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Abstrakt v českém a anglickém jazyce: 

Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové 
haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti 
formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup realizace 
hlavního stavebního objektu. V práci se dále nachází popis dalších objektů. 
 

This thesis concerns preparation and organization of an additional building to an 
industrial hall belonging to SAND TEAM company in Holubice which specialises in 
material forming research.Thesis focusses on technological realization plan of the 
building object.Description of other construction objects is included. 
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ÚVOD: 

Stavebně technologická etapa přístavby výzkumné haly společnosti SAND 
TEAM v Holubicích se zabývá technologií provádění, organizaci výstavby, kontroly při 
provádění realizace, časovou náročností, ekonomickými náklady stavby, bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a návrhem strojní sestavy.  

Jedná se o přístavbu ke stávající výzkumné hale, která bude sloužit jako 
rozšířený prostor pro rozrůstající se firmu. Stavba se nachází na parcele 694/1, 694/3 
katastrálního území Holubice, jihomoravského kraje okresu Vyškov. Objekt je navržen 
podle požadavků investora s přihlédnutím k urbanistické architektuře okolí a 
eliminování zásahu do okolí stavbou. 

Objekt je navržen jako jednopodlažní montovaná hala s ocelovou nosnou 
konstrukcí, sedlovou střechou nízkým sklonem střechy, opláštění je tvořeno izolačními 
panely s kvalitní tepelnou izolací. 

Základy jsou navrženy ze základových patek spojenými základovými pasy 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA: 

 

1) Úvodní údaje: 

a) Identifikace stavby: 

 název stavby: 
Přístavba haly v areálu firmy SANDTEAM, HOLUBICE: 

objekt SO 01: Přístavba haly 
objekt SO 02: Rozšíření oplocení areálu 

   objekt SO 03: Rozšíření zpevněných ploch areálu a 
parkovacích stání    
 

 místo stavby: 
Jihomoravský kraj, Holubice (okres Vyškov) 
Katastrální území: Holubice (777871) 
Parcelní čísla: 694/1, 694/3 
 

 účel stavby: 
Účelem je rozšíření výzkumné základny firmy Sandteam a stávajících 

výrobně skladovacích prostor. 
 
 
 

2) Údaje o dotčeném území a pozemku: 

a) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území: 

Stavba se nachází v obci Holubice, která se nachází cca 20km východně od 
Brna. 

Novostavba se nachází v k.ú. Holubice (777871). Přístavba haly bude provedena 
na pozemku ve stávajícím areálu firmy SANDTEAM po pravé straně dálnice z Brna 
na Vyškov.  

Objekt se nachází ve stávající průmyslové zóně, v okolí stávajícího areálu se 
nachází především průmyslové areály a pole. 
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b) Údaje o stavebním pozemku: 

Pozemky pro stavbu s parcelními čísly 694/1 a 694/3 mají nepravidelný tvar. Terén 
na pozemku je původně svažitý, ale předchozími stavebními pracemi byl upraven a 
provedeno svahování nebo opěrné zdi. 
 
Dotčené pozemky: 

obec katastrální 
území 

parcelní 
č. 

druh pozemku  výměra 

Holubice Holubice 
694/1 orná půda 11723 
694/3 ostatní plocha – jiná plocha 4835 

 

 

c) Údaje o majetkoprávních vztazích 

Pozemky s parcelními čísly 694/1 a 694/3 jsou v majetku stavebníka – SAND 
TEAM spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 Holubice. 
 
 
 

3) Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 

a) Provedené průzkumy: 

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku a blízkého okolí, a to polohové a 
výškové v globálních souřadnicích.  

Dále byl proveden vizuální průzkum okolí, vč. pořízení fotodokumentace 
stávajícího stavu. 

Dále byly provedeny tyto průzkumy a posudky: 

 inženýrsko-geologický v rámci stavby první haly v březnu 2005, který 
zpracoval Ing. Jan Provazník, Kárníkova 8, Brno – Řečkovice  

 
 

b) Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Dopravní napojení zůstane stávající. Areál je napojen na místní komunikaci vedoucí 
od vlakového nádraží směrem na severozápad na parcele č. 698. 
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c) Napojení na technickou infrastrukturu: 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající, beze změn. Kapacitně jsou 
veškeré sítě dostačující, jak je uvedeno v jednotlivých částech specialistů. 

Stávající přípojka vody se nachází na severovýchodní straně stávající haly, dimenze 
přípojky DN50 (HDPE 63x5,8), přípojka plynu se nachází ve stejném místě jako 
přípojka vody. Její dimenze je DN32 (PE-100). Přípojka NN se nachází v severním rohu 
areálu, kde je umístěna stávající pojistková skříň pro areál.  

Kanalizace splašková je napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN2150 vedoucí 
souběžně s místní komunikací výtlačným potrubím DN 50 (HDPE 63x5,8) přes 
areálovou ČOV, která je umístěna u vjezdu do areálu. Dešťová kanalizace je napojena 
na stávající dešťovou kanalizaci DN800 vedoucí skrz areál. 
 
 
 

4) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Je žádáno o sloučené územní a stavební řízení formou veřejnoprávní smlouvy.  
Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatném dokumentu.  

 
 
 

5) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Při navrhování stavby byly dodrženy požadavky zejména dle vyhl. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, vč. vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
 
 

6) Splnění podmínek daných v území: 

Přístavba haly v areálu firmy SANDTEAM je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací obce Holubice. Splňuje podmínky dané územním plánem. 

 
 

7) Věcné a časové vazby stavby: 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 
Objektová skladba: 

SO 01 Přístavba haly 
SO 02 Rozšíření oplocení areálu 
SO 03 Rozšíření zpevněných ploch areálu a parkovacích stání 



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 19 

  

8) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

a) Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby: 

Zahájení stavby:   červen 2012 
Ukončení stavby:   červen 2013 

 
 

b) Popis postupu výstavby: 

V první fázi proběhnou hrubé terénní úpravy. V rámci příprav staveniště je nutné 
provést sejmutí ornice na části pozemku s parc. číslem 694/1 a přesadit stávající zeleň 
kolem stávajícího oplocení. Stávající oplocení bude rozebráno a budou následovat 
terénní úpravy pod částí haly, kde se nachází svahování a současně nad prostorem 
areálu vytvořit průtok tak, aby se zabránilo přítoku dešťové vody do areálu. Průtok bude 
vytvarován tak, aby dešťová voda stékající ze svahu nad areálem byla odvedena kolem 
areálu.  

Areál před prováděním jakýchkoliv dalších prací musí být oplocen. V rámci stavby 
budou dále provedeny přeložky pouze areálových inženýrských sítí, případně nové 
areálové inženýrské sítě, zejména připojení kanalizace a elektro z pojistkové skříně. 

Dále bude provedena srovnaná hutněná planina, patkové základy dle statického 
výpočtu a montovaná část ocelové haly. 

V další fázi se provede opláštění haly a vnitřní konstrukce. Dále vnitřní vybavení 
haly, rozvody technických zařízení budov a technologie haly.  

Současně lze provádět nově navržené zpevněné plochy na pozemku.  
V konečné fázi budou provedeny finální terénní úpravy a provede se výsadba 

zeleně.  
 
 

9) Statistické údaje: 

Stávající zastavěná plocha:   1327,5 m2 
Nově zastavěná plocha:    775,9 m2 
Nově obestavěný prostor:    6940 m3 
 
Délka nového oplocení:    148 m 
Nové zpevněné plochy v areálu:   cca 660 m2 
Nové parkovací stání v areálu:   15 stání pro OA 
Předpokládaná cena celkem (bez DPH):  20 mil. Kč 
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10) Závěrečná ustanovení: 

1) Projektant požaduje, aby se stavitel a dodavatelé jednotlivých částí stavby řádně 
a podrobně seznámily s celou projektovou dokumentací včetně Průvodní a 
souhrnné technické zprávy a dalších textových zpráv souvisejících s projektem a 
v případě nejasností se obrátily na zpracovatele projektové dokumentace.  

2) Zjistí-li se při provádění prací na stavbě nové skutečnosti, které projekt 
nepředpokládal, musí o tom být neprodleně informován projektant a projekt se 
případně musí dodatečně upravit či doplnit.  

3) Nedílnou součástí této PD jsou všechny její části. Stavební část PD je ve věcech 
statických podřízena části projektové dokumentace Statika. 

 
 
 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA: 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 

a) Zhodnocení staveniště: 

Staveniště je tvořeno pozemky s parcelními čísly 694/1 a 694/3, které jsou 
v majetku stavebníka. 

Staveniště je snadno přístupné ze stávající místní komunikace vjezdem do areálu 
firmy Sandteam.  

Na pozemku se nachází keře a stromy, které budou vzhledem ke svému malému 
vzrůstu přesazeny. Pozemek 694/1 je chráněný zemědělským půdním fondem, a bylo 
žádáno o vynětí části tohoto pozemku.  
 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Areál se nachází v průmyslové zóně obce Holubice u Brna. 
Nová hala v areálu firmy Sandteam je navržena dvoulodní půdorysných rozměrů 

31,45 × 24,6 m, výška v nejvyšším je cca 9,0 m od UT. Podlaha 1.NP je ve výškové 
úrovni podle stávající haly a přístavby, úroveň 0,000 je ve výšce 242,70 m n. m. Osový 
modul haly je 5,0 m, lodě mají rozpětí max. 12,0 m. Upravený terén kolem haly je ve 
výšce – 0,100 pod podlahou 1.NP. 

Vzhledově a barevně navazuje na stávající halové objekty v areálu. Fasáda haly 
bude provedena ze sendvičových tepelně izolačních panelů, barvy světle žluté. Okna 
jsou plastová, barva bílá.  
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c) Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch: 

 SO 01 – Přístavba haly 
Stávající objekty jsou rozděleny na tři části: 

 stávající administrativní část postavená v roce 2006,  

 stávající dvoulodní hala z roku 2006, 

 přístavba k hale z roku 2009. 
Nově je navržena přístavba z jihozápadní strany navazující na stávající halu a na 

přístavbu. S oběma částmi bude komunikačně propojena přes stávající vstupy (vjezdy 
do hal) o rozměrech 3,0 × 3,0 m. 

Nová hala je dvoulodní půdorysných rozměrů 31,45 × 24,6 m, výška 
v nejvyšším je cca 9,0 m od UT. Podlaha 1.NP je ve výškové úrovni podle stávající haly 
a přístavby, úroveň 0,000 je ve výšce 242,70 m n. m. Osový modul haly je 5,0 m, lodě 
mají rozpětí max. 12,0 m. Upravený terén kolem haly je ve výšce – 0,100 pod podlahou 
1.NP. 

Nosná konstrukce objektu ocelový montovaný skelet uložený na ŽB 
monolitických patkách. Opláštění provedeno z lehkých sendvičových panelů tl. 100 mm 
s tepelnou izolací z PUR (součinitel prostupu tepla cca U = 0,24 W.m–2.K–1 (nebyl 
znám dodavatel opláštění, pro výpočet použita obecná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λ = 0,025 W.m–1.K–1). Střešní plášť bude proveden z trapézových plechů 
s výškou vlny dle statického výpočtu, dále provedena parotěsná zábrana, tepelná izolace 
z EPS polystyrenu tl. 180 mm a horní hydroizolace z mPVC mechanicky kotvená. 
Sklon střešní roviny 3,28%. 

V severní lodi bude hala jednopodlažní s portálovým jeřábem, využitá jako 
Jaderna a prostor pro technologickou VZT. Jižní loď bude dvoupodlažní, kde v 1.NP se 
nachází sklady, laboratoře a vývojové díly. V 2.NP jsou navrženy laboratoře (písková, 
tepelná a chemická), kanceláře a šatny s denní místností pro zaměstnance.  

Vstupy do hal budou z venkovního prostoru z jihovýchodní strany (z prostoru 
zpevněného prostranství). Jsou navrženy dvoje sekční vrata výšky 3,0 m a šířky 3,0 m, 
resp. 2,4 m. Dále jsou navrženy dvoje dveře do prostoru chodby se schodištěm a 
samostatné perforované s větracími mřížkami do skladu hořlavin. 

Okna v obvodovém plášti jsou navržena podle požadavků na denní osvětlení. 
Součástí střechy jsou z tohoto důvodu i světlíky v jednolodní hale v místě pracovních 
míst. 
 

 SO 02 – Rozšíření oplocení areálu 
Z důvodu rozšíření areálu o přistavovanou halu se zvětší prostor oplocení haly. 

Oplocení zůstane na pozemku stavebníka. 
Nové oplocení bude provedeno o celkové délce 148 m pletivovým plotem výšky 

min 1,8 m. V oplocení nebudou žádné vstupy, stávajíc vjezd do areálu je ve východní 
části areálu. 
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 SO 03 – Rozšíření zpevněných ploch areálu 
Vzhledem k tomu, že se navyšuje kapacita pracovníků a sedm osob na směnu a 

ruší se stávajících šest parkovacích stání v areálu je nově navrženo 15 parkovacích stání 
rozměru 2,5 × 5,0 m jednoho stání, krajní stání mají rozměr 2,75 × 5,0 m. Kolmá 
parkovací stání budou od okolního terénu oddělena silničním obrubníkem, který vždy 
plynule naváže na stávající silniční obrubníky areálové komunikace. 

Současně se rozšiřuje i zpevněná plocha před nově navrženou halou. Zpevněné 
plochy jsou navrženy z betonové dlažby ve skladbě s pojezdem pro vozidlo do 24 tun. 
Zpevněné plochy budou lemovat silniční obruby ABO 2-15, osazené do betonu. 

Ze zpevněných ploch bude dešťová voda svedena do stávající areálové dešťové 
kanalizace napojené na dešťovou kanalizaci DN800 vedoucí skrz areál. 
 

 SO 04 – Vegetační úpravy 
Nezpevněné plochy kolem nové haly a svahy terénu budou zatravněny a 

doplněny vhodnými stromy a keři vždy místního původu, ta k jak je provedeno ve 
stávajícím areálu. 
 
 

d) Řešení technické infrastruktury: 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající, beze změn. Kapacitně jsou 
veškeré sítě dostačující, jak je uvedeno v jednotlivých částech specialistů. 

Pokud se budou provádět jakékoli zemní práce je povinností investora (prováděcí 
firmy) nechat vytýčit veškerá vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození. Tato 
podmínka se vztahuje na veškerá vedení uložená v zemi. 

Projektová dokumentace je vypracována s ohledem na ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí. 

Ve výkresové dokumentaci jsou znázorněny trasy stávajících i nově uvažovaných 
přípojek inženýrských sítí.  
 
 

e) Řešení dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu: 

Dopravní napojení areálu je stávající z místní komunikace vedoucí od vlakového 
nádraží kolem areálu fi Hlubna. V areálu je dopravní značkou omezena rychlost na 
20km/h.  

Šířky jízdních pruhů činí 3,5m+ patřičná rozšíření ve směrových obloucích. Povrch 
je vyspádován směrem ke kanalizačním vpustím, umístěným mimo jízdní stopy. 
Povrchová úprava pojízdné plochy je ze zámkové dlažby tl. 80mm 

Parkování osobních a dodávkových vozidel je zajištěno před jihovýchodní fasádou 
objektu (zde je administrativní část). A protože se navyšuje počet zaměstnanců o 7 na 
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směnu a ruší se stávajících 6 parkovacích kolmých stání na jihozápadní straně areálu je 
nově navrženo 15 stání pro OA kolem plotu v jihovýchodní části areálu. 

U vjezdů do vratových otvorů haly byly vytvořeny na zpevněných plochách šikmé 
rampy, totéž se provede i u dvou nových otvorů u přístavby. 

 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

 Odpady: 
Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy.  
Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci oprávněnou organizací. Druhotné 

suroviny budou předány ke zpracování. 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny do etap 

produkce odpadů v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o 
odpadech č. 185/2001 a vyhl. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 
 

I. Etapa produkce - výstavba 
Skupina 17 – stavební a demoliční odpady 
Podskupina 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty  
Podskupina 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  
Podskupina 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

 
Tyto jednorázové odpady od původce vzniknou stavební činností v době 

výstavby. Jako takové budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu předány 
provozovateli ke skladování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zák. č. 
188/2004 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů.  

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nerozpustných 
ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionálních strojů bude osazena 
olejová vana pro záchyt unikajících olejů.  

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je uvedeno výše. Při kolaudaci 
stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. „O 
odpadech“. 
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 Půda a krajina: 
Před započetím stavebních prací bude v rozsahu stavby provedena skrývka 

ornice, která bude využita k rekultivacím. Plocha pozemku s parcelním číslem 694/1, ze 
které se bude snímat ornice je 473 m2, v množství cca 142 m3. 

Z hlediska ochrany přírody a krajina se dotčené území se nenachází v území se 
zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. 
 

 Ochrana spodních vod: 
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod a kanalizace budou přijata 

opatření, která zamezí jejich znehodnocování. Například nebude manipulováno 
s ropnými látkami, nebudou opravovány žádné stavební mechanismy. 
 

 Z hlediska ochran ovzduší : 
Z hlediska ochrany ovzduší nebude objekt vytápěný, protože bude v provozu jen 

v letním období. Ohřev TUV přes letní období bude realizován akumulačním 
ohřívačem.  
 

 Ostatní požadavky: 
Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou všichni 

dodavatelé povinní zajistit stavební provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního 
prostředí. K omezení negativních vlivů na životní prostředí při výstavbě se musí 
provádět zejména: 

 ochrana proti hlukům a vibracím 

 ochrana proti znečištování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

 ochrana proti znečištění komunikací 

 ochrana zeleně před poškozením 
 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací: 

Netýká se projektu, jedná se o výrobní objekt bez možnosti práce osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

U stávající administrativní haly jsou na stávajícím parkovišti 2 parkovací místa pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace: 

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku a blízkého okolí, a to polohové a 
výškové v globálních souřadnicích.  
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Dále byl proveden vizuální průzkum okolí, vč. pořízení fotodokumentace 
stávajícího stavu. 

Geologický a radonový  posudek byl proveden již před výstavbou stávající haly,  
provedl jej Ing. Jan Provazník, Kárníkova 8, Brno – Řečkovice v měsíci 03/2005.  
Geologický průzkum byl proveden zejména formou archivního šetření. Na pozemku byl 
stanoven střední radonový index, je tedy nutné provést protiradonová opatření.  
 
 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém: 

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku a blízkého okolí, a to polohové a 
výškové v globálních souřadnicích.  
 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 

Objektová skladba: 
SO 01 Přístavba haly 
SO 02 Rozšíření oplocení areálu 
SO 03 Rozšíření zpevněných ploch areálu a parkovacích stání 
SO 04 Vegetační úpravy 

 
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

Na okolní stavby a pozemky bude mít zamýšlená stavba minimální negativní vliv.  
Negativní vliv bude mít stavba v průběhu výstavby zvýšeným hlukem v pracovní 

době plynoucí z použití standardních stavebních strojů; zvýšenou prašností v době 
demolic částí objektu a dále bude zvýšená doprava nákladními vozidly kvůli dopravě 
materiálu na staveniště. 

V době provozu nebude provoz areálu nadměrně obtěžovat okolí hlukem. Stávající 
hluk v lokalitě je tak převážně od stávajících komunikací – dálnicí na severní straně ve 
vzdálenosti cca 350 m, přivaděčem na Slavkov na jihozápadní straně ve vzdálenosti cca 
200 m a železnicí na jihovýchodní straně ve vzdálenosti cca 200 m. 
Podle map hlukových poměrů jsou v lokalitě hodnoty hlukových ukazatelů v místě 
navrhovaného areálu 65 – 70 dB. 
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Instalaci elektrických zařízení musí provádět oprávněný podnik se zaměstnanci s 

předepsanou kvalifikací. Při montáži musí být dodrženy všechny předmětné normy, 
zařizovací předpisy ČSN a obecné bezpečnostní předpisy. Před zahájením výkopových 
prací budou všechny inženýrské sítě řádně vytyčeny. Výkopy při křížení a souběhu 
s jinými sítěmi budou provedeny ručně s náležitou opatrností. Otevřené výkopy budou 
ohrazeny a osvětleny. Elektrické zařízení musí být trvale odborně udržováno a 
revidováno v zákonných lhůtách. 
 
 
 

2) Mechanická odolnost a stabilita: 

Nová hala je navržena jako dvoulodní, v jedné lodi je vestavěno jedno podlaží. 
Nosná konstrukce ocelové montovaná, založení provedeno na žb patkách. 

Podrobně je řešení statické části popsáno v samostatných částech PD, kterou 
zpracovali: 

 nosnou konstrukci ocelové haly firma FOBOZ 97, s.r.o., Železná 16, 619 
00 Brno, 

 založení objektu Ing. Rostislav Bílek, Čsl. Armády 18, 683 01 Rousínov, 

 mostový jeřáb ITECO s.r.o., Poděbradova 102, 612 00 Brno. 
 
 
 

3) Požární bezpečnost: 

Není řešena v této fázi projektové dokumentace. 
 
 
 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

a) Z hlediska denního osvětlení:  

Na přístavbu bylo zpracováno posouzení denního osvětlení, které zpracoval Ing. 
František Vajkay a je samostatnou přílohou této dokumentace. Z vyhodnocení vyplývá, 
že pouze v částech místností jsou splněny požadavky, které jsou kladeny na denní 
osvětlení vnitřních prostor dle ČSN 730580-1. Nicméně v případě daných místností jsou 
splněny požadavky, které jsou kladeny na denní složku sdruženého osvětlení, dle ČSN 
360020.  

Denní osvětlení bylo posouzeno v místě trvalého pracoviště v jaderně, kancelářích a 
v pískové laboratoři. 
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Údržba a kontrola osvětlovacích otvorů: čištění a kontrola osvětlovacích otvorů se u 
malého a středního znečištění vzduchu provádí min. 2x ročně, při velkém znečištění 
vzduchu 4 x ročně, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak (provozní předpisy, 
hygienické předpisy). 
 
 

b) Z hlediska hygienické výměny vzduchu: 

bude nutné zajistit větrání v minimálním množství 70 m3.h–1 na pracovní místo. 
Výměna vzduchu bude zajištěna přirozeným větráním – okny. Technologie bude mít 
samostatně řešenou vzduchotechniku. S ohledem na skutečnost, že prostor současně 
slouží i pro skladování materiálu (obalů s chemickými látkami apod.), bude v hale 
instalováno havarijní nucené odvětrávání s ovládáním poblíž vstupů.  

Sušící komora bude vybavena odtahovým ventilátorem k nucenému odtahu zplodin 
do venkovního prostředí. 

 
 
c) Hygienické zázemí zaměstnanců: 

V přístavbě haly jsou navrženy hygienické prostory pro zaměstnance – šatny, 
toalety, sprchy, denní místnost. Šatny jsou navrženy pro 7 pracovníků na směnu, každý 
má dělenou skříňku pro civilní a pracovní oděv. 
 
 
 

5) Bezpečnost při užívání: 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a 
vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.  

Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních 
předpisů – především výška zábradlí, označení stupňů, požárně bezpečnostní směrnice 
včetně únikových cest, apod. 

Před uvedením do provozu budou vypracovány provozní řády. 
 
 
 

6) Ochrana proti hluku: 
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Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i 
užívání je nutno dodržet Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 
 
 
 

7) Úspora energie a ochrana tepla: 

Obalové konstrukce objektu jsou navrženy ze sendvičových panelů tl. tl. 100 mm 
s tepelnou izolací z PUR (součinitel prostupu tepla cca U = 0,24 W.m–2.K–1 (nebyl znám 
dodavatel opláštění, pro výpočet použita obecná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ 
= 0,025 W.m–1.K–1). Střešní plášť bude proveden z trapézových plechů s výškou vlny 
dle statického výpočtu, dále provedena parotěsná zábrana, tepelná izolace z EPS 
polystyrenu tl. 180 mm a horní hydroizolace z mPVC mechanicky kotvená. Součinitel 
prostupu tepla střech je U = 0,22 W.m–2.K–1. Okna jsou navržena jako plastová se 
součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,0 W.m–2.K–1. Po započtení vlivu rámu cca 
25 % bude součinitel Uw,max = 1,3 W.m–2.K–1.  

Všechny obalové konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2 (2011). 
 
 
 

8) Bezbariérové řešení stavby: 

Netýká se projektu, jedná se o výrobní objekt bez možnosti práce osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

U stávající administrativní haly jsou na stávajícím parkovišti 2 parkovací místa pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 
 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

a) Ochrana proti radonu: 

Radonový průzkum provedl Ing. Provazník. Na stavební parcele 694 byl stanoven 
střední radonový index.  

Dle radonového průzkumu jsou navržena další opatření dle ČSN 73 0601 – Ochrana 
staveb proti radonu z podloží – výše uvedené asfaltové HI s tímto atestem. 

Nad základy bude izolace z AP typu S modifikovaných, s atestem na ochranu staveb 
proti radonu z podloží, spojená natavením. Zvýšenou pozornost je nutné dbát u 
provedení těsnění v místech možných prostupů. 
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b) Odolnost proti korozi konstrukcí: 

Odolnost ocelových částí proti korozi je zajištěna antikorozními nátěry.  
Ochranu proti korozi ocelové konstrukce haly řeší statická část PD. 
Není-li uvedeno jinak, ocelové prvky opatřit protikorozní ochranou – syntetický 

nátěr 2 × základ + 2 × krycí o celk. tl. 120 m. 
 
 

c) Odolnost proti agresivní spodní vodě, seismicita, poddolování: 

Nepředpokládá se. 
 
 

d) Ochranná a bezpečnostní pásma: 

Stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem.  
 
 
 

10) Ochrana obyvatelstva: 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní 
ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další 
opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
 
 
 

11) Inženýrské stavby (objekty): 

Inženýrské objekty jsou podrobně pospány v části B.1.3. této zprávy podle 
jednotlivých SO. 
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12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 

Stávající hala slouží jako jaderna a sklad chemikálií.  
Nový výzkumně výrobní objekt bude tvořen dvoulodní halou dispozičně navazující 

na stávající objekt výrobně skladovací haly. V jedné lodi bude umístěno vývojové 
pracoviště pro regeneraci, vývojový vstřelovací stroj, vstřelovací stroje pro výrobu a 
vzduchotechnika objektu. Druhá loď bude řešena na 2 podlaží. V 1.NP bude umístěna 
vývojová dílna k vývojovému vstřelovacímu stroji, vývojová přístrojová laboratoř, 
sklad hořlavin, sklad surovin. V 2.NP jsou navrženy v jedné polovině výzkumně 
vývojové laboratoře a v druhé části místnost pro mistra, asistentku výroby a sociální 
zázemí pro jadernu. 

Nově vytvořený výzkumný útvar bude sestávat ze tří dílčích celků – oddělení: 

 Oddělení pro vývoj technologií jader a forem 

 Oddělení pro vývoj regenerace 

 Výzkumně-vývojové laboratoře 
 
 

a) Oddělení pro vývoj technologie slévárenských jader a forem  

má vytvořit podmínky pro další vývoj a inovace v několika oblastech.  
Součástí tohoto oddělení bude pracoviště pro vývoj technologií, které společnost 

zavádí do sléváren. Jedná se o samotvrdnoucí směsi a směsi vytvrzované pomocí 
ekologického plynného  CO2 s použitím ekologického anorganického pojiva GEOPOL® 
, vyvinutého ve společnosti žadatele.   Dalším záměrem vývoje na tomto pracovišti je 
vytvoření podmínek pro výzkum vytvzování zásahem zvenčí se zaměřením na použití 
vysoce ekologického vytvrzovacího media- teplého vzduchu.   Dále bude vybudovaná 
kapacita sloužit pro vývoj výroby jader s vysokou přidanou hodnotou (nově vyvíjená 
pojiva).  

Toto pracoviště bude sloužit také jako vývojové pracoviště pro vlastní jadernu.  
Žadatel má mechanizovanou výrobu jader, pracující ve třísměnném provozu.  Pro 
zákazníky se provádí vývoj a ověření postupu zhotovení konkrétních jader a většinou je 
třeba dodat vzorky jader k odzkoušení. Ve výrobě je pak třeba odstavit stroje, provést 
vývoj složení směsí a podmínek výroby daného jádra. Tím se výrazně omezuje výrobní 
kapacita linky na výrobu jader.  

Vybudované vývojové pracoviště bude sloužit k vývoji výrobního postupu jader, 
tj určení ostřiva, pojiva, optimalizace složení směsi. Umožní ověřit úpravu jaderníků, 
umístění vytvrzovacích a odvzdušňovacích otvorů včetně posouzení a ověření 
použitelnosti tvaru jaderníku. Záměrem pro novou výrobu je navrhnout tvar jaderníku, 
konstrukci, navržení a ověření postupu výroby konkrétního jádra. Pracoviště umožní 
provádět úpravy jaderníků a v případě požadavku zhotovit vzorková jádra k ověření do 
slévárny. Vybudované vývojové pracoviště umožní sledování a vyhodnocování 
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podmínek při zkouškách a bude sloužit také pro výzkum simulace plnění a vytvrzování 
jaderníků. 

Pracoviště pro vývoj technologie slévárenských jader a forem bude sestávat 
z mísiče směsi, zkušebního vstřelovacího stroje s doplňkovým zařízením, zplyňovacího 
agregátu pro katalysátor a příslušenství vzduchotechniky. 

Mísič směsi umožní změny pojivového systému, ruční ovládání, možnost 
přípravy různých typů směsi s rozdílnými pojivovými systémy s možností sledování 
vlastností. 

Vstřelovací stroj bude vybaven zaznamenáváním údajů o každém výrobním 
cyklu tak, aby bylo možno vyhodnotit optimální podmínky výroby s možností sledování 
a záznamu vytvrzovacího cyklu. 

Vstřelovací stroj bude mít doplňková zařízení pro zplynování katalyzátoru, 
umožní připojení zařízení pro vytvoření zdroje teplého vzduchu, přídavné zařízení pro 
vytvrzování a s možností nastavení podmínek použití CO2 . Bude vybaven odsáváním..  

Dalším vybavením zkušebního centra bude průběžný mísič výzkum technologie 
samo-tvrdnoucích směsí s anorganickým pojivem Geopol® vyvinutého žadatelem. 

Součástí tohoto oddělení bude vývojová dílna, která bude zajišťovat pro potřeby 
vývoje úpravu jaderníků a osazování odvzdušňovacích sítek podle výsledků zkoušek. 
Bude umožňovat operativní úpravy zkušebního vstřelovacího stroje včetně prací pro 
oddělení regenerace. 

 
 
b) Oddělení pro vývoj regenerovatelnosti:  

Součástí vytvořeného výzkumného útvaru bude oddělení pro vývoj 
regenerovatelnosti použitých slévárenských jádrových a formovacích směsí. Zařízení 
vybudované v tomto oddělení umožní provádět výzkum, jehož  cílem  je snižování 
odpadů ze slévárenství, zmenšování environmentální stopy slévárenské výroby a 
snižování nákladů. Vedle vlivu na výrobu ve slévárnách přispěje tento vývoj i ke 
zvýšení konkurenceschopnosti žadatele. 

Vybavení tohoto oddělení bude sloužit k hodnocení a vývoji regenerovatelnosti 
technologie s  geopolymerním pojivem GEOPOL® . Tuto technologii vyvinula 
společnost žadatele a zavádí do sléváren. Otázka zvýšení regenerovatelnosti a tím 
používání vyššího procenta regenerátu k opětovnému použití, posune technologii na 
výrazně vyšší inovační stupeň. Regenerační pracoviště umožní ověřování vhodného 
strojního zařízení a postupné optimalizování pojivového systému. Bez plánovaného 
vývojového zařízení nelze ověřit účinnost úprav  pojivového systému a jeho používání. 

Sestava regeneračního zařízení umožní ověřování regenerátů ze sléváren. 
Regenerace přivezeného vratu – odpadu ze sléváren bude prováděna šaržově. Bude tak 
zajištěno sledování parametrů odpadu a pak následného výsledku v podobě regenerátu. 
Umožní to vyhodnotit účinnost regenerace, schopnost regenerace pojivových systémů. 
Slévárny budou moci posoudit tuto účinnost a potvrdit použitelnost daného zařízení pro 
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potřeby slévárny. Umožní se tím zvýšení prodejnosti technologií i strojního zařízení 
žadatele. Hlavní zaměření se předpokládá pro slévárny připravující se na zavádění 
ekologického systému s geopolymery. 

Sestava zařízení bude také sloužit pro ověření postupu k regeneraci vlastních 
odpadů při výrobě jader technologií cold box a alphaset. Záměrem je regenerovat tak, 
aby regenerát nahradil nový písek. Nebyla nutnost nakupovat nové ostřivo, ani platit za 
odpady na skládky. 

Vybavení dílny bude sestávat z primární otírky (vibrační drtič s roštem-
násypkou). Zde se bude dodávat ke zkouškám vrat – odpad ze sléváren, z provozu 
žadatele, ze zkušebních směsí. Funkci primární otírky a zařízení je třeba v průběhu 
projektu ověřit a dopracovat. 

Další částí vybavení je sekundární otírka, která je rozhodující pro zajištění 
výsledku. Během řešení bude sestaveno optimální zařízení a ověřeno. 

Součástí celé zkušební regenerace je vzduchotechnika. 
Zařízení budou uzpůsobena tak, aby bylo možno definovaně odebírat vzorky 

k hodnocení materiálu na vstupu ke zkouškám a hodnocení průběhu a výsledku 
regeneračního procesu. Zařízení umožní změnu parametrů regenerace. 

 
 
c) Výzkumně -Vývojové laboratoře: 

Další součástí nového výzkumného pracoviště bude zřízení výzkumně-
vývojových laboratoří.  

Záměrem je rozšířit stávající možnosti laboratorního vývoje a výzkumu. Nové 
laboratorní kapacity umožní rozšířit výzkumné možnosti, pokračovat a urychlit výzkum 
nových technologií geopolymerních pojiv, vyvinutých ve společnosti žadatele. 

Toto pracoviště vytvoří podmínky pro výzkum a vývoj v několika oblastech. 
 
Výzkum pojiv  
v oblasti geopolymerů se zaměřením na vytvrzování zásahem zvenčí i samovolné 
vytvrzování.  
Účelem výzkumu v této oblasti je rozšířit použitelnost anorganického geopolymerního 
systému se zaměřením na zvýšení pevnostních charakteristik u směsí vytvrzovaných 
zásahem zvenčí s cílem přiblížit se vlastnostem směsí s organickými pojivy a vývoj 
dalších ekologických akcelerátorů. U samotvrdnoucích směsí se zaměřením na ovládání 
rychlosti vytvrzování a další zvýšení regenerovatelnosti. 
 
Výzkum postupů zhotovení jader a forem 
zaměřený na laboratorní zkoušky vlastností směsí vytvrzovaných samovolně i zásahem 
zvenčí. Vývoj směsí vytvrzovaných teplým vzduchem a dalšími ekologickými 
vytvrzovacími medii.V rámci zkoušení směsí budou zkoušky navazovat na strojní 
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vývojové pracoviště technologií a regenerovatelnosti. Ověřování vlastností regenerátů 
připravených na vývojovém pracovišti regenerace. 
 
Vývoj laboratorních metod a zkoušky směsí a pojiv pro slévárny 
prováděný pro slévárny. Přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti žadatele. 
Dosavadní výzkum probíhá v jedné laboratoři, ve které jsou umístěny zkoušky směsí 
s pískem, chemické rozbory, pece a sušárny, váhy a mikroskopy.  

Společnost plánuje pořádání školení pro techniky a laboranty v prostorách 
vybudovaných v rámci projektu s využitím laboratoří. Taková školení byla pořádána i 
dříve, ale neumožnovala dodržovat potřebnou úroveň, byly pronajímány laboratoře. 
Prospěje to společnosti zvýšením aktivit ke slévárnám, zlepšením kontaktů. Zvýší se 
také úroveň laboratoří ve slévárnách a snadnější realizovatelnost námi zaváděných 
technologií. Přispěje to ke zlepšení postavení společnosti na trhu. 

Pro ověřování nově vyvinutých pojiv bude zřízeno vývojové pracoviště pro 
přípravu pojiv. Bude sloužit ověřování laboratorních výsledků a výrobě poloprovozních 
zkušebních dávek pro ověření ve slévárnách.  

Takovou výrobu nelze provést ve velkých objemech u výrobce. 
V oddělení laboratoří budou vybudovány: 

 Písková laboratoř s přístroji na zkoušení směsí a ostřiv 

 Chemická laboratoř se zařízeními na zkoušení pojiv 

 Tepelná laboratoř pro pece a sušárny 

 Vývojová přípravna pojiv     

 Přístrojová laboratoř pro vývoj, seřizování a úpravy přístrojů pro 
zkoušení formovacích materiálů 

Plánovaná hala má dvě lodi. Loď směrovaná do nádvoří směrem je 
dvoupodlažní. V 2.NP jsou v jedné polovině umístěné výzkumně vývojové laboratoře a 
v druhé části je místnost pro mistra, asistentku výroby a sociální zázemí pro jadernu. 
V místnosti mistra je hardware pro vývojový vstřelovací stroj. 

Výzkumně vývojové laboratoře jsou plně součástí projektu, pracoviště mistra je 
jen z části využíváno pro projekt. 

V 1.NP je umístěna vývojová dílna ke vývojovému vstřelovacímu stroji, sklad 
hořlavin, sklad surovin a obalů, výdej jader. Vývojová dílna je součástí dílčího celku 
projektu označené „ Pracoviště pro vývoj technologie jader a forem“. 

Ve druhé lodi je umístěno vývojové pracoviště pro regeneraci, vývojový 
vstřelovací stroj a vstřelovací stroje pro výrobu a vzduchotechnika objektu. 
 
 

d) Pracoviště pro vývoj jader zásahem zvenčí: 

Pracoviště pro vývoj jader zásahem zvenčí je koncipováno jako nová linka pro 
výrobu jader vstřelováním. Ta je plánována pro čtyři vstřelovací stroje, z nichž jeden je 
určen pro vývoj nových technologií.  
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V první fázi se kvůli investičním nárokům počítá s osazením tří vstřelovacích 
strojů, (2 pro výrobu, jeden pro vývoj), čtvrtý stroj (výrobní) bude žadatelem pořízen 
později. Automatická přípravna směsi rovněž koncipována pro čtyři výsypná místa, 
jedno z nich je určeno pro vývojový vstřelovací stroj. Všechny vstřelovací stroje budou 
osazeny generátorem plynného aminu pro technologii cold box. Vývojový stroj bude 
mít navíc vlastní šaržový mísič pro mísení směsí, které není možné v automatické 
přípravně namíchat – technologie Geopol apod. Ostatní zařízení jako filtr pro odsávání 
vstřelovacích strojů, pračka vzduchu, zásobníky na písek, pneupodavač a kompresory 
pro výrobu stlačeného vzduchu, které jsou nutné pro provoz linky, jsou projektovány 
pro všechny čtyři vstřelovací stroje (jeden z nich – vývojový). Přestože bude linka 
z počátku pracovat se třemi vstřelovacími stroji, díky jejímu plánování pro čtyři místa 
(3 výrobní, 1 vývojové) je u společných částí linky zahrnuta do způsobilých nákladů 
pouze jedna čtvrtina investičních nákladů. 

 
 
e) Vstřelovací stroj 12 l pro vývoj: 

Vývojová varianta vstřelovacího stroje musí být oproti strojům používaným ve 
výrobě vybavena řadou nadstandardních prvků. Kromě obvyklého napojení na 
automatickou přípravnu směsi v jaderně musí mít k dispozici svůj vlastní malý mísič 
pro operativní namíchání různých typů směsí, které by se automatickou přípravnou 
nedaly připravit. Vstřelovací stroj bude vybaven zaznamenáváním údajů o každém 
výrobním cyklu tak, aby bylo možno vyhodnotit optimální podmínky výroby s možnost 
sledování a záznamu vytvrzovacího cyklu. 

Vstřelovací stroj bude mít doplňková zařízení pro zplynování katalyzátoru, 
zařízení pro vytvoření zdroje teplého vzduchu, přídavné zařízení pro vytvrzování a s 
možností nastavení podmínek použití CO2. 
 
Požadované parametry vstřelovacího vývojového stroje 
Objem vstřelované směsi s jedním 
vstřelem 

12 dm3 

Objem zásobníku směsi 150 dm3 
Zdvih stolu 350 mm  
Maximální rozměr jaderníků – š x h x v   750 x 750 x 600 mm 
Jaderníky – dělící rovina Vertikální i horizontální 
 
Intergrovaný generátor pro vývojový vstřelovací stroj 
Vhodnost ke stroji o objemu vstřelovací 
komory 

12 dm3 

Typ integrované 
Příkon 2 kW 
Rozměr výstupního potrubí ½ “ 



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 36 

Ovládání Na vstřelovacím stroji 
Počet vytvrzovacích programů 100 
Požadavek  Možnost připojení zařízení pro 

vytvrzování CO2 
 
 

f) Šaržový mísič na 100 kg pro vývoj: 

Ten mísič by měl být šaržový typu S 
 
Požadované parametry mísiče pro namísení 100 kg jádrové směsi (součást přípravny) 
Hmotnost směsi 100 kg 
Minimální mísitelné množství (při dávkování pojiva čerpadlem) 50 kg 
 
 

g) Vstřelovací stroj  20 l pro výrobu: 

Pro potřeby výroby navrhované jaderny se přesune 1 vstřelovací stroj o objemu 
vstřelovací komory 20 dm3. Stroj je již ve vlastnictví žadatele. 
 
 

h) Vstřelovací stroj  30 l pro výrobu: 

Pro potřeby výroby navrhované jaderny se uvažuje o nákup 1 vstřelovacího 
stroje o objemu vstřelovací komory 30 dm3. Stroj 30 dm3 by měl mít přítlak řešen 
hlavou stroje a celý stůl i se svěráky by se měl vysunovat před stroj. Další stroj bude 
přesunut z našich stávajících výrobních kapacit. 
 
Požadované parametry vstřelovacího stroje pro výrobu 
Objem vstřelované směsi s jedním 
vstřelem 

30 dm3 

Objem zásobníku směsi 250 dm3 
Zdvih stolu 250 mm – zdvih hlavy 
Maximální rozměr jaderníků – š x h x v  1 000 x 800 x 700 mm 

Jaderníky – dělící rovina Vertikální i horizontální 
Integrovaný generátor plynného aminu pro vytvrzování jader ve vstřelovacích strojích 
Generátor plynného aminu by měl být integrovaného typu, což znamená, že bude 
ovládán a nastavován prostřednictvím ovládacího panelu vstřelovacího stroje.  
 
Požadované parametry integrovaných generátorů plynného aminu 
Vhodnost ke stroji o objemu 
vstřelovací komory 

30 dm3 
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Typ integrované 
Příkon 3 kW 
Rozměr výstupního potrubí 1 “ 
Ovládání Na vstřelovacím stroji 
Počet vytvrzovacích programů 100 
 
 

i) Automatická přípravna pro namísení 200 kg jádrové směsi: 

Automatická přípravna směsi slouží pro namísení min. 100 kg a max. 200 kg 
směsi pro všechny vstřelovací stroje v jaderně. Její součástí je šaržový mísič typu S, 
denní tříkomorový zásobník písku a systém dávkování pojiv a písku do směsi pomocí 
tenzometrických vah. Vše je řízeno řídící jednotkou z ovládacího panelu. Přípravna mísí 
umožnit doplnění HW a SW pro automatizovaný sběr dat namísených směsí pro 
potřeby hodnocení kvality vyráběných jader. 

 
Soupis zařízení automatické přípravny jádrové směsi  
Denní zásobník písku (objem komor 3x 10 m3) ve výbavě se čtyřmi výpustnými 
elektropneumatickými klapkami DN 100. 

1 ks 

Automatické dávkování obou složek pojiva – zubová čerpadla 2 ks 
Dávkový mísiče (200 kg) 1 ks 
Tenzometrická váha pod mísičem 1 ks 
Ovládací elektropanel + řídící jednotka 1 ks 
Záchytná havarijní vana pod IBC kontejnery s pojivovým systémem 2 ks 
Spojovací materiál, příruby, ruční klapky, elektropneumatické klapky. set 

Požadované parametry mísiče pro namísení 200 kg jádrové směsi (součást přípravny) 
Hmotnost směsi 200 kg 
Minimální mísitelné množství (při dávkování pojiva čerpadlem) 100 kg 

 
 

j) Zavážecí dráha namísené směsi: 

Zavážecí dráha slouží k rozvozu namísené jádrové směsi do násypek 
jednotlivých vstřelovacích strojů. Výška a délka dráhy bude ovlivněna rozměry 
konkrétních vstřelovacích strojů. Kvůli jeřábové dráze je nutné ukotvit zavažení dráhu 
na sloupy. Dráha je koncipována pro 4 výsypná místa (nad jednotlivými vstřelovacími 
stroji). 
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k) Filtr pro technologii cold box: 

Tento filtr je určen pro odsávání čtyř vstřelovacích strojů (o velikosti 12-30 
dm3); mísiče přípravny směsi a denního tříkomorového zásobníku a denního sila nad 
průběžným mísičem (pneudoprava od pneupodavače umístěného u centrálních 
zásobníků písku). 
Požadované parametry filtru pro technologii cold box 
Filtrační plocha 42 m2 
Zatížení filtrační plochy 2,38 m3/m2/min 
Filtrační materiál PES 
Max. spotřeba tl. vzduchu 15 Nm3/hod 
Tlak reg. vzduchu 0,6 – 0,7 Mpa 
Předpokládaná tlaková ztráta 1 800 Pa 
Množství vzduchu 6 000 m3/hod 
Výbava filtru dále obsahuje: skříň filtru 

filtrační media a nosná tělesa 
sběrný kónus 
automatické ovladače ventilů 
AOV 
pneumatické 2/2 cestné ventily 
zásobník tlakového vzduchu 
tlumící monoblok 
ventilátor 
1 ks sběrné nádoby 60 l 
Barva RAL 7035 + ZN 

 
 

l) Pračka odsávaného vzduchu: 

Protože se jádra z technologie cold box vytvrzují terciárními aminy, je nutné 
pracovní prostor odsávat a tento znečištěný vzduch vyprat v pračce vzduchu. Zde se za 
pomocí pracího roztoku vzduch vyčistí a je možné ho vypustit ven z haly. 

 
Požadované parametry pračky odsávaného vzduchu 
Výkon 6 000 m3/h 
Materiál pračky Polypropylen 
Znečisťující látka TMEA, DMEA, DMIA 
Pracovní teplota teplota okolí 
Vstupní koncentrace Max. 150 mg/m3 
Výstupní koncentrace < 5 mg/m3 
Pracovní teplota ˃ 5 °C 
Ventilátor je součástí filtru 

m) Centrální zásobníky písku – 2 kusy: 
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Zásobníky budou nainstalovány v počtu 2 ks. Jeden bude sloužit pro skladování 
písku SP 30 a druhý pro skladování písku SP 35. Zásobníky jsou plněny silokamiony. 

  
Požadované parametry zásobníku písku  
Objem  23 m3 
 
 

n) Pneupodavač včetně potrubí pneudopravy: 

Pneupodavač bude sloužit pro zasílání nového křemenného písku z centrálních 
zásobníků písku do denního tříkomorového zásobníku nad přípravnou jádrové směsi, 
dále pro zasílání nového z centrálních zásobníků písku do zásobníku nad průběžným 
mísičem a pro zasílání CB regenerátu do denního tříkomorového zásobníku nad 
přípravnou jádrové směsi. 

 
Požadované parametry pneupodavače 
Objem nádoby 90 l  
Vstupní hrdlo DN 150 
Výstupní hrdlo DN 50 
Max. výkon 3 t/hod 
Výbava pneupodavače: 
 

Tlaková nádoba s pasportem. 
Motýlkový uzávěr s pneumatickým ovládáním. 
Hladinová sonda maxima a minima. 
Tlakové čidlo pro kontrolu tlaku. 
Zpětná klapka. 
Výstupní koleno. 
Pneumaticky ovládané ventily pneupodavače. 
Ovládací elektropanel. 
Posilovací příruba. 

 
 

o) Kompresory: 

Pro vybudované vývojové pracoviště bude nutné zajistit dostatečný objem 
stlačeného vzduchu v kvalitě, vyžadující instalovaná zařízení. Kompresorová stanice 
bude vybavena šroubovým kompresorem s akumulačním vzdušníkem. 
Součástí  kompresorové stanice bude zařízení na snížení vlhkosti stlačeného vzduchu. 
 

p) Vývojová dílna: 

Bude zajišťovat pro potřeby vývoje úpravu jaderníků a osazování 
odvzdušňovacích sítek podle výsledků zkoušek. Bude umožňovat operativní úpravy 
zkušebního vstřelovacího stroje včetně prací pro oddělení regenerace. Zařízení pro tuto 
dílnu jsou již vlastnictvím žadatele. 
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q) Pracoviště pro vývoj jader ze samotvrdnoucích směsí: 

Pro vybudování nové linky pro vývoj jader ze samotvrdnoucích směsí, které je 
součástí oddělení pro vývoj technologie jader, bude zapotřebí nakoupit následující 
zařízení: 

 Denní zásobník písku nad průběžný mísič 

 Průběžný mísič včetně dávkovacích čerpadel pro tuto linku je již ve 
vlastnictví žadatele. 

 Válečkova trať 
 
Denní zásobník nad průběžný mísič pro vývoj 
Pracoviště bude vybaveno denním zásobníkem písku se třemi komorami. Tento 
zásobník bude zásobován pneupodavačem novým pískem z centrálních zásobníků písku 
a regenerátem z vývojové regenerační dílny. 
 
Průběžný mísič 1-3 t pro vývoj 
Průběžný mísič o výkonu 1 až 3 t je již ve vlastnictví žadatele a bude přesunut do  
 
Válečková trať pro vývoj 
Linka bude doplněna o válečkové trati, které umožní značným způsobem zefektivnit 
přípravu zkušebních forem a  jader. 
 
 

r) Popis vybavení laboratoří: 

Sestava zařízení pro pískovou laboratoř 
Tato laboratoř bude vybavena přístrojovým zařízením, umožňující zkoušení 
slévárenských formovacích směsí, ostřiv  a regenerátů . 
Pro zkoušení směsí vytvrzovaných zásahem zvenčí   je určena základní  řada přístrojů a 
zařízení pro slévárenské účely -   kolový mísič, pěchovadlo, dávkovač  vytvrzovacího 
media ( CO2 ) , jaderníky, pevnostní přístroj pro stanovení  pevnosti ve střihu, tlaku  a  
štěpu , váhy  a přístroj pro stanovení otěruvzdornosti. 
Zkoušení bentonitových směsí – analyzátor vlhkosti, kolový mísič,pěchovadlo 
,prodyšnost, , lis-spěchovatelnost, kondenzační zóna, váha, pevnostní přístroj. 
Zkoušení samotvrdnoucích směsí, připravených různými technologiemi ( geopolymery, 
Alphaset, Cold-box, Pep-set apod.)  - rychlomísič, váhy, dělené jaderníky pro stanovení 
pevnosti v ohybu a tlaku, vaznoměr, pevnostní přístroj pro stanovení pevnosti v ohybu a 
vysokých tlaků. 
Zkoušení ostřiv a regenerátů – digitální váha pro sítovou analýzu, sítové zařízení, sady 
sít, míchadlo pro vyplavitelné látky, přístroj pro stanovení měrného povrchu. 



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 41 

Pro zajištění plánovaného rozsahu laboratorních zkoušek bude použita část 
přístrojového vybavení stávající laboratoře a část bude nutné zajistit nákupem. 
 

Laboratorní nábytek do pískové laboratoře 
Laboratoř bude vybavena nezbytným laboratorním nábytkem pro účelný provoz výše 
uvedené sestavy zařízení. 
Tento nábytek je již vlastnictvím žadatele. 
 

Sestava zařízení pro chemickou laboratoř 
Tato laboratoř bude vybavena přístroji umožňujícími zkoušení vlastností stávajících i 
nově připravených pojiv –  
Digestoř, analytické váhy, magnetické míchadlo, termostat, topná deska, titrační 
zařízení ( pipety, byrety, baňky, odměrné válce), hustoměry, přístroj pro stanovení pH a 
vodivosti, mikroskop. 
Pro zajištění plánovaného rozsahu laboratorních zkoušek bude použita část 
přístrojového vybavení stávající laboratoře a část bude nutné zajistit nákupem. 
 
Laboratorní nábytek do chemické laboratoře 
Laboratoř bude vybavena nezbytným laboratorním nábytkem pro účelný provoz výše 
uvedené sestavy zařízení. 
 

Sestava zařízení pro tepelnou laboratoř 
V této laboratoři bude umístěno zařízení, ve kterém se bude zkoušet chování ostřiv, 
regenerátů a pojiv při vyšších teplotách – sušárna do 250°C, žíhací pece do 1200°C , 
spékavost. 
Pro zajištění plánovaného rozsahu laboratorních zkoušek bude použita část 
přístrojového vybavení stávající laboratoře a část bude nutné zajistit nákupem. 
 

Laboratorní nábytek do tepelné laboratoře 
Laboratoř bude vybavena nezbytným laboratorním nábytkem pro účelný provoz výše 
uvedené sestavy zařízení. 
 

Vybavení dvou pracoven nábytkem 
Součástí laboratoří budou dvě pracovny, které bude nutné vybavit kancelářským 
nábytkem. V těchto pracovnách bude probíhat vyhodnocování výsledků z laboratoří. 
 

Přípravna pojiv 
Toto pracoviště bude  vybaveno zařízením pro poloprovozní výrobu nově vyvinutých  
pojiv, akcelerátorů a tvrdidel - zařízení pro ohřev vody, reakční nádoba, el. míchadlo, 
váhy . Tato zařízení jsou již vlastnictvím žadatele 
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Přístrojová laboratoř  
pro vývoj seřizování a úpravy přístrojů pro zkoušení formovacích materiálů. 
Tato laboratoř bude vybavena stávajícím zařízením používaným pro práce související 
s touto činností. Tato zařízení jsou již vlastnictvím žadatele. 
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1) Úvodní údaje: 

b) Identifikace stavby: 

 název stavby: 
Přístavba haly v areálu firmy SANDTEAM, HOLUBICE: 

objekt SO 01: Přístavba haly 
objekt SO 02: Rozšíření oplocení areálu 

   objekt SO 03: Rozšíření zpevněných ploch areálu a 
parkovacích stání    
 

 místo stavby: 
Jihomoravský kraj, Holubice (okres Vyškov) 
Katastrální území: Holubice (777871) 
Parcelní čísla: 694/1, 694/3 
 

 účel stavby: 
Účelem je rozšíření výzkumné základny firmy Sandteam a stávajících 

výrobně skladovacích prostor. 
 
 
 

2) Údaje o dotčeném území a pozemku: 

d) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území: 

Stavba se nachází v obci Holubice, která se nachází cca 20km východně od Brna. 
Novostavba se nachází v k.ú. Holubice (777871). Přístavba haly bude provedena na 

pozemku ve stávajícím areálu firmy SANDTEAM po pravé straně dálnice z Brna na 
Vyškov.  

Objekt se nachází ve stávající průmyslové zóně, v okolí stávajícího areálu se 
nachází především průmyslové areály a pole. 

Stavba se nachází v obci Holubice 20km od města Brna po dálnici D1 směrem na 
Vyškov. Pozemky dotčené stavbou jsou přístupné z příjezdové ulice. Doprava 
stavebních materiálů a stavebních konstrukcí a obsluhy je umožněna z hlavní dálniční 
komunikace D1 sjezdem na EXIT č.210, následné odbočení doleva s využitím silnice 
vedoucí z obce Holubice na vlakové nádraží. Před vlakovým nádražím se odbočí doleva 
a na konci této ulice po levé straně se nachází stavba. Po cestě není žádné omezení 
hmotnosti ani nadměrného nákladu. Poloměry řešených zatáček a tvary průjezdů 
křižovatek vyhovují všem vozidlům, navržených na stavbě.  
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Antikorozní ochrana je zajištěna stříkaným syntetickým nátěrem ve dvou 
vrstvách základu a 3 vrstvách vrchního nátěru v odstínu šedi.  

Sloupy jsou kotveny mechanicky do patek kotvami přes kotevní plech. 
Chemicky jsou kotveny pomocné štítové sloupy a stojky vrat. Styky vodorovných a 
svislých kcí jsou lemovány ohýbanými díly z rovného zinkovaného plechu s vrstvou 
plastu.  
 
JEŘÁB  je mostový jednonosníkový s kladkostrojem 2.5t. Rozpětí 11m, nosnost 2,5t, 
zdvih 7,3m. Bude osazen pouze v jedné lodi. 
 
STŘECHA sedlová má sklon 3,28%, nosnou část tvoří perforovaný trapézový plech. 
Na něm je souvrství tepelné izolace kryté fólií modif. asfalt. pásů.  
 
PODLAHA je navržena litá průmyslová na podkladní desce z drátkobetonu. 
 
OPLÁŠTĚNÍ. Tvoří vnější panely s minerální vatou a vnitřní akustické perforované 
panely s miner.vatou.   
 
VÝPLNĚ OTVORŮ. V hale jsou navržena plastová okna. Má dvoje sekční prosklená 
vrata na el. pohon. Dveře jsou osazeny samostatně mimo vrata a jsou navrženy plastové.  
 
PŘEKLADY nad otvorem jsou z ocel.I nosníků. 
 
IZOLACE tepelné (vata Rockwool a polystyrén) jsou použity ve střešní kci. Beton.sokl 
je zateplen deskami extrud.polystyrénu. 
 
KLEMPÍŘSKÉ  PRVKY, střešní žlaby a svody budou z plechu Rheinzink matného.  
 
 

3.3. SO02 – Rozšíření oplocení areálu: 

Po provedení rozšíření zpevněných ploch a těsně před zařízením staveniště se zřídí 
rozšíření oplocení okolo objektu. Toto oplocení bude výšky 2m z ocelové nosné 
konstrukce, s výplní ocelového pletiva a bude sloužit jako staveništní oplocení. 
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4) Technologické etapy: 

1. Zemní práce + Rozšíření zpevněných ploch 
2. Rozšíření oplocení objektu + Zařízení staveniště 
3. Základy 
4. Hrubá vrchní stavba 

 
 

1.1.Zemní práce + Rozšíření zpevněných ploch: 

Zemní práce budou prováděny se současným zpracováním vytěžené zeminy na 
místa rozšíření zpevněných ploch s pravidelným pečlivým hutněním. Výhodou bude 
okamžité zpracování vytěžené zeminy a rozšíření staveniště o další skladovací prostory. 

Nejprve bude provedena skrývka ornice tl.0,2m. Při provádění výkopových prací je 
nutno dodržovat bezpečný odstup od stávajících sítí, které musí být viditelně označeny. 
Samotné inženýrské sítě budou přeloženy dle PD. 

Při výkopových pracích se počítá s přibližnou kubaturou vytěžené zeminy 225 m3 

Zemní práce budou prováděny pomocí Rypadla – nakladače CAT. 
 
Pracovní stroje: 
  1x Rypadlo-nakladač CAT 428E 

 1x Vibrační válec Wacker RT 56 SC 

 
Pracovní četa: 
  Na pracovišti bude pracovat:  

1x  řidič Rýpadlo-nakladač CAT 428E 

    4x  pomocných dělníků 

 

Základní postup: 
-vytyčení staveniště 

-sejmutí ornice do hloubky 0,2 m 

-vytýčení stavby geodetem 

-provedení výkopů 

 

 

1.2.Rozšíření oplocení + Zařízení staveniště: 

Po rozšíření zpevněných ploch se provede oplocení staveniště. Jedná se o rozšíření 
oplocení, které bude napojeno na stávající a bude ze stejné konstrukce. Ocelová nosná 



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 51 

část a výplň ocelovým pletivem. Výška oplocení bude 2m a bude sloužit jako 
staveništní oplocení. 

Následně se zřídí zařízení staveniště podle výkresu zařízení staveniště. 
 
 

1.3.Základy: 

Založení objektu bude provedeno na železobetonových monolitických základech. 
Přibližná kubatura betonu v základových konstrukcích je 104 m3   
 
Pracovní Stroje: 

1x Liebherr LTM 1030/2.1 
2x Schwing AM 12 C 
1x Nákladní automobil Tatra 815  

  
 
Pracovní četa: 
Navrhovaná pracovní četa:  
- 1 jeřábník   
- 1 betonář 
- 1 obsluha nakladače 
- 1 řidič náklad. automobilu 
- 1 řidič autodomíchávače  
- 2 tesaři -. 
- 2 armovači  
- 3 pomocní pracovníci  
- 1 betonář  
 
Základní postup: 
-sestavení bednění pro základové pásy a patek 
-betonáž základových pásů a patek 
 
 

1.4.Hrubá vrchní stavba: 

Před zahájením montáže se musí převzít spodní stavba (základy) a zařízení 
staveniště. Kontrolují a přebírají se především základy, hlavní rozměry vytyčeného 
objektu v modulové síti, výsledky kontroly montážní roviny základových konstrukcí 
zejména v modulové síti sloupů – výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a 
podobných konstrukčních prvků zabudovaných v základech. Dále se přebírá pevný 
výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. 
Provede se montáž ocelových dílců. 
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Pracovní Stroje: 
1x Plošina - CELA Z 220 
1x Samohybná nůžková pracovní plošina STATECH GS 2632 
1x Liebherr LTM 1030/2.1 

 
Pracovní četa: 
Navrhovaná pracovní četa: Jeřábník  1x 
    Montážník  2x 
    Vázač   2x 
    Svářeč   2x 
    Pomocný dělník 2x 
 
Základní postup: 
-montáž sloupů 
-montáž vazníků 
-montáž ztužidel 
-montáž střechy 
-montáž pláště 
 
  



 

Liebherr 
Nosnost 

Teleskopick

Výložník 

Motor/Výko

Pohon / Ste

Rychlost 

Provozní hm

 

 
 

 
 

  

LTM 1030

ké rameno 

on 

eer 

motnost 

Př

0/2.1 

řístavba hhaly v are

35 tun na 3 
m 

9.2 m - 30 m

8.6 m - 15 m

Daimler-Benz
turbo-diesel, 

4 x 4 x 4 

80 km / h 

24 t 

 

álu SAND

poloměru 

 

 

z, 6-válec, 
210 kW 

DTEAM, 

SO01 – Př

Bc. Jo

Holubice

řístavba haly

osef Pivoňka

Stránka 53

e 

y 

a 

3 



 

 
 
 A.) Nejvz
 
Do výšky 
Nejtěžší b
 

zdálenější b

9 m 
břemeno 1 0

Př

řemeno 32m

80 kg 
 

řístavba h

m 

haly v are

 ---> autoje

álu SAND

eřáb vyhovu

DTEAM, 

SO01 – Př

Bc. Jo

uje 

Holubice

řístavba haly

osef Pivoňka

Stránka 54

e 

y 

a 

4 

 



 

VYSO

BRNO UNI
  

  

  

FACULTY 

INSTITUTE

  

 

TECH
PRÁC

 

DIPLOM

MASTER'S

AUTOR
AUTHOR 

VEDOU
SUPERVISO

 

BRNO 2013

 

OKÉ UČ

IVERSITY O

OF CIVIL EN

E OF TECHN

HNOLO
CE  

MOVÁ PR

S THESIS 

R PRÁCE

UCÍ PRÁC
OR 

3       

Př

ČENÍ TE

OF TECHNO

  

 FAKUL

ÚSTAV
ŘÍZENÍ 

  

NGINEERING

NOLOGY, ME

OGICK

RÁCE 

                

CE          

 

řístavba h

ECHNIC

OLOGY 

LTA STA

V TECH
 STAVEB

G 

ECHANISATI

KÝ P

   Bc. JO

    Ing. SV

haly v are

CKÉ V B

AVEBNÍ  

HNOLOGI
B 

ION AND CO

PŘEDP

SEF PIV

VATAVA

álu SAND

BRNĚ 

IE, MEC

ONSTRUCTIO

PIS PR

OŇKA  

A HENKO

DTEAM, 

SO01 – Př

Bc. Jo

CHANIZA

ON MANAGE

RO Z

OVÁ, CSc

Holubice

řístavba haly

osef Pivoňka

Stránka 55

ACE A

EMENT 

ZEMNÍ

c. 

e 

y 

a 

5 

A 

Í 



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 56 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ PRÁCE ........................................................................... 55 

1)  Obecné informace: .......................................................................................................... 57 

2)  Pracovní podmínky: ........................................................................................................ 57 

3)  Materiál, doprava a skladování: ...................................................................................... 58 

4)  Postup práce: .................................................................................................................. 58 

4.1.  Obecné pracovní podmínky: ................................................................................... 58 

4.2.  Sejmutí ornice: ........................................................................................................ 58 

4.3.  Hloubení základových pasů a patek: ....................................................................... 58 

4.4.  Hloubení, pokládka a zasypání kanalizačního vedení: ............................................ 59 

4.5.  Rozšíření zpevněné a manipulační plochy: ............................................................. 59 

4.6.  Oplocení objektu: .................................................................................................... 59 

5)  Pracovní četa: .................................................................................................................. 60 

6)  Stroje, nářadí, pomůcky: ................................................................................................. 60 

7)  Kontrola jakosti, kvality: .................................................................................................. 60 

7.1.  Vstupní kontrola:..................................................................................................... 60 

7.2.  Mezioperační kontrola: ........................................................................................... 61 

7.3.  Výstupní kontrola: ................................................................................................... 61 

8)  BOZP: ............................................................................................................................... 61 

9)  Ekologie: .......................................................................................................................... 66 

KZP ‐ Zemní práce ................................................................................................................... 67 

  



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 57 

1) Obecné informace: 

Přístavba haly bude provedena na pozemku ve stávajícím areálu firmy 
SANDTEAM po pravé straně dálnice ve směru z Brna na Vyškov.  

Objekt se nachází ve stávající průmyslové zóně, v okolí stávajícího areálu se 
nachází především průmyslové areály a pole. 

Pozemky pro stavbu s parcelními čísly 694/1 a 694/3 mají nepravidelný tvar. Terén 
na pozemku je původně svažitý, ale předchozími stavebními pracemi byl upraven a 
provedeno svahování nebo opěrné zdi. 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny křoviny atd. Jedinou vegetací je zde 
udržovaný trávník. 

Z východu k pozemku vede příjezdová cesta, ze které bude napojena vnitrozávodní 
doprava, ze severu, západu i jihu pozemek sousedí se zemědělskými poli. 

Jako podklad pro zpracování projektu sloužila dokumentace stávajících objektů, 
výškové a polohové zaměření staveniště a posouzení základových poměrů na staveništi. 

Stavba bude napojena na stávající komunikační síť v závodě. Napojení na elektrické 
energie a vodovod bude z navazujícího objektu současné strojní dílny. Napojení na 
splaškové kanalizace není vyžadováno. Dešťové vody budou svedeny do nové dešťové 
kanalizace, která vyústí do šachty stávající trasy vedoucí do řeky. Napojení na plyn 
bude přípojkou z blízkého nadzemního plynovodu.  Napojení médií pro technologické 
vybavení bude ze stávající strojní dílny. 
 
 
 

2) Pracovní podmínky: 

Pro zařízená staveniště bude využito výhradně pozemku investora. Přístup po dobu 
provádění stavby je po stávajících vnitro-areální komunikaci. Vjezd do areálu pro 
potřebu stavby se nachází v jihovýchodní části areálu, stávajícím vjezdem do areálu. Pro 
potřeby stavby bude využito rozvodů vody a elektrické energie, které budou využity 
z přípojek ke stávajícímu objektu přes hodiny měřicí spotřebu. Pro výstavbu není nutno 
omezovat provoz na přilehlých komunikacích. Pouze při přesunu strojů po areále na 
staveniště. Použití těžkých mechanismů v nočních hodinách se nepředpokládá.  

Zemní práce budou spočívat ve skrývce ornice, vykopání rýh pro základové pasy, 
vykopání pro základové patky. Vykopaná zemina bude použita pro rozšíření 
zpevněných ploch.  

Před zhotovení zařízení staveniště (stavebních buněk, skládek…) se při zemních 
pracích provede rozšíření zpevněných ploch. Tyto plochy, po jejich zpevnění, budou 
využity pro potřeby zařízení staveniště. 

Hygienické podmínky pro zemní práce jsou smluvně dohodnuty s investorem a bude 
možno užívat hygienické prostory ve stávajícím objektu.  
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3) Materiál, doprava a skladování: 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu byla zjištěna tloušťka ornice 200mm, dále 
byla zjištěna třída zeminy F1 - štěrkovitá hlína u které je doporučený sklon svahování 1: 
0,25. Při výpočtu kubatury zeminy bude počítáno s koeficientem nakypření 1,3. 
 

   m3 m3  PONECHÁNO ODVOZ 

   R.S. N.S.  DEPONIE ZÁSYP NÁSYP ∑ NA

ORNICE  173 225  ‐  225 ‐ ‐

PATKY  68 88  ‐  88 ‐ ‐

RÝHY  12 16  ‐  16 ‐ ‐
koeficient 

nakypření 1,3 

 
Veškerá zemina se použije pro zasypání rozšíření zpevněných ploch v obvodu areálu. 
 
 
 

4) Postup práce: 

4.1.Obecné pracovní podmínky: 

Před zahájením zemních prací bude upravena doprava potřebná pro provoz výroby 
v hale, aby nedocházelo k narušení nebo zdržování apod. se stavebními stroji. 
 
 

4.2.Sejmutí ornice: 

Ornice bude odstraněna v celém rozsahu stavebních prací v tl. 200mm. Skrývka 
bude provedena pomocí  Rýpadlo - nakladač CAT 428E o šířce radlice 2406 mm. 
Ornice v nakypřeném stavu o objemu 225m3 bude odvezena na rozšíření zpevněných 
ploch, přičemž bude pravidelně hutněna po tl 10cm. 

Po sejmutí ornice bude provedeno zlepšení podloží vápněním do hloubky 0,35 m.  
Po spotřebování ornice bude vybudována zpevněná plocha určená pro umístění 

sociálních buněk a buněk určených ke skladování nářadí. Dále pak vybudovaná 
zpevněná plocha pro umístění skládky sypkého materiálu a zpevněná plocha pro 
skladování materiálů. 

 
 
4.3.Hloubení základových pasů a patek: 

Hloubení základových pasů a patek bude prováděno pomocí rýpadlo-nakladače 
CAT 428E. Veškerá vytěžená zemina bude skladována na hromadě vedle nakladače, 

R.S. – rostlý stav 

N.S. – nakypřený stav 

zásyp – rozšířené zpevněných ploch, 

obsypání základových pasů po 

odstranění systémového bednění 

násyp – obsypání objektu 
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odkud ji okamžitě bude spotřebovávat smykem řízený nakladač BOBCAT S70. Zemina 
bude ukládána na místa budoucích zpevněných ploch, kde bude po vrstvách 15cm 
hutněna vibračním ježkovým válcem WACKER RT 56 SC. Tímto postupem se velice 
zrychlí práce, rozšíří staveniště a spotřebuje vytěžená zemina, tudíž nebude potřeba 
vynakládat další finanční prostředky na její skládku. 
 
 

4.4.Hloubení, pokládka a zasypání kanalizačního vedení: 

Před samotnými základovými konstrukcemi je potřeba osadit kanalizační potrubí. 
Rýpadlo-nakladač CAT 428E vyhloubí rýhy pro osazení tohoto potrubí. Smykem řízený 
nakladač BOBCAT S70 odveze vytěženou zeminu na rozšířené plochy zařízení 
staveniště. 

Před osazením kanalizačního potrubí se provede podsyp z pískového lože. Písek 
přiveze na stavbu nákladní automobil TATRA 815. Následně se potrubí zasype celé do 
pískového lože. 
 
 

4.5.Rozšíření zpevněné a manipulační plochy: 

Pro dosažení požadované výšky doveze nákladní automobil TATRA 815 kamenivo 
frakce 16/32, kterým se vytvoří zpevněný podklad pod budoucí rozšířenou zpevněnou 
plochou SO03. Kamenivo se bude klást na ochrannou vrstvu Geotextilie, která zabrání 
promísení vrstvy zeminy a vrstvy kameniva. To umožní déle trvající funkčnosti odvodu 
vody a zpevněné plochy. 

Tato plocha v této první fázi bude sloužit jako rozšíření staveniště ke skládkám, 
prostoru pro stavební buňky a rozšíření vnitro-staveništní komunikace. 

Rozvoz kameniva se provede rýpadlo-nakladačem CAT 428E a smykem řízeným 
nakladačem BOBCAT S70. Zhutnění bude prováděno vibračním ježkovým válcem 
WACKER RT 56 SC. 
 
 

4.6.Oplocení objektu: 

Součástí zemních prací bude i rozšíření stávajícího oplocení kolem areálu. Oplocení 
bude tvořeno ocelovými sloupky zabetonovanými do patek, které budou vyhrabány 
smykem řízeným nakladačem BOBCAT S70. 

Toto oplocení bude sloužit i jako staveništní oplocení a jeho minimální výška bude 
2m.  
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5) Pracovní četa: 

Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr jím pověřený. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. 
 
Na pracovišti bude pracovat:   1 mistr 
      1 řidič Rýpadlo-nakladač CAT 428E 
     4 pomocní dělníci 
 
 
 

6) Stroje, nářadí, pomůcky: 

Nářadí: lopaty, krumpáče, kolečka, kbelíky, dvoumetrová lať, vodováha, teodolit, 
olovnice, pásmo, výtyčky 
Pomůcky: provázky, dřevěné kolíky, lavičky, helmy, rukavice, pracovní oděv a obuv 
 
Pracovní Stroje: 
Rypadlo-nakladač CAT 428E 
Nakládací lopata: 1,03 m3 

Šířka lopaty: 2406 mm 
Hloubková lopata: 0,29 m3 
Dosah lopaty hloubka/délka: 4,9/5,6 m 
Výkon: 69 kW 
Max. rychlost: 40 km/h 
 
Smykem řízeným nakladačem BOBCAT S70 
Vibrační válec WACKER RT 56 SC 
Specifikace o strojích viz příloha Katalog strojů. 
 
 
 

7) Kontrola jakosti, kvality: 

Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem. 
 

7.1.Vstupní kontrola: 

1. Převzetí geodetických bodů: a) Kontrola bodů dle PD 
2. Kontrola dokladů daného pozemku: a) Projektová dokumentace 
           b) Technologický postup 
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7.2.Mezioperační kontrola: 

1. Kontrola oplocení: a) Kontrola dle PD 
2. Sejmutí ornice: a) Kontrola postupu sejmutí ornice a uložení deponie 
3. Zaměření rýh a pilot: a) Kontrola geod. Zaměření 
4. Výkopy: a) Zaměření laviček 
       b) Kontrola výkopu s geol. profilem, výškové a polohové umístění 
       c) Pažení nebo svahování 
       d) Odvodnění výkopu 
       e) Kontrola odvážky 
 
 

7.3.Výstupní kontrola: 

1. Základová spára: a) Čistota 
                b) Geometrická přesnost – výšková, prostorová a délková 
 
 
 

8) BOZP: 

Bude proveden zápis stavbyvedoucím do SD o proškolení pracovníků na BOZP. Tento 
zápis bude podepsán i vedoucím pracovních čet. 
BOZP se v ČR řídí Nařízením vlády o bližších požadavcích na bezpečnosti a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 591/2006 Sb. 

§1 
 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje 
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
náležitosti oznámení o zahájení prací, 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození na zdraví  
další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
 Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické 
činnosti 
v podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a na zemní práce 
prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje 
více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb. 

§2 
Zhotovitel dbá na uspořádání pracoviště dle požadavků Nařízení vlády č. 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a 
Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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§3 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení 

§7 
Zejména dodržení bezpečnosti při postupu práce, konzultace koordinátora ohledně 
dodržení bezpečnosti práce 
 

příloha č. 1 
 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
Staveniště v zastavěném území musí být oploceno do výšky nejméně 1,8 m, 

zabezpečení proti vniknutí třetích osob, označení příjezdové komunikace dopravními 
značkami, dodržení bezpečnostních podmínek při manipulací se stroji 
 

II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie musí být zařízená a používána tak, aby 

nedošlo ke vzniku požáru, rozvody energie musí být řádně označeny, aby nedošlo 
k ohrožení fyzických osob, hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno 
přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 
 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Zhotovitel zajistí prohlídky spadů výkopů po změně povětrnostních podmínek, 

po vydatném dešti vždy před zahájením směny, či změní práce, dále dbá na správný 
postup práce při nepříznivém počasí a to zejména dbá na práci a pohyb strojů, případně 
mění postup výstavby tak, aby postupoval v souladu s BOZP. 
 
příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 

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

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
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Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 
v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

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

Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 

Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů 
dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 
viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
 

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

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

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 
v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

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

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

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



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 64 

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 
případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě 
stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj 
svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 
zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 

Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů 

dovoleno 
 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

 

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

 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem. 

Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití stroje 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje. 
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XV. Přeprava strojů 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 

pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. 

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

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
 
příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 

II. Zajištění výkopových prací 
Před zahájením musí být vytyčeny veškeré podzemní a nadzemní překážky, zejména pak 

kanalizace, vodovodní přípojka a elektrická energie, dále musí být určeno rozmístění stavebních 
výkopů a jam včetně jejich rozměrů a určeny způsoby těžení zeminy. 

Dále musí být určeno svahování jam a zabránění přítoku vody na staveniště. 
Musí být na terénu vyznačeny polohové, případně i výškové trasy technické infrastruktury. 
 
III. Zajištění výkopových prací 
Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu, nebo při přerušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel svahy výkopů. 
Při provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny taky, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena. 

V. Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny musí být zajištěny prosti sesunutí. 
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Svislé boční stěny při ručním kopání musí být paženy od hloubky 1,3 m 
v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

Do strojem vyhloubených rýh nesmí vstupovat fyzické osoby, pokud nejsou 
stěny zajištěny prosti sesunutí. 

Nejmenší světlá šířka výkopů, do kterých vstupují fyzické osoby je 0,8 m. 
 
VI. Svahování výkopů 

Sklony výkopů určuje zhotovitel se zřetelem na geologické podmínky. 
 
 
 

9) Ekologie: 

Ochrana životního prostředí se řídí v rámci jednotlivých společností ekologickým 
nařízením (interní předpis pod označením), které stanovuje opatření, postupy a 
odpovědnosti k zajištění ochrany životního prostředí v souladu s platnými zákony 
v oblasti nakládání s odpady, evidenci a likvidaci odpadů. 

Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí 
dodržovat ustanovení zákonů: 
zákon 185/2001 Sb. o odpadech  
vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává   
      katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech  
      nakládání s odpady. 
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KZP - Zemní práce 

 
 Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledky měření 

Tolerance 

Proved. Odpovědný 
pracovník 

 1 2 3 4 5 6 7 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Převzetí 
geodetických 
bodů 

a) Kontrola bodů dle PD Vizuální 
kontrola 

a) Kontrola převzatých bodů Protokol Geodet 

2 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Kontrola 
dokladů 
daného 
pozemku 

a) Projektová 
dokumentace 
b) Technologický postup
 

Vizuální 
kontrola 
 

a) Kontrola správnosti s PD 
b) Kontrola správnosti s TP 

Protokol Mistr 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
E

Z
I

O
P

E

3 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Kontrola 
oplocení 

a) Kontrola dle PD Vizuální 
kontrola 
Přeměření  

a) Kontrola rozměrů, výšky a 
nezávadnosti 

Protokol Mistr 
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4 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Sejmutí ornice  a) Kontrola postupu 
sejmutí ornice a uložení 
deponie 

Vizuální 
kontrola 
Přeměření 
 

a) Sejmutí ornice v souladu 
s TP. Po sejmutí ornice bude 
provedena kontrola tloušťky 
sejmuté ornice dle PD a 
kontrola o jejím uložení na 
dočasné skládce dle ČSN 73 
6133, kde max. výška uložení je 
1,5 m, sklony svahu 1:1,5 až 1: 
2. 

Protokol Mistr 

M
E

Z
IP

E
R

A
Č

N
Í 

K
. 

5 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Zaměření jam a 
výkopu 

a) Kontrola geod. 
zaměření 

Vizuální 
kontrola 
 

a) Kontrola bude provedena na 
základě ČSN 73 0420 podle PD. 
Bude provedeno zaměření 
půdorysných rozměrů jámy a 
zaměření polohy jámy. Kontrola 
vytyčení se provádí 
opakovaným měřením s 
přibližně stejnou přesností. 
Úprava dna a stěn stavební 
jámy musí být vykonána 
s přesností mezních odchylek + 
30 a – 50 mm. Kontrola 
svahování jámy se posuzuje 3 m 
latí, pod kterou může být 
prohlubeň do 50 m. 

Protokol Mistr 
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M
E

Z
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E
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A
Č

N
Í 

K
O
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T

R
O

L
A

 

6 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Výkopy a) Zaměření laviček 
b) Kontrola výkopu 
s geol. Profilem, 
výškové a polohové 
umístění 
c) Pažení nebo 
svahování 
d) Odvodnění výkopu 
e) Kontrola odvážky 
 

Vizuální 
kontrola 
Přeměření 
 

a) Dle ČSN 73 0420 
b) Dle ČSN 73 0420 a dle PD. 
Kontrola vytyčení se provádí 
opakovaným měřením s 
přibližně stejnou přesností. 
Úprava dna a stěn stavební 
jámy musí být vykonána 
s přesností mezních odchylek + 
30 a – 50 mm.  
c) Kontrola dle PD, TP. 
Kontrola svahování jámy se 
posuzuje 3 m latí, pod kterou 
může být prohlubeň do 50 m. 
d) Kontrola dle PD, TP 
e) Kontrola druhu skládky a 
způsobu uskladnění bude 
provedena na základě ČSN 73 
3050 dle PD. Místo skládky se 
stanoví se zřetelem na množství 
výkopu, na množství 
vybudovaných příjezdových 
cest a na stabilitu podloží. 
 

Protokol Mistr 
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V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

7 ZEMNÍ 
PRÁCE 

Základová 
spára 

a) Čistota 
b) Geometrická přesnost 
– výšková, prostorová a 
délková 
 

Vizuální 
kontrola 
Přeměření 
 

a) ČSN 73 6133, ČSN EN 
1997-1. Bude brán ohled 
zejména na kvalitu provedení 
začištění základové spáry, aby 
neobsahovala velké kusy 
zeminy a kameniva. Bude 
překontrolovány všechny rohy 
stavení jámy a stavební rýh a 
jejich kolmost. Bude prověřena 
hloubka založení do min. 
nezamrzné hloubky tj. min 0,8 
m pod upraveným povrchem.  
b) Dle ČSN 73 0420 – 2  

Protokol Mistr 

 
Vysvětlivky k tabulkové části: 
Použité zkratky:   PD- projektová dokumentace, TP- technologický předpis, SD- stavební deník  
 
Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 
 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
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1) Obecné informace: 

Přístavba haly bude provedena na pozemku ve stávajícím areálu firmy 
SANDTEAM po pravé straně dálnice ve směru z Brna na Vyškov.  

Objekt se nachází ve stávající průmyslové zóně, v okolí stávajícího areálu se 
nachází především průmyslové areály a pole. 

Pozemky pro stavbu s parcelními čísly 694/1 a 694/3 mají nepravidelný tvar. Terén 
na pozemku je původně svažitý, ale předchozími stavebními pracemi byl upraven a 
provedeno svahování nebo opěrné zdi. 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny křoviny atd. Jedinou vegetací je zde 
udržovaný trávník. 

Z východu k pozemku vede příjezdová cesta, ze které bude napojena vnitrozávodní 
doprava, ze severu, západu i jihu pozemek sousedí se zemědělskými poli. 

Jako podklad pro zpracování projektu sloužila dokumentace stávajících objektů, 
výškové a polohové zaměření staveniště a posouzení základových poměrů na staveništi. 

Stavba bude napojena na stávající komunikační síť v závodě. Napojení na elektrické 
energie a vodovod bude z navazujícího objektu současné strojní dílny. Napojení na 
splaškové kanalizace není vyžadováno. Dešťové vody budou svedeny do nové dešťové 
kanalizace, která vyústí do šachty stávající trasy vedoucí do řeky. Napojení na plyn 
bude přípojkou z blízkého nadzemního plynovodu.  Napojení médií pro technologické 
vybavení bude ze stávající strojní dílny. 
 
 
 

2) Pracovní podmínky: 

Pro zařízená staveniště bude využito výhradně pozemku investora. Přístup po dobu 
provádění stavby je po stávajících vnitro-areální komunikaci. Vjezd do areálu pro 
potřebu stavby se nachází v jihovýchodní části areálu, stávajícím vjezdem do areálu. Pro 
potřeby stavby bude využito rozvodů vody a elektrické energie, které budou využity 
z přípojek ke stávajícímu objektu přes hodiny měřicí spotřebu. Pro výstavbu není nutno 
omezovat provoz na přilehlých komunikacích. Pouze při přesunu strojů po areále na 
staveniště. Použití těžkých mechanismů v nočních hodinách se nepředpokládá.  Na 
staveništi musí být čisto, mělo by být přehledné a mělo by obsahovat veškeré vybavení 
potřebné ke zhotovení ocelové konstrukce. Základy musí být odbedněné, neporušené. 
Musí mít odpovídající tvar dle PD, musí být správně osazené a to jak výškově tak i 
polohově, uložení kotvících prvků musí být provedeno v požadované kvalitě udávané v 
PD. Veškeré tyto podmínky je nutno překontrolovat a to jak vizuálně tak i kontrolním 
přeměřením. Staveniště bude předáváno za asistence zhotovitele předcházející činnosti, 
který předá společně se staveništěm i stavební deník, v němž musí být zaznamenány 
veškeré kontroly a události, k nimž při výstavbě došlo. Po překontrolování a 
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odsouhlasení předešlých činností bude sepsán zápis o převzetí staveniště do stavebního 
deníku. Pro přehled je vhodné zápis doplnit náčrtem přebíraného staveniště.  
 
 
 

3) Materiál, doprava a skladování: 

3.1.Materiál: 

Ocelové prvky - sloupy a vaznice jsou z profilů HEA (22 kusů) a IPE (15 kusů). 
Prvky na stavbu dopraví nákladní automobil a z něho se budou pomocí autojeřábu 
prvky osazovat. 
 
 

3.2.Doprava: 

Doprava bude provedena na náklady výrobní firmy ocelových prvků přímo na 
stavbu. 
 
 
 

4) Postup práce: 

4.1.Obecné pracovní podmínky: 

Všechny práce se budou řídit dle uvážení stavbyvedoucího, a to v souvislosti 
s počasím. Při poklesu teploty pod 5°C se nesmí provádět žádné betonářské práce 
(zálivky výztuže, apod.), ani práce, které by ohrožovaly výstavbu, či zdraví pracovníků. 
V případě, že počasí bude vyhovující, budou probíhat práce dle daného plánu. 
Stavbyvedoucí je povinen vše řádně zapisovat do stavebního deníku. 
Montážní práce je nutno přerušit:  
- při rychlosti větru nad 10m/s, 
- při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení), 
- při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části 
 

Veškeré ocelové prvky budou předem připraveny pro konkrétní místa dle PD. 
Výrobce „H&H Výroba a montáž OK s.r.o.“ veškeré prvky připraví ve své dílně v Brně. 
Součástí přípravy je i nástřik ochranným syntetickým nátěrem ve 2 vrstvách základové 
barvy a 3vrstvách vrchní barvy odstínu šedi. 
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4.2.Kontrola osazení kotvících bloků: 

Před samotnou montáží ocelové nosné konstrukce je potřeba provést kontrolu 
základových patek, odpovídá li rovnost těchto patek maximálním povoleným 
odchylkám je možno začít konstruovat ocelové prvky.  
 
 

4.3.Postup provádění prací: 

Montáž se bude provádět v jedné poloze jeřábu. Je navržen takový jeřáb, aby bylo 
možné konstrukci vyrobit v co nejkratším čase a jeřáb nemusel měnit polohu. Tato 
situace je patrná ve výkrese zařízení staveniště viz příloha 2-01.  
První bod montáže: 
Nejprve se začne osazovat u stávající haly. Osadí se první sloup, pečlivě se zavětruje 
ocelovými táhly, které se svarem „bodnou“ ke sloupu a k následující základové patce. 
 
Druhý bod montáže: 
Dále se osadí protější sloup, který se obdobně zavětruje. 
Třetí bod montáže: 
Následně se osadí na sloupy střešní vazník, který toto celé pole ztuží v příčném směru. 
Čtvrtý bod montáže: 
Stejným postupem se osadí druhé pole, se kterým se do kříže ztuží ocelovými táhly, 
které se přivaří „body“, a tím se tato konstrukce o 2 polích zpevní i v podélném směru.  
Pátý bod montáže: 
Při montáži dalších polí se tato zavětrovaná konstrukce bude využívat k zavětrování 
navazujících polí.  
Šestý bod montáže: 
Po dokončení příčných polí a ztužidel, které mají funkci ztužení celé ocelové 
konstrukce, se osadí všechny těžké prvky jakými je např. jeřábová dráha, stropní 
nosníky, vnitřní sloupy. 
Sedmý bod montáže: 
Po osazení všech těžkých prvků se ty lehké-plechy, pásoviny a různé dodělky osadí už 
jen z nůžkové pracovní plošiny uvnitř objektu. Jde především o finanční situaci 
pronájmu automobilového jeřábu. 
Osmý bod montáže: 
Po provedení všech ocelových konstrukcí se provede kontrola poškození zátěru a 
následná jeho oprava. 
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4.4.Vyzdvižení, ukotvení a urovnání sloupů: 

Do základové patky se navrtají 4 otvory, do nichž se umístí závitové tyče. Na tyto 
závitové tyče se osadí sloup opatřený přivařeným profilem, který je doplněn o otvory o 
průměru závitových tyčí. 

Vyzdvižení sloupů je prováděno postupně pomocí autojeřábu Liebherr ltm 1050/1, 
sloup je za pomocí vazače připevněn na jeřáb, ten sloup se vztyčí a umístí na 
požadované místo,  
kde je sloup upevněn montérem do základové patky. Největší délka sloupů bude 9 m.  

Po usazení je sloup zajištěn matkami zajišťujícími stálost konstrukce. Geodet poté 
přeměří svislost osazeného sloupu, ten se pomocí matek vyrovnává do doby, kdy je 
zajištěno požadované svislosti. Následuje kontrola dotažení a kontrolní přeměření 
svislosti. Obdobným způsobem se pokračuje i při osazení zbývajících sloupů. 
 
 

4.5.Vyzdvižení a osazení vazníků na sloupy: 

Po vyzvednutí a ukotvení dvou krajních a jednoho vnitřního sloupu, dochází k 
osazení vazníků.  

Tyto vazníky se opatrně přemístí nad sloupy, na které se budou ukládat. Při zdvihání 
vazníku je nezbytně nutné, aby byl vazník pečlivě dostatečně ukotven k zdvihacímu 
mechanismu a dále byl na jednom konci připevněn k tzv. vodícímu lanu, pomocí něhož 
může vazač redukovat směr, případné točení břemena zavěšeném na laně. Největší 
délka vazníků bude 9 m. 

Za pomocí montérů, kteří se nachází každý na jedné straně haly u hlavy sloupu, ke 
které byli vyzdviženi za pomocí montážních plošin, usadí jeřábník vazníky, které 
montéři okamžitě propojí se sloupy pomocí šroubů M24 a budou utaženy momentovou 
silou 980 Nm. Tyto spoje se po osazení překontrolují, zda jsou dostatečně dotažené. 
Propojením sloupů a vazníků se konstrukce výrazně ztuží. Obdobným způsobem se 
osadí i zbylé vazníky. 
 
 

4.6.Dokončení propojení vazníků kolejnicí jeřábové dráhy: 

Průběžně s osazováním vazníků se budou montovat kolejnice jeřábové dráhy, které 
vypomůžou podélnému zavětrování jednotlivých rámů.  

Tyto kolejnice se opatrně přemístí nad sloupy, na které se budou ukládat. Při 
zdvihání kolejnice je nezbytně nutné, aby byla kolejnice pečlivě dostatečně ukotvena 
k zdvihacímu mechanismu a dále byl na jednom konci připevněn k tzv. vodícímu lanu, 
pomocí něhož může vazač redukovat směr, případné točení břemena zavěšeném na laně. 
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4.7.Montáž zavětrování: 

Po dokončení předešlých činností je zapotřebí konstrukci ztužit jako celek za 
pomocí ztužidel. Ztužidla jsou z ocelových kabelů a trubek. Tato ztužidla je nutno 
umístit přesně dle výkresové části na konstrukci tak, aby byla schopna plnit svou funkci. 
Montáž je prováděna jak z montážních plošin, tak i přímo ze země. Ztužidla se upevňují 
pomocí šroubů M16, jež se umisťují do předem připravených otvorů a budou utaženi 
momentovou silou 310 Nm. Největší délka prvků bude 6 m. 
 
 

4.8.Dokončení propojení vazníků trapézovými plechy:  

Po osazení všech vazníků je na řadě propojit střešní vaznice mezi sousedními poli 
vazníků, kde se zatím vaznice nenachází. Propojení bude prováděno z montážních 
plošin, vždy za pomoci čtyř pracovníků, na každé straně dva, z nichž je jeden montér a 
druhý pomocník.  
 
 
 

5) Pracovní četa: 

Každý pracovník musí mít potřebnou kvalifikaci pro vykonávání dané práce, musí 
být obeznámen s technologickými postupy výstavby daného typu konstrukce, musí být 
seznámen s KZP a proškolen dle BOZP.  
 
Vzdělání, oprávnění požadovaná pro vykonávání daných funkcí:  
- strojník autojeřábu musí mít platné oprávnění k vykonávání jeřábníka - vazač musí mít 
složeny vazačské zkoušky  
- montér by měl být vyučen v oboru zámečník  
- svářeč musí mít platné svářečské oprávnění  
- pomocník by měl být osobou způsobilou  
 
Na pracovišti bude pracovat:  
1x mistr 
1x strojník autojeřábu 
2x vazač 
2x  montér ocelové konstrukce (zámečník) 
2x  svářeč 
2x  pomocník 
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6) Stroje, nářadí, pomůcky: 

6.1.Stroje: 

Automobilový jeřáb Liebherr ltm 1030/2.1 na vyzdvižení ocelových prvků. Prvky 
budou vyzdvihovány do výšky téměř 9m. Nejtěžší vyzdvihovaná konstrukce váží 1 080 
kg. Autojeřáb se na stavbu dopraví po vlastní ose.  

Dále je pak nutné zajistit plošinu CELA Z 220, z nichž budou připevňovány střešní 
nosníky na sloupy. Plošina CELA Z 220 je nůžkovitého typu s vlastním dieselovým 
pohonem. Je možné ji užít jak na zpevněném podkladu, tak i ve velmi náročném terénu. 
Vnitřní dokončovací montážní práce lehčích ocelových konstrukcí bude prováděno za 
pomocí Samohybné pracovní nůžkové plošiny Statech GS 2632. 
 
 

6.2.Nářadí: 

Jelikož se jedná o ocelovou konstrukce zhotovovanou jak šroubováním, tak i 
svařováním, bude zapotřebí zajistit:  
- svářečky CO2, vrtačky, úhlové brusky, pneumatické utahovací pistole, momentový 
klíč, sady klíčů s odpovídajícími rozměry a typy (ráčnové, ploché…), kladiva, ocelové 
kartáče, smirkové papíry, šroubováky, oleje či vazeliny pro promazání šroubů, 
vodováhy, lepidla na šrouby.  
 
 

6.3.Pomůcky: 

Při sestavování konstrukce je nevyhnutelná práce ve výškách, svařování a 
manipulace s ocelovými prvky, tudíž je nutné zajistit:  
- ochranné kukly pro svařování, rukavice, helmy, popruhy pro práci ve výškách, 
pracovní oblečení.  
 
 
 

7) Kontrola jakosti, kvality: 

Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem. 
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7.1.Vstupní kontrola: 

Při vstupní kontrole se provádí vizuální kontrola, prověření shody s projektovou 
dokumentací, geodetické zaměření sloupů, převzetí materiálu. Tuto přejímku provádí 
stavbyvedoucí. Přebírání musí odpovídat   
ČSN 72 02 10-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, 
ČSN 72 02 12-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 

Materiál dodávaný na stavbu musí být ve shodě dle zákona č.22/1997 Sb. v platném 
znění, z něhož vyplývají povinnosti výrobce k prokázání nezávadnosti výrobku a možnosti 
jeho užití na území ČR, dále je nutno překontrolovat zda dodaný materiál není poškozen, 
jsou dodány objednané prvky a je-li dodání kompletní. 
 
 

7.2.Mezioperační kontrola: 

Kontrola je zaměřena především na kontrolu správnosti sestavení dílců, kdy se 
prověřuje shoda s výrobní dokumentací, kontroluje se osazení sloupů, vazníku, 
kontrolují se sváry a šrouby. Kontrola svárů se provede dle 
ČSN 73 26 01 – Kovové konstrukce, 
ČSN 73 26 11 – Mezní úchylky ocelových konstrukcí, 
ČSN 02 10 70 – Technické dodací předpisy – šrouby ISO 7412, matice ISO 7414, 
podložky ISO 7416, 
ČSN EN 10204 – Atesty. 
Dojde-li ke zjištění nedostatků je nutno je neprodleně ohlásit odpovědnému pracovníkovi, 
který je povinen je neprodleně začít řešit. Jedná-li se o nedostatek, jehož vliv je možno 
opravit, je možné toto provést bez informování investora, dojde-li ovšem k nedostatku jehož 
následky již není možné opravit je stavbyvedoucí povinen informovat o vzniklé situaci jak 
investora,  
projektanta, tak i příslušný stavební úřad, s nimiž se následně domluví na možných  
řešením vzniklé situace. 
 
 

7.3.Výstupní kontrola: 

Celková geometrie  
- dodržování tolerancí a odchylek dle ČSN 73 26 11 – Mezní úchylky ocelových  

 konstrukcí 
K této kontrole stavbyvedoucí přizve všechny dotčené orgány, připraví kompletní 

dokumentaci dané stavby včetně řádně vedeného stavebního deníku, jež bude sloužit k 
nahlédnutí dotčeným orgánům. Ti poté stavbu prochází a jak vizuálně, tak i měřením 
provádí kontrolu daného objektu.  

Jsou-li při kontrolní prohlídce zjištěny nedostatky je zhotovitel vyzván k jejich 
odstranění v řádném termínu, na němž se dotčené strany shodnou, sepíše se zápis o 
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výstupní kontrole, kde se uvedou zjištěné nedostatky a termín jejich odstranění. Po 
odstranění závad se kontrola opakuje, nejsou-li shledány podněty bránící převzetí 
dokončené stavby, sepíše se nový zápis o výstupní kontrole. Veškeré výstupy je nutno 
zaznamenat i do stavebního deníku.  
 
 
 

8) BOZP: 

Před zahájením technologických prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s tímto technologickým předpisem a s pracovním postupem. 
Školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, dále pak nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které odpovídají daným 
parametrům. Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být 
zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesunutí. Pracovníci pověření 
vázáním musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich 
způsobilost pravidelně ověřována. Vázání břemen se řídí zvláštními předpisy ČSN ISO 
12480. 
 Ochranné a záchytné konstrukce (zábradlí, ohrazení, poklopy) musí být 
dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám, nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby 
bezpečně unesly předpokládané zatížení. 
 Osobní zajištění pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít, 
jestliže nelze použít kolektivního zajištění. Prostředky osobního zajištění jsou 
především bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, apod. Místo 
upevnění musí odolat ve směru pádu minimální statické síle 15 kN. 
 Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků a zájmů jiných osob. 
 Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálů je dovoleno za 
předpokladu, že místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí 
chráněno proti případnému odskoku nebo odstřiku. 
 Práce v prostorech chráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny 
při: 
bouři, silném dešti nebo sněžení, tvoření námrazy, 
větru o rychlosti 8 m/s, 
dohlednosti menší jak 30 m, 
teplotě prostředí nižší jak -10 °C, 
další podmínky viz. bod č. 4 Obecné pracovní podmínky. 

Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým 
jsou určeny. Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má k tomuto 
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příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. Obsluha musí podle návodu 
zkontrolovat a prohlédnout stroj, zda-li je řádně připraven, a zda-li jsou ovládací, 
sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční. Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, návod 
k obsluze a provozní deník musí být umístěny na určitém místě, aby byly obsluze 
kdykoli k dispozici. 
  
Stroje musí být před uvedením do provozu vybaveny: 

 provozními doklady a označeny evidenčním číslem a názvem provozovatele 
stroje, 

 bezpečnostními sděleními, nátěry, značkami, tabulkami a nápisy v českém 
jazyce, 

 předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu (houkačka), 

 ochranným zařízením v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků. 
 
Provozní doklady jsou: 
Provozní deník k vedení záznamů o převzetí a předání stroje obsluze, o závadách a 
opravách během provozu, revizní kniha stroje, která obsahuje technické údaje (záznamy 
o zkouškách, generálních a jiných opravách a rekonstrukce stroje, apod.), jejíž přílohou 
je technická dokumentace. 
 
 
 

9) Ekologie: 

Staveniště se nenachází v chráněné zóně, proto na něj nejsou kladeny žádné 
speciální požadavky. Je nutnost dodržení ekologického nakládání s materiálem, jeho 
umístění s odpadem dle zákona 185/2001 Sb. Při provádění montážních prací je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, 
hlučnost a znečištění komunikací.  
 Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala 
okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 
ze stavby očištěny, příp. čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 
zpevněných plochách, při práci se stroji se musí zabránit úniku pohonné kapaliny do 
půdy.  
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KZP - Ocelová Konstrukce 

 
 Pol. Orientace Práce Popis  Rozsah měření Výsledky měření 

Tolerance 
Proved. Odpovědný 

pracovník 

 1 2 3 4 5 6 7 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 OCELOVÁ 
HALA 

Projektová 
Dokumentace 

a) úplnost 
b) rozsah 
c) připomínky 

Vizuální kontrola PD 
a) Odsouhlasena objednatelem a všemi 
dotčenými orgány 
b) Odsouhlasena objednatelem a 
všemi dotčenými orgány 
c) Zaznamenány veškeré připomínky 
týkající se dokumentace 

Protokol Investor 
Stavbyved. 
Projektant 
Dozor 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCELOVÁ 
HALA 
 
 

Předcházející 
činnost - 
základové 
konstrukce 

a) poloha základů s 
kotvícími prvky 
b) tvar základů 
c) jakost základů 

Vizuální kontrola
Přeměřování 
pomocí pásma 

PD 
a) překontrolovat zda jsou základy 
umístěny v souladu s PD a zda 
umístění kotvících prvků nepřekračuje 
povolenou odchylku +/- 5 mm na 4m 
b) překontrolovat zda odpovídá PD 
c) překontrolovat zda není nikde 
porušen 

Protokol Stavbyved. 
Geodet 
Mistr 
Zhotovitel 
předešlé 
činnosti 
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3 OCELOVÁ 
HALA 

Materiál a) rozměry prvků 
b) úplnost dodávky
c) poškození 
d) skladování 
e) doklady 

Vizuální kontrola
Přeměření 

PD, předpis ZS 
a) jsou-li prvky požadovaných 
rozměrů 
b) jsou-li dodány všechny požadované 
prvky dle PD 
c) nejsou-li dodané prvky nijak 
poškozeny, sloupnuta povrchová 
úprava, koroze,... 
d) je-li dodrženou umístění prvků dle 
výkresu ZS, jsou -li prvky podkládány 
dle předpisu, informativní štítky jsou 
viditelné a čitelné; skládka musí být 
zpevněná, odvodněná a dodatečně 
únosná, spodní hrana skladovaného 
materiálu musí být nejméně 300mm na 
úrovni terénu, výška podkládky musí 
být nejméně 100mm s ohledem na 
skladovaný materiál, výška 
skladovaných materiálů je maximálně 
2000mm nad terénem 
e) dodané prvky jsou schválené k 
použití v ČR, mají odpovídající Atesty 
a vše odpovídá zákonu č. 22/1997 Sb. 

Protokol Stavbyved. 
Mistr 
Dodavatel 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í

4 OCELOVÁ 
HALA 

Sloup a) užití správných 
prvků 
b) smontování a 

Vizuální kontrola  
PD 
Přeměření 

ČSN EN 1090-1,  
a) nutno užít přesně určených prvků na 
každý sloup dle označení a popisů v 
PD 

Protokol Stavbyved. 
Mistr 
Dozor 
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dotažení 
c) ukotvení 
d) geometrická 
přesnost 
e) ochranný nátěr 

b) nesmí být užíváno násilné vkládání 
dílců, kvůli zamezení vzniku 
nežádoucích napětí, je-li užito 
potřebného počtu šroubů a jsou-li 
dostatečně dotažené, po dotažení by 
měl šroub z matice přesahovat 
nejméně dvěma závity, pod matici by 
měla být vždy vložena podložka 
c) sloup je nutno řádně ukotvit na 
připravené kotvící prvky, které je 
zajištěno šroubovými spoji, tudíž je 
nutno provést kontrolu dotažení, viz 
část b., 
d)důležité přeměřit každý sloup zda je 
umístěn dle PD, je správně výškově 
osazen, výšková odchylka je rovna +/- 
5mm, je ve svislé poloze a správně 
natočen pro následné ukládání 
střešních vazníků, odchylka od svislice 
+/-0,001h , maximálně pak 15mm, 
odchylka pro rozteč sloupů ve všech 
směrech je +/-10mm, odchylka os v 
obou směrech +/- 2 mm 
e) ochranný nátěr na konstrukci není 
nikde poškozen a je tak schopen plnit 
svoji funkci  
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5 OCELOVÁ 
HALA 

Vazník a) užití správných 
prvků 
b) smontování a 
dotažení 
c) upevnění ke 
sloupům 
d) geometrická 
přesnost 
e) ochranný nátěr 

Vizuální kontrola
Přeměření 

ČSN EN 1090-1 
a) nutno užít přesně určených prvků na 
každý sloup dle označení a popisů v 
PD 
b) nesmí být užíváno násilné vkládání 
dílců, kvůli zamezení vzniku 
nežádoucích napětí, je-li užito 
potřebného počtu šroubů a jsou-li 
dostatečně dotažené, po dotažení by 
měl šroub z matice přesahovat 
nejméně dvěma závity, pod matici by 
měla být vždy vložena podložka 
c) je nutno řádně překontrolovat 
upevnění na přípravné sloupy, jedná se 
o šroubový spoj, tudíž je kontrola 
shodná s předcházejícím odstavcem 
d) důležité přeměřit každý vazník, 
odchylka od délky vazníku je +/-4 
mm, výška +/- 6 mm, zda je umístěn 
dle PD, odchylka rozteče vazníků ve 
vrcholu je +/-10 mm, zda je správně 
výškově osazen, odchylka +/- 5 mm je 
vodorovné poloze, odchylka od 
vodorovné roviny +/- 6 mm 
e) ochranný nátěr na konstrukci není 
nikde poškozen je tak schopen plnit 
svoji funkci 

Protokol Stavbyved. 
Mistr 
Dozor 
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6 OCELOVÁ 
HALA 

Osazení 
kosntrukcí pro 
osazení vrat 

a) užití správných 
prvků 
b) smontování a 
dotažení, svary 
c) upevnění na 
konstrukci 
d) geometrická 
přesnost 
e) ochranný nátěr 
 

Vizuální kontrola
Přeměření 

PD, ČSN EN 1090-1 
a) nutno užít přesně určených prvků na 
každý sloup 
b) nesmí být užíváno násilné vkládání 
dílců, kvůli zamezení vzniku 
nežádoucích napětí, je-li užito 
potřebného počtu šroubů a jsou-li 
dostatečně dotažené, po dotažení by 
měl šroub z matice přesahovat 
nejméně dvěma závity, pod maticí by 
měla být vždycky vložena podložka, 
odchylka pro svary o rozměrech 3-6 
mm je rovna +1,2 mm a -0,8 mm 
c) je nutno řádně ukotvit na 
připravenou nosnou konstrukci, v 
případě konstrukce pro osazení vrat je 
nutno překontrolovat ukotvení do 
základu 
d) důležité přeměřit zda je konstrukce 
umístěna dle PD, odchylka pro světlou 
šířku rámu je +/- 1,6 mm, pro světlou 
výšku rámu je rovna +/- 3 mm, 
přímost a rovnoběžnost rámu je rovna 
+/- 3 mm, přímost a rovnoběžnost 

Protokol Stavbyved. 
Mistr 
Dozor 
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rámu je rovna +/- 0,0015H, kolmost 
stojek rámu je rovna +/- 0,001B, 
svislost stojek rámu je rovna +/-
0,0015H 
e) ochranný nátěr na konstrukci není 
nikde poškozen a je tak schopen plnit 
svoji funkci 

7 OCELOVÁ 
HALA 

Osazení 
střešních 
vaznic + 
zavětrování 

a) užití správných 
prvků 
b) upevnění na 
konstrukci a 
dotažení 
c) geometrická 
přesnost 
d) ochranný nátěr 

Vizuální kontrola
Přeměření 

PD, ČSN EN 1090-1 
a) je nutno užít přesné určených prvků 
na každý sloup dle popisu v PD 
b) je-li užito potřebného počtu šroubů 
a jsou-li dostatečně dotažené, po 
dotažení by měl šroub z matice 
přesahovat nejméně dvěma závity, pod 
maticí by měla být vždy vložena 
podložka 
c) přeměřit umístění prvků dle PD 
kvůli následnému osazení opláštění, 
odchylka pro rozteč vaznic je rovna 
+/- 5 mm 
d) ochranný nátěr na konstrukci není 
nikde poškozen a je tak schopen plnit 
svoji funkci 

Protokol Stavbyved. 
 
Mistr 
Dozor 
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8 OCELOVÁ 
HALA 

Předání 
konstrukce 

a) celkové rozměry
b) úplnost 
c) shoda s PD 
d) jakost 
konstrukce 

Vizuální kontrola
Přeměření 

PD 
a) odpovídá-li námi zhotovená 
konstrukce rozměrů udávaným v PD 
b) je-li zhotovená konstrukce dle PD 
úplná a nechybí v ní žádný z prvků 
c) nutno aby předávaná konstrukce 
zcela odpovídala v PD 
d) konstrukce nesmí být nijak 
poškozená, nátěry musí být celistvé, 
užité prvky musí odpovídat vstupním 
tvarům a nesmí být deformovány 

Protokol Investor 
Stavbyved. 
Mistr 
Dozor 
Zhotovitel 
následující 
činnosti 
 

Vysvětlivky k tabulkové části: 
Použité zkratky:   PD- projektová dokumentace, TP- technologický předpis, SD- stavební deník  
Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 

ČSN EN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: přesnost osazení 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 + A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce 
ČSN EN ISO 5817 – Svařování – svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě 
elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality 
ČSN EN 10204 – Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly 
ČSN EN ISO 4759-3 – Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
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1) Úvodní údaje: 

a) Identifikace stavby: 

 název stavby: 
Přístavba haly v areálu firmy SANDTEAM, HOLUBICE: 

objekt SO 01: Přístavba haly 
objekt SO 02: Rozšíření oplocení areálu 

   objekt SO 03: Rozšíření zpevněných ploch areálu a 
parkovacích stání    
 

 místo stavby: 
Jihomoravský kraj, Holubice (okres Vyškov) 
Katastrální území: Holubice (777871) 
Parcelní čísla: 694/1, 694/3 
 

 účel stavby: 
Účelem je rozšíření výzkumné základny firmy Sandteam a stávajících 

výrobně skladovacích prostor. 
 
 

1.1. Popis staveniště: 

a) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území: 

Stavba se nachází v obci Holubice, která se nachází cca 20km východně od Brna. 
Novostavba se nachází v k.ú. Holubice (777871). Přístavba haly bude provedena na 

pozemku ve stávajícím areálu firmy SANDTEAM po pravé straně dálnice z Brna na 
Vyškov.  

Objekt se nachází ve stávající průmyslové zóně, v okolí stávajícího areálu se 
nachází především průmyslové areály a pole. 
 
 

b) Údaje o stavebním pozemku: 

Pozemky pro stavbu s parcelními čísly 694/1 a 694/3 mají nepravidelný tvar. Terén 
na pozemku je původně svažitý, ale předchozími stavebními pracemi byl upraven a 
provedeno svahování nebo opěrné zdi. 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny křoviny atd. Jedinou vegetací je zde 
udržovaný trávník. 
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Dotčené pozemky: 

obec katastrální 
území 

parcelní 
č. 

druh pozemku  výměra 

Holubice Holubice 
694/1 orná půda 11723 
694/3 ostatní plocha – jiná plocha 4835 

 
 

c) Údaje o majetkoprávních vztazích 

Pozemky s parcelními čísly 694/1 a 694/3 jsou v majetku stavebníka – SAND 
TEAM spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 Holubice. 
 
 

1.2. Základní koncepce zařízení staveniště: 

V rámci zařízení staveniště se budou stavební práce provádět v etapách: 
 

1. Etapa 
Začátek výstavby – Přípojky zařízení staveniště. Dále se zhotoví rozšíření 

oplocení areálu SO02, které bude sloužit zároveň jako staveništní oplocení. 
 

2. Etapa  
HTU - Společně se zemními pracemi na řešeném objektu se část vytěžené 

zeminy použije jako podsyp pod rozšíření zpevněných ploch pozemku, který se 
bude hutnit po vrstvách 20cm, do výšky 40cm pod výšku upraveného terénu. Do 
čisté výšky upraveného terénu se použije štěrk. Tyto zpevněné plochy budou 
využívány jako vnitro-staveništní komunikace.  

 
3. Etapa   

Výstavba hrubé vrchní stavby a umístění stavebních buněk. Na staveništi bude 
přistaveno 6 kontejnerů pro potřeby šaten, kanceláři a hygienických potřeb, které 
budou umístěny na rozšířené stavební plochy.  

 
4. Etapa 

Dokončení stavby. 
 

5. Etapa 
Terénní úpravy, zpevněné plochy, oprava stávající zámkové dlažby a zřízení 

nové na rozšířených zpevněných plochách. Rozšíření oplocení areálu. 
 

WC pro dodavatele stavby budou součástí stavebních buněk. 
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Zařízení staveniště bude dodávkou generálního zhotovitele. Zařízení staveniště se 
nebude během výstavby nikam závratně měnit.  
 
 

2) Objekty zařízení staveniště: 

Při okamžitém neplánovaném překročení počtu pracovníků, je domluvena 
s investorem možnost využít šatny a hygienické prostory ve stávající hale investora. Jde 
jen o nouzovou situaci. 

Vzhledem k tomu, že investor požaduje nenarušený provoz výrobní stávající haly 
během stavby, je nezbytně nutné zařízení staveniště situovat tak, aby zde docházelo ke 
křížení tras provozu zařízení staveniště a průběhu výroby jen velmi zřídka! Je zde velká 
snaha tyto případné křížení eliminovat. 
 
 

2.1. Kanceláře, sociální zařízení: 

Jako šatny pro dělníky a sociální zařízení subdodavatelů budou použity kontejnery 
od výrobce CONTIMADE. Kontejnery budou uloženy na stávající zpevněnou 
manipulační plochu. Na staveniště je navrženo 6 těchto kontejnerů. 
 
 
Technický popis mobilních kontejnerů CONTIMADE: 
 
1. Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 

 otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm 

 opatřený antikorozním nátěrem 

 stohovatelnost - 2 podlaží 

 stohovací otvory v podlaze za příplatek 
 
2. Stěny 
u = 0,56 W/m²K 

 vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 

 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 

 tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 

 vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 

 povrchová úprava: nástřik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny 
RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za příplatek 

 
 
3. Střecha 
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Vnější rozměry: 
A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
 
Základní vybavení: 
 
1. Elektroinstalace 

 vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

 zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 
2 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 

 
2. Dveře 

 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 

 zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
 
3. Okna 

 plastové okno 1810 / 1200 mm, otevírané a sklápěcí, s venkovní plast. roletou - 
1 ks 

 za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
4. Ostatní 

 Mini-kuchyň (5l bojler, zásuvky - 4 ks) 

 přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 

 větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 

2.2. Provozní zařízení staveniště: 

Provozní zařízení staveniště tvoří sklady, popsané níže. Telefonní zabezpečení bude 
zajištěno pomocí mobilních telefonů. 

2.2.1. Skládky: 

Na staveništi nebudou zřízeny žádné skládky. Staveništní materiál bude okamžitě 
zpracováván, k případnému skladování bude použit SO01. 
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2.2.5. Parkoviště:  

Parkoviště osobních automobilů a návštěv se po celou dobu stavby nachází na jižní 
straně staveniště vedle stavebních buněk. Vjezd na parkoviště je z ulice hlavním 
vjezdem na staveniště. 
 
 
 

3) Nasazení montážních strojů: 

Pro provádění objektu bude použito různých strojů a zařízení stavební mechanizace.  
Pro provádění zemních prací budou použity stroje CAT 428E, BOBCAT S70. Pro 

hutnění se použije vibrační válec WACKER RT 56 SC. Pro dovoz zeminy se použije 
nákladní automobil TATRA 815. 

Pro zvedání břemen bude použito 1ks jeřábů: LIEBHERR typ LTM 1030/2.1. Pro 
práce ve výškách budou použity plošiny. Na automobilovém podvozku CELA Z220 a 
samohybná nůžková pracovní plošina STATECH GS 2632. 
Pro dopravu betonové směsi bude použit auto-domíchávač o objemu bubnu 8m3 
SCHWING AM 12C.  Drobný stavební materiál bude dopravován dodávkovými 
automobily či nákladními automobily s valníkem a hydraulickou rukou. 

Pro strojní omítky bude použita strojní omítačka PUTZMEISTER FA-FAT400. 
 
 
 

4) Zdroje pro stavbu: 

4.1. El. energie pro staveništní provoz: 

V první fázi výstavby bude stavba napojena na podružné mobilní staveništní měření 
dodavatele stavby - Situace zařízení staveniště. Toto napojení bude tvořit hlavní 
staveništní rozvaděč, na který budou napojeny dílčí staveništní rozvaděče. 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. Předpokládám 
současný provoz pro tyto zařízení: 
 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
 
DRUH 

Štítkový 
příkon[kW] 

 
[ks] 

 
[kW] 

STAVEBNÍ STROJE 
Svářecí agrgát CO2 – Telwin Bimax 3,7 1 3,7 
Okružní pila perles KS170 1,5 2 3,0 
Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 0,6 1 0,6 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   7,3 
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P2 - OSVĚTLENÍ 
 
PROSTOR 

 
Příkon 
[kW/m2] 

 
[m2] 

 
[kW] 

Kanceláře 0,0120 73,75 0,880 
Sklady 0,0049 29,50 0,144 
Umývárny 0,0049 29,50 0,144 
Jednací místnost 0,0079 29,50 0,232 
Denní místnost 0,0064 14,75 0,094 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   1,494 
 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elelktromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*7,3+0,8*1,494 )2 ] + [ (0,7*7,3)2 ]} 0,5 
P = 10,95 kVA 
 
Zajištění staveniště elektrickou energií: 

Na staveništi budou nainstalované staveništní rozvaděče, které budou napojeny 
na hlavní staveništní rozvaděč. Staveniště bude napojeno na elektrickou energii ze 
stávajícího objektu. Místo připojení najdeme na jihozápadní straně stávajícího objektu. 
Tento bod je zakreslen ve výkresu zařízení staveniště. Staveništní rozvody budou 
vedeny pomocí kabelů pod zemí v kabelových chráničkách od výrobce DUBAR. Dále 
budou umístěny do žlabu z pískového lože, opatřeny roznášecími deskami z betonových 
panelů. Hlavní vypínač je umístěn na začátku elektrického rozvodu a to na hlavním 
staveništním rozvaděči. 

 
 

4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz_ 

Zdroj vody bude řešen připojením na stávající objekt přes staveništní vodoměr. 
Odvodnění staveniště bude provedeno dle HTU. Dále pak bude zajištěno za pomocí 
drenáží kolem základových konstrukcí jednotlivých objektů. 
Potřeba vody pro staveništní účely: 
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B – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 

měrná 
jednotka 
 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody[l] 

Ošetřování betonu m3 304,8 20 6096 
MEZISOUČET A    6096 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 

měrná 
jednotka 
 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 
MEZISOUČET B    400 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 

potřebné množství vody [l] 
 

umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (6096*1,6 + 400*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 0,378 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,378 + 0,2*0,378 = 0,453 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 
 
Zajištění vody pro staveniště: 

Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího veřejného vodovodu 
z vodovodní šachty. Šachta má přívod HDPE 63x5,8 (DN50). Dle ČSN 75 5455 je 
průtok HDPE 63 až 2l/s. Zdroj vody je dostačující. 
 
Voda pro požární účely: 

Ve stávajícím oplocení areálu, vedle vjezdu, se nachází požární hydrant. Tato 
kapacita je postačují. 
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zásady a nejčastější možné příčiny ohrožení bezpečnosti a opatření k jejímu předcházení 
a plán rizik. 
 
 
 

8) Životní prostředí a požární bezpečnost: 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Především zákonem 
17/1992 Sb. o životním prostředí; 185/2001Sb. zákonem o odpadech; vyhláškou 
341/2008Sb. o nakládání s odpady; 86/2002Sb. zákonem o ochraně ovzduší, 16/1997Sb. 
a 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
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ODPAD NÉ A 
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É 
 
 

 
 
 

9) Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS: 

Náklady spojené s ekonomickými náklady pro potřeby zařízením staveniště budou 
menší než 2,5% z celkové částky stavby. 
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5) Auto-domíchávač SCHWING AM 8 C  

POUŽITÍ: Tento stroj se použije pro objem nádoby, použije se při betonáži základů a 
podlah. 
 
Typ domíchávače         AM 8 C   

Jmenovitý objem  (m 3)      12   

Geometr. objem  (l)      20690  

Vodorys (l)      13150  

Stupeň plnění  (%)      58  

Sklon bubnu  (°)      8,5  

Separátní pohon SH (typ/kW)      F6L914/88  

Otáčky bubnu  (U/min.)                                     0 - 12 / 14 

Přípojka vody (-)        u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  

Vodní nádrž - TV  (l)                           190 / 300 / 500 / 650 

Vodní nádrž - Č  (l)                           190 / 450 / 650 / 800 

Hm. nástavby (FH/SH)*  (kg)      5340/5970  

A - Délka (FH/SH) (mm)      8163/8840  

B - Šířka (FH/SH) (mm)                                  2400 / 2500  

C - Průměr bubnu (mm)                                  2300  

D - Výška násypky (mm)      2459  

E - Průjezd. výška (mm)      2614   

F - Pomocný rám (mm)  Dutý profil 160 / 80 / 10 (12 -  15 m 3) 

G - Převis (mm)      1274  

H - Výsypná výška (mm)      1092  

Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka 
± 5% 
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Základní informace: 

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů v rámci otevřeného řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro 
projekty spolufinancované z Operačního programu Průmysl a Inovace (dále jen OPPI). 
Práva povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí těmito pravidly. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad 
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím 
podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje 
všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a 
bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a 
dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím 
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče 
ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím 
podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a 
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

Výslovně upozorňujeme všechny uchazeče, že společnost, projekt a zakázka 
nesplňují podmínky definice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
zákon). Společnost SAND TEAM, spol. s r.o. není veřejný zadavatel ani sektorový 
zadavatel. Parametry předmětné zakázky a ani předpokládané dotace nenaplňují 
podmínky pro to, aby se na společnost SAND TEAM, spol. s r.o. pohlíželo jako na 
zadavatele dotovaného. Nejedná se tedy o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách se všemi právními důsledky, které z toho plynou. 

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, 
technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč 
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje 
minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 
   



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 129 

1) Úvodní údaje: 

c) Identifikace stavby: 

 název stavby: 
Přístavba haly v areálu firmy SANDTEAM, HOLUBICE: 

objekt SO 01: Přístavba haly 
objekt SO 02: Rozšíření oplocení areálu 

   objekt SO 03: Rozšíření zpevněných ploch areálu a 
parkovacích stání    
 

 místo stavby: 
Jihomoravský kraj, Holubice (okres Vyškov) 
Katastrální území: Holubice (777871) 
Parcelní čísla: 694/1, 694/3 
 

 účel stavby: 
Účelem je rozšíření výzkumné základny firmy Sandteam a stávajících 

výrobně skladovacích prostor. 
 
 
 

2) Vymezení předmětu zakázky, místa plnění, termínů: 

a) Předmět zakázky: 

Předmětem této zakázky je dodávka na zajištění výzkumného projektu na akci 
podporovanou OPPI,4.2 PT03/326 

„Rozšíření výzkumné základny společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.“ 
 
Součásti výzkumné základny zahrnuté do předmětu této zakázky: 

 Nový výzkumně výrobní objekt.   

 Technologická zařízení pro vývoj technologií jader a forem 

 Technologická zařízení pro vývoj regenerace 
 

Pod pojmem kompletní dodávka se rozumí dodání budovy a zařízení, včetně 
dopravy, instalace, uvedení do provozu předání potřebné dokumentace, zaškolení 
obsluhy. Zajištění podkladů ke kolaudaci. 
Předmět zakázky je možné realizovat pouze jako celek, není přípustné realizovat 
předmět zakázky jako dílčí plnění. 
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b) Specifikace jednotlivých součástí dodávky: 

Nový výzkumně výrobní objekt 
Výzkumně výrobní objekt bude tvořen dvoulodní halou dispozičně navazující na 

stávající objekt výrobně skladovací haly. V jedné lodi bude umístěno vývojové 
pracoviště pro regeneraci, vývojový vstřelovací stroj, vstřelovací stroje pro výrobu a 
vzduchotechnika objektu. Druhá loď bude řešena na 2 podlaží. V 1.NP bude umístěna 
vývojová dílna k vývojovému vstřelovacímu stroji, sklad hořlavin, sklad surovin. 
V 2.NP jsou navrženy v jedné polovině výzkumně vývojové laboratoře a v druhé části 
místnost pro mistra, asistentku výroby a sociální zázemí pro jadernu. 

Zakázka zahrnuje zhotovení a dodání ocelové haly včetně opláštění, oken, vrat, 
stěn, příček, stropů a podlah. 

Projektová dokumentace a výkaz výměr „Rozšíření výzkumné základny SAND 
TEAM, spol. s r.o.“ je v technologickém předpisu montované ocelové konstrukce. 
 
Technologická zařízení pro vývoj technologií jader a forem 
Součástí této dodávky jsou následující zařízení: 

poz. Název zařízení pozn. 
1 Pracoviště pro vývoj jader zásahem zvenčí  
1.1 Vstřelovací stroj pro vývoj 

Viz výkres 01 
z dokumentac
e část 101-
Jaderna 

1.1.
1 

Vstřelovací stroj 12 l pro vývoj 
Objem vstřelované směsi s jedním vstřelem 12 - 16 dm3 
Objem zásobníku směsi min 150 dm3 
Zdvih stolu min 350 mm  
Maximální rozměr jaderníků – š x h x v   min 700 x 750 x 600 
mm 
Jaderníky – dělící rovina vertikální i horizontální 
Požadovaná výbava:  
Řidící jednotka, dotykový grafický displej na polohovacím 
ramenu 
Výměnná vstřelovací hlava 
Výměnná vstřelovací deska 
Hydraulický pohon přítlaku stolu ke vstřelovací hlavě, svěráku 
a vynášecího stolu 
Přerušovaný cyklus stroje 
Dvojitý vstřel 
Vynášecí stůl 
Vyhazovač spodní části jaderníku 

1.1.
2 

Generátor plynného vytvrzovacího média  
Typ média:  - amin (TMEA, DMEA, DMIA),  
 - horký vzduch (80°C),  
 - CO2 
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poz. Název zařízení pozn. 
Archivace spotřeby aminu 
Ovládání na displeji vstřelovacího stroje 
Příkon min 2 kW 
Počet vytvrzovacích programů min 100 

1.1.
3 

Šaržový vývojový mísič na 100 kg  
Typ: ramenový mísič typu S 
Hmotnost směsi 100 kg 
Minimální mísitelné množství (při dávkování pojiva 
čerpadlem): 50 kg 
Možnost manuálního dávkování komponent pojivového 
systému 

 
1.2 Automatická přípravna pro namísení jádrové směsi a její 

zavážení 

Viz výkres 01 
z dokumentac
e část 101-
Jaderna 

1.2.
1 

Denní zásobník písku (objem komor 1x9,5t, 1x 6,5t a 2x 8,5t) 
ve výbavě se čtyřmi výpustnými elektropneumatickými 
klapkami DN 100 a se čtyřmi manuálními klapkami DN100. 

1.2.
2 

Automatické dávkování obou složek pojiva – zubová čerpadla 

1.2.
3 

Šaržový mísič na 200 kg 
Šaržový mísič typu S 
Hmotnost směsi 200 kg 
Minimální mísitelné množství (při dávkování pojiva 
čerpadlem) 100 kg 
Možnost manuálního dávkování komponent pojivového 
systému 

1.2.
4 

Tenzometrická váha pod mísičem – přesnost ±1kg 

1.2.
5 

Záchytná havarijní vana pod IBC kontejnery s pojivovým 
systémem 

1.2.
6 

Ovládací elektropanel + řídící jednotka s možností výměny dat 
přípravny směsi s žadatelovým podnikovým IS Helios Orange: 
umožnění odpisování všech položek použitých pro míchání 
doplňování datumu a času k jednotlivým údajům 
exportování csv souboru 
přenos csv souboru na server 

1.2.
7 

Zavážecí dráha namísené směsi 
Zavážecí dráha k rozvozu namísené jádrové směsi do násypek 
jednotlivých vstřelovacích strojů.  
Výška a délka dráhy podle rozměrů konkrétních vstřelovacích 
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strojů.  
Kvůli jeřábové dráze je nutné ukotvit dráhu na sloupy, jeřáb 
musí projet nad dráhou  
Dráha je koncipována pro 4 výsypná místa (nad jednotlivými 
vstřelovacími stroji). 

1.3 Filtr pro technologii cold box určený pro odsávání  
čtyř vstřelovacích strojů (o velikosti 12-30 dm3)  
mísiče přípravny směsi  
denního čtyřkomorového zásobníku a denního sila nad 
průběžným mísičem (pneudoprava od pneupodavače 
umístěného u centrálních zásobníků písku). 
Filtr by měl být taškového typu s oklepem 

Viz výkres 01 
z dokumentac
e část 102-
VZT a 
Regenerace 

1.4 Pračka odsávaného vzduchu 
Výkon 6 000 m3/h 
Materiál pračky Polypropylen 
Znečisťující látka TMEA, DMEA, DMIA 
Pracovní teplota teplota okolí 
Vstupní koncentrace Max. 150 mg/m3 
Výstupní koncentrace < 5 mg/m3 
Pracovní teplota ˃ 5 °C 
Možnost dávkování protipěnící přísady 
Součástí armatury pro vypouštění pracího roztoku 
Bezucpávková čerpadla 

Viz výkres 01 
z dokumentac
e část 102-
VZT a 
Regenerace  
 
Ventilátor je 
součástí 
dodávky filtru 
1.3 
 

1.5 Pneupodavač včetně potrubí pneudopravy 
Max. výkon 3 t/hod 
Dodávka včetně potrubí pneudopravy se všemi koleny od 
centrálních zásobníků písku do dvou komor denního 
čtyřkomorového zásobníku písku (položka 1.2.1) a dvou 
komor denního tříkomorového zásobníku písku (položka 2.1) 
na ručním pracovišti nad průběžným mísičem. Součástí potrubí 
pneudopravy jsou pneumaticky ovládané klapky pro přepínání 
mezi zásobníky písku nad pracovištěm pro vývoj jader 
zásahem zvenčí a ze samotvrdnoucích směsí. Ve všech čtyřech 
cílových místech pneudopravy budou zabudovány hladinové 
sondy maximální hladiny. 

 

1.6 Kompresor Viz výkres 02 
z dokumentac
e část 213-
Kompresorov
na 

1.6.
1 

Kompresor 
- jednostupňový s regulací výkonu frekvenčním měničem dle 
aktuální spotřeby tlakového vzduchu. Kompresor bude 
vybaven signalizací poruchových stavů. Maximální výkon 
kompresoru je požadován v rozpětí 300-400 m3/h. 
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1.6.
2 

Vzdušník 
Je požadován o objemu 1,5-2,0 m3, PN 10, s pasportem. 
 

1.6.
3 

Mikrofiltr stlačeného vzduchu 
Slouží pro odstranění tuhých částic větších jak 1 mikrometr a 
zbytkového oleje max. 5 mg/ m3. Jmenovitá kapacita 
mikrofiltru min. 400 m3/h. 
 

1.6.
4 

Kondenzační sušička  
Pro snížení vlhkosti ve stlačeném vzduchu. Požadovaný rosný 
bod +3oC v celém rozsahu provozních podmínek. Jmenovitý 
průtok min. 300 m3/h. 

 
 

2 Pracoviště pro vývoj jader ze samotvrdnoucích směsí   
2.1 Denní zásobník nad průběžný mísič pro vývoj se třemi 

komorami. Tento zásobník bude zásobován pneupodavačem 
novým pískem z centrálních zásobníků písku a regenerátem 
z vývojové regenerační dílny. 
Objemy komor zásobníku 3x2t 

Viz výkres 01 
z dokumentac
e část 101-
Jaderna 

2.2 Válečková trať pro vývoj 
Požadovaná délka válečkové trati pro vytvrzení 
zapěchovaných zkušebních jader je minimálně 10 m o šířce 
minimálně 500 mm. 

 
Technologická zařízení pro vývoj regenerace 

3 Vývojové oddělení regenerace  
3.1 Primární regenerační stupeň 

Výkon je uvažován 0,5 - 3 t/h. 

Umístění 
zařízení VIZ 
výkres 01 
z dokumentac
e část 102-
VZT a 
Regenerace 

3.1.
1 Regenerátor včetně odprášení 
3.1.
2 Mezizásobník – plynulé přidělování písku pro pneudopravu 
3.1.
3 Pneupodavač  včetně potrubí pneudopravy 
3.1.
4 Ovládací panel panel primárního regeneračního stupně 
3.2 Sekundární regenerační stupeň 
3.2.
1 Podávací zásobník 
3.2. Vstupní článkový podavač 
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2 
3.2.
3 Regenerátor 
3.2.
4 Mezizásobník 
3.2.
5 Odprášení písku 
3.2.
6 Filtr k vývojové regenerační dílně 
3.2.
7 Pneupodavač  včetně potrubí pneudopravy 
3.2.
8 Ovládací panel sekundárního stupně regenerace 

 
 

c) Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná celková hodnota zakázky je 20 mil Kč. 
 
 

d) Termín plnění: 

Požadovaný termín pro předání díla bez vad a nedodělků je nejpozději do 450 dnů 
od podepsání smlouvy. 
      V nabídce uchazeč nabídne lhůtu pro plnění zakázky, která bude stejná nebo kratší 
než uvedená. Lhůta bude podložena harmonogramem plnění, kdy pro provedení 
stavebních prací bude harmonogram členěn minimálně po technologických etapách. 
Dále bude předložen celkový harmonogram s uvedením kritické cesty a milníky plnění: 
1. Dokončení stavby,  
2. Dodávka technologie, 3. Dokončení montáže technologie, 4. Ukončení zakázky. 
 
 

e) Místo plnění: 

SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 Holubice (parcely 694/1, 694/3) 
 
 
 

3) Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu s 
Pravidly je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení. 
Splněním kvalifikace se rozumí: 
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a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, 
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a 
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 
 

a) Základní kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních 
předpokladů čestným prohlášením v rozsahu analogicky dle §53 zákona 137/2006 Sb. O 
veřejných zakázkách, odst. 1 a) až k). 
 
 

b) Profesní kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních 
předpokladů v rozsahu analogicky dle §54 zákona 137/2006 Sb. O veřejných 
zakázkách, body a)-d), přičemž bod c) je splněn předložením dokladu o autorizaci 
v oboru Pozemní stavby. 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.  
 
 

c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů uchazeče předložení následujících dokladů: 

 Čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

 
 

d) Technické kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje od uchazečů prokázání technických kvalifikačních předpokladů, 
a to předložením: 

 seznamu alespoň třech zakázek realizovaných v oblasti slévárenství. 
Z předloženého seznamu musí být patrno, kdy byla zakázka realizována, její 
hodnota a zadavatel (objednatel), pro kterého byla realizována. (s uvedením 
kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit) 

 seznamu alespoň třech zakázek realizovaných v oblasti stavebnictví. 
Z předloženého seznamu musí být patrno, kdy byla zakázka realizována, její 
hodnota a zadavatel (objednatel), pro kterého byla realizována. (s uvedením 
kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit) 
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e) Důsledek nesplnění kvalifikace: 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti 
v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel uchazeči oznámí. 

 
 
 

4) Kritéria pro hodnocení nabídek: 

a) Kritéria a jejich váha: 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. 
Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: 
 

Kritérium Váha kritéria 
Nabídková cena 50% 
Servisní reakční doba 30% 
Účinnost regeneračního zařízení 20% 

 
 

b) Specifikace hodnocení pro jednotlivá kritéria: 

Kritérium č. 1 – Nabídková cena v Kč bez DPH: 
Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu bez DPH bodovací metodou. Celková 

výše ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. 
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 
 

Počet bodů kritéria = 100 *  
žší	 	 	 č

á	 	 	 č
 

 
Kritérium č. 2 – Servisní reakční doba: 

Servisní reakční dobou se rozumí doba do zahájení servisní opravy na místě. 
Uvedený parametr bude v hodinách od nahlášení závady. Toto nahlášení je možné 
mailem nebo telefonicky. Délka reakční doby nesmí být kratší než 1 hodina a delší než 
120 hodin.  
Reakční dobu uvede uchazeč v nabídce u každého z následujících zařízení: 
Vstřelovací stroj 
Průběžný mísič 
Regenerační zařízení 
Objekt stavby 
Každé zařízení bude mít v rámci kritéria „Servisní reakční doba“ váhu 25%.  
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Zadavatel bude hodnotit jednotlivá subkriteria bodovací metodou. Celková lhůta bude 
hodnocena podle její absolutní výše v hodinách. Bodové hodnocení bude vypočteno 
podle vzorce: 
 
Počet bodů subkritéria = 100 *  

ší	 ů 	 	 á 	

á	 ů 	 	 á 		
	 ∗ á 	 	 	 é 	čí  

Celkový počet bodů za kritérium se bude rovnat součtu bodů za jednotlivá kritéria. 
 
 Kritérium č. 3 – Účinnost regeneračního zařízení: 

Účinností regeneračního zařízení se rozumí snížení obsahu v % hlavní 
škodliviny v regenerátu. Za výchozí hodnotu se považuje hodnota stanovená u vratné 
směsi na vstupu do regeneračního zařízení a za výslednou hodnotu se považuje hodnota 
dosažená po provedené regeneraci na regeneračním zařízení. 
Za hlavní škodlivinu ve směsích s geopolymerním pojivem je považován obsah 
využitelného Na2O . 

Zadavatel bude hodnotit účinnost regeneračního zařízení bodovací metodou. 
Účinnost bude hodnocena podle její výše v procentech. Bodové hodnocení bude 
vypočteno podle vzorce: 
 

Počet bodů kritéria = 100 *  
á	úč 	 	

šší	úč 	 	
 

 
Toto kritérium podléhá před ukončením zakázky zkoušce k prokázání  dosažení 

účinnosti uvedené v nabídce. 
 
 

c) Podmínky hodnocení kritérií: 

Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou 
úplné z hlediska zadávacích podmínek.  
Pokud hodnotící komise zjistí u kritéria nabídkové ceny zjevně nepřiměřenou hodnotu, 
může nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadit 0 bodů. Za zjevně nepřiměřenou hodnotu 
zadavatel považuje nabízený parametr převyšující o více než 20% průměr hodnocených 
nabídek.  

Hodnocení nevyloučených nabídek provede komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. 
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise 
pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhla nejvyšší hodnoty. 
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5) Obsah a způsob zpracování nabídky: 

a) Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace (pouze 
doporučení): 

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí uchazeč podat písemně v 
originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“) v souladu se 
zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k 
prokázání splnění kvalifikace.  

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace budou být společně s veškerými 
požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem: 
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“ 

Tento svazek bude na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, 
obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii. 

Originály podepsaných dokumentů vyžadovaných zadavatelem budou zařazeny 
do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich kopie. V případě 
rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text 
originálního vyhotovení příslušného svazku. 

Veškeré doklady budou zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním 
způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, 
které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem 
zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými 
bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. 
provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími) 

Všechny listy každého ze svazků budou očíslovány průběžnou číselnou řadou 
počínající číslem 1. Posledním listem každého svazku bude podepsané prohlášení 
uchazeče, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku.  

Dále bude obálka obsahovat naskenovanou kopii nabídky i s podpisy na 
datovém nosiči. 
 
 

b) Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace: 

Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném 
pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije přílohu č. 5.  
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“ 

 krycí list nabídky  

 identifikační údaje o uchazeči  

 obsah svazku 
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 doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné 
prohlášení 

 výpis z obchodního rejstříku 

 doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů 

 doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 podepsaný návrh smlouvy  

 přílohy návrhu smlouvy (vlastní nabídka, technické parametry, aj.) 

 další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc) 

 prohlášení o počtu listů 

 prohlášení, že uchazeč se seznámil se zadávacími podmínkami 
Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat 
za uchazeče. 
 
 
 

6) Obchodní podmínky: 

a) Návrh smlouvy: 

Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, která bude splňovat 
zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení 
obecně závazných právních předpisů.  

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie 
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na 
zakázce.  

V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených 
obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. 
Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další 
účasti v zadávacím řízení. 

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se 
označuje jako Dodavatel. 
 
 

b) Osnova návrhu smlouvy: 

 Identifikace smluvních stran 

 Specifikace předmětu dodávky 

 Specifikace zajišťovaného servisu 
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 Cena za dodávku 

 Termín dodání 

 Platební podmínky 

 Záruky, odpovědnosti 

 Další ujednání 
 
 

c) Termín realizace/dodání: 

Dodavatel je povinen celý předmět zakázky dodat nejpozději do 450 dnů od 
podpisu smlouvy, pokud nebude tento termín posunut zadavatelem. 

Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí dílčích termínů s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných 
okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení 
cen či náhrad škod.  

 
 
d) Záruční doba: 

Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním dále požadovaných 
údajů do návrhu smlouvy.  

 Na část smlouvy týkající se výzkumně výrobního objektu je zhotovitel povinen 
poskytnout záruku ve výši minimálně120 měsíců ode dne předání a převzetí 
dodávky 

 Na část smlouvy týkající se technologických zařízení je zhotovitel povinen 
poskytnout záruku ve výši minimálně 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
dodávky 

 
e) Smluvní pokuty: 

Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním dále požadovaných 
údajů do návrhu smlouvy. Objednatel požaduje níže uvedenou smluvní pokutu a její 
minimální výši: 

 Smluvní pokuta za prodlení s kompletní dodávkou včetně instalace a uvedení do 
provozu činí 0,1 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení. 
Prodlení nastává den po termínu pro dokončení realizace zakázky uvedeném 
v návrhu smlouvy. 

 Smluvní pokuta za nedodržení kritéria č. 2 – Servisní reakční doba za pozdní 
zahájení servisní opravy na místě činí 0,05 % z celkové ceny zakázky za každý 
načatý den zpoždění servisních prací. 

 Smluvní pokuta za nedodržení kritéria č. 3 – Účinnost regeneračního zařízení 
činí 3% z celkové ceny zakázky. 
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 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu 
škody. 

 
 

f) Platební podmínky: 

Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním dále požadovaných 
údajů do návrhu smlouvy. Objednatel požaduje níže uvedené platební podmínky: 

 Objednatel neposkytuje zálohy. 

 Po předání díla, za předpokladu splnění kritéria účinnosti regeneračního 
zařízení, bude dodavatelem vystavena faktura. 

 Platba bude provedena na základě faktury převodem finančních prostředků na 
účet dodavatele v termínu do 90 dnů po předání faktury objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

 Platby budou realizovány v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v Kč. 

 
 

g) Servisní podmínky: 

Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním dále požadovaných 
údajů do návrhu smlouvy. Objednatel požaduje níže uvedené servisní podmínky: 

 Doba od nahlášení do zahájení servisní opravy na místě bude maximálně 96 
hodin.  

 Toto nahlášení je možné provést i telefonicky.  

 V záruční době bude dodavatelem poskytována bezplatná servisní linka 
(helpdesk). 

 Uchazeč dále v návrhu smlouvy uvede maximální cenu za 1 hodinu pozáručního 
servisu v Kč bez DPH.  

Servisní podmínky jsou hodnotícím kritériem a uchazeč může navrhnout kratší dobu od 
nahlášení do zahájení servisní opravy.  
 
 

h) Finanční kontrola: 

Uchazeč v návrhu smlouvy uvede následující povinnost: 

 Dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

To znamená, že vybraný dodavatel bude vázán povinností archivovat  veškerou 
dokumentaci související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám 
oprávněným k výkonům kontroly projektu, z jehož je zakázka hrazena provést kontrolu 
těchto dokladů a to po dobu deseti let následujících po roce, v němž bylo skončeno 
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plnění zakázky, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Operačního 
programu Podnikání a inovace (předpokládaný termín je v roce 2020). 
 
 

i) Způsob zpracování nabídkové ceny: 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky 
včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré 
náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena 
nejvýše přípustná“.  

 Uchazeč předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění. 
U stavebních prací se jedná o ocenění výkazu výměr. U technologie o ocenění 
jednotlivých částí dle zadání. 

 Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících 
s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. 
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. 
 
 

j) Další ujednání: 

Objednatel požaduje níže uvedený text ve smlouvě: 
Uznáváme bez výhrad všechny podmínky této soutěže uvedené v zadávací 

dokumentaci a prohlašujeme, že jsme o nich byli informováni, stejně jako o místních 
podmínkách soutěže, a že jsme si všechny nejasné body vyjasnili před podáním 
nabídky. Souhlasíme se všemi podmínkami a respektujeme je. Případné zvýšené 
náklady z těchto podmínek vyplývající, jsou zakalkulovány v ceně.  

 
 
 

7) Způsob, místo a termín pro podání nabídek: 

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena 
doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:30 do 
15:30 hod.)  na adresu zadavatele – SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 
Holubice, nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. 29.10.2011 
do 9:00 hod.  

Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit 
v uzavřené obálce (balíku).  
 Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně 
označena nápisem: 
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – 
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ZAKÁZKA 4.2 PT03/326 -  „Rozšíření výzkumné základny společnosti SAND 
TEAM, spol. s r.o.“ 
 
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit.  
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.  
 
 

8) Místo a datum otevírání obálek: 

Dne 31.10 2012 ve 14:00 v sídle zadavatele -  SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice 
331, 683 51 Holubice. 
 

9) Zadávací lhůta: 

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31.9.2013. Všichni uchazeči jsou 
do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.  

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta 
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 
360 kalendářních dnů. 
 

10) Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: 

Zadavatel požaduje složení jistiny ve výši 2% nabízené částky za zakázku. Jistina může 
být formou bankovní záruky nebo na účet zadavatele … 
 

11) Práva zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly 

řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím 

řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. 
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit. 

 

12) Variantní řešení: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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2) Plánování: 

g) Všeobecné požadavky BOZP a PO na zhotovitele: 

Všeobecné požadavky: 
Hlavním závazným právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat 

v rámci bezpečnosti a ochraně zdraví je Zákon č. 262/2006Sb. – Zákoník práce včetně 
znění pozdějších předpisů. Dále pak všechny právní a ostatní předpisy, které 
konkretizují ustanovení Zákoníku práce, jako je např. Zákon č. 309/2006Sb., v platném 
znění – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení 
vlády č.591/2006Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a další předpisy, dle konkrétních podmínek staveniště. 
Zásadní a nutný předpoklad je dále ten, že zhotovitel bude dodržovat veškerá nařízení 
hlavního stavbyvedoucího (stavebního manažera) a organizační a technické požadavky 
globálního minima bezpečnosti práce závazného pro všechny stavby uvedené dále v 
textu. Nařízení stavbyvedoucího budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou 
formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předání staveniště, při vstupním 
školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.). Dalším závazným dokumentem 
pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005Sb. – o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, které zpracovává příslušné předpisy EU (např. Směrnici 
89/654/EHS – o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště a 
Směrnici 92/57/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo přechodných staveništích). Rovněž také Nařízení vlády č. 362/2005Sb. 
– o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V případě závažného porušení povinností, které souvisejí s bezpečností a 
ochranou zdraví při práci (např. ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer 
oprávněn a povinen nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 odst. 2, 
odst. 4 písm. f). Objednateli tímto také vznikne nárok na smluvní pokutu uvedenou ve 
smlouvě a právo pozastavit úhrady na cenu díla do doby, než zhotovitel povinnost splní, 
popřípadě odstraní zjištěný nedostatek. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v 
oblasti BOZP nebo PO není v žádném případě důvod k prodloužení termínů a lhůt 
stanovených pro dokončení díla, ani důvod vzniku nároku na zvýšení ceny díla. Na 
výzvu stavebního manažera je zhotovitel povinen ze stavby odvolat pracovníky, kteří 
tyto zásady BOZP a PO porušili.  

Zhotovitel je povinen k dodržování všech povinností týkající se BOZP, ochrany 
životního prostředí a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z ustanovení této 
smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. 
Zhotovitel zajistí, aby každá osoba, pracující na staveništi (u jakéhokoliv 
subdodavatele) pracovala na základě řádně uzavřené a platné pracovní smlouvy (např. 
smlouva o dílo, dohoda o provedení prací).  
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Organizační požadavky: 
Zhotovitel bude mít zpracován vlastní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ve formě např. firemní směrnice a to na základě platné legislativy a schválené 
odborně způsobilou osobou v dané problematice a zástupcem firmy. Z odkazu této 
směrnice pak bude zhotovitel dále zpracovávat konkrétní plán zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví pro danou stavbu s důrazem na dodržování požadavků uvedených v 
tomto dokumentu. 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, jenž ukládá zhotoviteli 
„povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k 
jejich odstranění“, zhotovitel zpracovává jako součást nabídky vyhodnocení rizik, 
související s konkrétním dílem. S nimi také dokládá návrh technických a organizačních 
opatření pro jejich omezení a eliminaci. Toto vyhodnocení dle Zákona č. 309/2006 Sb. 
§9 pro zhotovitele zpracovává odborně způsobilá osoba (koordinátor BOZP), která také 
zajišťuje prevenci a spolupracuje s vedoucími pracovníky na stavbě. Všichni pracovníci 
na stavbě musí být seznámeni s riziky souvisejícími s jejich prací. Ostatní osoby na 
staveništi (např. konzultanti, návštěvy apod.) musí být také seznámeni s riziky stavby a 
nesmí na stavbě provádět žádné fyzické práce, které vyžadují seznámení podrobné s 
riziky. 

Součástí tohoto plánu BOZP je zpracován také systém školení BOZP. Je to 
organizační opatření k eliminaci rizik. Bude zpracován v rozsahu a frekvencích 
požadovaném příslušnými předpisy s ohledem na typ rizika a kvalifikaci pracovníka 
(např. vstupní školení při nástupu do zaměstnání, periodické školení, školení dle 
příslušné práce a kvalifikace, seznámení s technologickým postupem atd.). 
Zaměstnanec bude podstupovat lékařské prohlídky dle věku a charakteru práce. Zásadní 
je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením pracovníků 
s místními poměry stavby. Seznámení bude takové, aby byla zajištěna dostatečná 
informovanost všech osob na staveništi ve smyslu Zákoníku práce §103. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou absolvovat min. jednou měsíčně (popř. 
častěji dle potřeby) mimořádná krátká školení BOZP pro zvýšení podvědomí o zásadách 
BOZP. Tyto budou trvat cca 5 – 10 minut a budou mít konkrétní téma (lešení, žebříky, 
výkopové práce apod.) podle podkladů stavbyvedoucího. 

Dle §105 Zákoníku práce zhotovitel zavede systém evidence úrazů a stanoví 
související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude 
stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů, která bude uložena u 
stavbyvedoucího. Tuto knihu bude zhotovitel předkládat jednou týdně (např. při 
kontrolním dni) ke kontrole stavebnímu manažerovi, který je oprávněn provést kopii 
záznamů. Úrazy podléhající registraci dle příslušných předpisů je povinen zhotovitel 
ohlásit stavebnímu manažerovi okamžitě. Mimo toto ohlášení je také povinen provést 
hlášení na příslušných orgánech a provést veškerá opatření nutná k záchraně životů a 
ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nebližší nadřízený 
poškozeného. Na každé stavbě bude mít zhotovitel minimálně jednoho vyškoleného 
poskytovatele první pomoci. 
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Pro ověření schopností zhotovitele z hlediska plnění zákonných požadavků v 
oblasti BOZP je stavební manažer oprávněn prověřit písemnou formou zhotovitele 
speciálním dotazníkem, zaměřeným na BOZP. Ten zhotovitel předkládá jako součást 
nabídky. Po dokončení stavby má stavební manažer právo vyhodnotit činnost 
zhotovitele v sekci BOZP a zařadit toto hodnocení jako jedno z kritérií do databáze 
zhotovitelů.  

Na stavbě musí být jednoznačně stanoveny práva a povinnosti jednotlivých 
pracovníků z hlediska BOZP. (evidence úrazů a jejich záznamů, kontrolní činnost, 
prevence PO, přidělování OOPP apod.). 

Zhotovitel při předložení nabídky dokládá také celkový technologický postup 
obchodního charakteru a nejpozději před zahájením prací musí předložit technologický 
postup jednotlivých dílčích prací, popřípadě popis organizace činností. Zpracovány 
budou tak, aby byly patrné zásady zajištění BOZP při provádění prací dle Zákona 
309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Zákona č. 
183/2006 Sb. Tyto postupy musí být schváleny stavebním manažerem, stejně jako 
dílenská, výrobní, či jiná dokumentace. 

Se schváleným technologickým postupem musí být seznámeni všichni 
pracovníci, kteří budou činnosti provádět. Vzhledem k tomu, že statisticky nejvyšší 
riziko úmrtí tvoří pády z výšek, je nutno před prováděním prací vypracovat 
zhotovitelem plán opatření proti pádu osob a předmětů z výšky (kap. 7). Ten bude 
preferovat technicko-organizační opatření (např. vyloučení prací ve výšce a kroky prací 
provedených na zemi nebo uvnitř objektu). Jako druhé bude preferováno opatření 
kolektivní (tzn. zábradlí, lešení, pracovní plošina nebo podlaha, záchytné sítě). Poslední 
možná varianta, která bude použita jedině v tom případě, pokud není možné provést 
varianty předchozí, je opatření pomocí prostředků osobního zajištění. Avšak ty budou 
použity jen jako součást profesionálních systémů zachycení pádu a budou odpovídat 
speciálnímu navržení konkrétní stavby a dle příslušných předpisů. Schválený plán 
opatření proti pádu bude promítnut v technologickém postupu. Plán opatření proti pádu 
vychází z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

Na každé stavbě bude zpracován systém kontrol BOZP a PO, kde bude 
jednoznačně stanoveno kdo a v jakém intervalu kontroly provádí (denní – mistr, týdenní 
– stavbyvedoucí, měsíční – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá osoba). 
Každá osoba bude zápisy předkládat stavebnímu manažerovi. Mimo to, bude kontroly 
provádět stavební manažer (týdenní – koordinátor BOZP a mimořádné – manažer 
BOZP). Zhotovitel je povinen neprodleně informovat stavebního manažera o kontrolách 
a jejich výsledcích (pokud možno s předstihem). 

Zhotovitel bude mít na stavbě k dispozici právní předpisy a ostatní předpisy 
související s BOZP a PO (kap. 9) a technické normy pro případné rychlé řešení sporů. 
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Technické požadavky: 
Pokud budou probíhat práce ve výšce větší jak 1,5m, je nutná ochrana 

pracovníků proti pádu. 
Přednostně bude použito kolektivní opatření. To spočívá ve vytvoření podlahové 

plochy min. šíře 600mm s tyčovým zábradlím o min. výšce 1100mm se dvěma 
vodorovnými tyčemi vzdálených od sebe max. 470mm a se zarážkou u podlahy o min. 
výšce 150mm (dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 – Lešení a ČSN 73 
8106 – Ochranné a záchytné konstrukce). Tyto požadavky splňuje například řádné 
lešení nebo pracovní plošina. Pokud nelze použít kolektivní opatření z vážného důvodu, 
bude použito opatření osobní zajištění proti pádu, např. bezpečnostní postroje, které 
jsou součástí systému profesionálně navrženého dle ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN 
EN 795, ČSN EN 362 aj. Je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, postroje před 
každým použitím prohlédnout, stanovit kotevní body a záchranné opatření pro případ 
pádu jištěné osoby dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Alternativou je použití 
záchytných sítí pod místem vykonávané práce dle normy ČSN EN 1263-1, 2 – Záchytné 
sítě. 

Na staveništi musí být zakryty všechny otvory a jámy hlubší než 250mm a volné 
okraje. Pokud hrozí pád z výšky větší než 1,5m, musí být kryt uchycen k podkladu, aby 
jej nebylo možné náhodně posunout. S místem vysoce frekventovaným avšak menším 
otvorem nebo při menší výšce možného pádu je také toto opatřená nutno provést jak 
nařizuje bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být schopen přenést 
předpokládaná zatížení. Proto jej dle potřeby vyztužíme roznášecí konstrukcí. Pokud 
kryt přesahuje okolní úroveň o více, než 25mm, je nutno provést náběhy dle ČSN 73 
8106. Otvory větší je vhodné opatřit příslušným bezpečnostním zábradlím, popsaným 
výše. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky a do hloubky. 

Při pracích prováděných z pohyblivých pracovních plošin, popř. z pracovních 
košů na háku jeřábu, je možnost náhlého poklesu pracovní podlahy nebo vychýlení 
pracovníka mimo zábradlí. Proto musí být pracovníci jištěni bezpečnostním postrojem k 
zábradlí plošiny nebo háku jeřábu. 

Zhotovitel se zavazuje při realizaci dodržovat veškeré platné předpisy a 
legislativu BOZP, PO I ŽP a to i zde neuvedené, jako například zajištění stability 
výkopů, staveništní komunikace apod. 

Lešení všech typů bude montováno a používáno vždy dle návodu výrobce a 
v souladu s podmínkami použití. Dále bude postupováno dle příslušných norem, 
prohlídek, značení předávání, např. ČSN 73 8101, ČSN 73 8107. Samostatně stojící 
věžová lešení nesmí být nikdy vyšší než trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru 
(opěrky nebo výsuvné rámy základny mohou zvětšit výšku) dle ČSN 73 8102. Na lešení 
je povoleno vystupovat jen vnitřním prostorem pomocí otvorů v podlážkách. Max. 
svislá vzdálenost mezi podlážkami je 4m. Při práci musí být kolečka lešení zabrzděná a 
při pojezdu se na něm nesmí vyskytovat žádný osoby ani materiál. 
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PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI: 
Všechny staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou 

odpojením. Od zdroje tzv. proudovým chráničem. Jehož jmenovitý vybavovací proud 
nepřekročí 30 mA dle ČSN 33 2000-7-70 a ostatních platných norem v době provádění. 
Takto vybavené musí být i všechna strojní a jiná zařízení (včetně elektrického nářadí, 
zásuvek, přívodních kabelů rozvaděčů). 

Pro všechny stroje, nářadí, technická vybavení s důrazem na zařízení zdvíhací je 
zásada mít na staveništi od okamžiku používání jejich provozní doklady, návody 
použití, provozní a montážní podmínky a všechny revizní a prohlídkové údaje. Dále 
doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým seznamem osob obsluhy 
zařízení a kontakt na revizního technika, které provedl revize a zaškolení obsluhy. 
Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem zajištěny proti havárii a 
poškození. 

Osvětlení pracoviště musí být zajištěno jak u samotného pracovního prostoru, 
tak osvětlení vstupů, vjezdů, příslušných únikových tras a únikových východů. 
Umístění osvětlení musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke zhoršení pracovního 
prostředí, nebo nedošlo k oslnění, úrazu nebo požáru (v případě blízkého kontaktu s 
jiným materiálem). Z těchto důvodů musí být světla zavěšena v dostatečné výšce na 
konstrukcích k tomu určených. 

Dle Zákoníku práce, § 104 musí být na základě vyhodnocení rizik vybaveni 
všichni pracovníci osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). Dle Nařízení 
vlády č.495/2001 Sb., přílohy 3 je nutné používání ochranných přileb pro všechny práce 
na staveništi (přilby odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních 
činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s 
rizikem úrazu očí apod.). Osob, zdržující se krátkodobě (např. návštěvy) musí mít po 
celou dobu pohybu na staveništi minimálně ochrannou přilbu, ochrannou obuv a 
výstražnou vestu, popř. i jiné. Ty zhotovitel musí zajistit bez ohledu na smluvní vztah. 

Dalším požadavkem je zajištění pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální 
podmínky. Jedná se o místnosti pro oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení 
(šatny, umývárny a záchody) v rozsahu dle směrnic Ministerstva zdravotnictví (min. 4 
záchody pro 150 mužů a další záchod na každých dalších 50 mužů). 

Pro pohyb osob a mechanizmů na staveništi budou vybudovány určené trasy, 
které budou předem stanoveny a označeny tak, aby byla eliminována rizika středů 
chodců s vozidly. Veškeré stavební mechanismy, a stroje musí být vybaveny světelnou 
a zvukovou signalizací při couvání, popř. je musí navádět kompetentní osoba. Při 
výjezdu vozidel v nebezpečných místech (např. u výjezdu na komunikaci) musí být 
couvání vždy zajištěno pomocí další osoby. 

V okolí stavby (na komunikacích pro pěší i vozidla) v místech s rizikovou 
činností zhotovitel osadí bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002, 
které aplikuje požadavky směrnice EU 92/58/EHS - o minimálních požadavcích na 
bezpečnostní značky na pracovišti. 
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Staveniště musí být zajištěno proti vstupu cizích nepovolaných osob dle 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro tyto účely je vhodné zavést evidenci a kontrolu 
vstupu osob a staveniště opatřit oplocením dle Nařízení vlády č. 591/2006, přílohy 1 
 
Požární ochrana a prevence: 

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy a nařízení týkající se požární 
bezpečnosti. Především se jedná o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. Déle se bude řídit pokyny stavebního manažera a to i nad rámec 
obecně platných předpisů. 

Na stavbě musí probíhat všechny práce tak, aby tím nebylo vytvářeno riziko 
vzniku požáru. V první řadě je nutno v maximální míře vyloučit práci s otevřeným 
ohněm. Z pracoviště se bude průběžně odstraňovat odpad, především hořlavý mimo 
stavební objekty do určených kontejnerů. Pálení odpadů je přísně zakázáno. Pokud je 
nutno při stavbě pracovat s otevřeným ohněm (např. provádění svarů asfaltových 
izolací, svařování apod.), musí být činěno takových opatření, aby vznikalo co nejmenší 
požární nebezpečí. Zhotovitel předloží písemný souhlas k provádění těchto prací a 
zajistí prostředky pro likvidaci požáru (funkční hasicí přístroje, hydrant apod.). 

Pro stavební výrobu se zpracovává dokumentace požární ochrany v rozsahu 
podle § 27 Vyhlášky č, 246/2001 Sb., vydané na základě zákona č. 133/1985 Sb. 
Vypracovává a vede ji odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista 
zhotovitele. Velkou pozornost bude věnovat činnostem se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím (např. svářečské práce). Jako minimum pro stavbu bude 
vypracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu dle počtu 
pracovníků na stavbě a ve spolupráci se tavebním manažerem, který bude zajišťovat 
koordinaci). Na stavbě bude uložena požární kniha a dokumentace o zaškolení 
pracovníků. 

Svařování a řezání plamenem bude probíhat v souladu s Vyhláškou č. 87/2000 
Sb. a s dalšími platnými předpisy a normami, především ČSN 0 0601. Bude prováděno 
pouze kvalifikovaným svářečem se svářečským průkazem a bude vyklizena pracovní 
plocha od hořlavých materiálů. Pracoviště se bude hlídat dalších 8 hodin po ukončení 
svářečské práce. Láhve se stlačeným plynem budou stabilně zajištěny a nebudou se při 
svařování umísťovat v proudové smyčce svařovacího proudu. Zařízení pro obloukové 
svařování se musí chránit před účinky vody. Při obloukovém svařování bude zhotovitel 
plně dodržovat ČSN 05 0530 a ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví 
bude zhotovitel mimo jiné plnit normu ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných 
látek a hořlavých kapalin převážně ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN 65 0201. 

Všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů musí zhotovitel udržovat 
volné a průchodné, jakož i nástupní plochy pro hasící techniku (dle Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb.). Tyto plochy musí být v noci řádně osvětleny a musí být vybaveny 
veškerými prvky pro signalizaci a likvidaci požáru. Označení únikových cest se řídí 
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Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. a musí být kompletní, funkční a nepoškozené. 
Poškození se trestá dle zákona o požární ochraně. 

Pokud vznikne na staveništi požár (jakéhokoliv rozsahu), je zhotovitel povinen 
ohlásit jej na příslušné místní jednotce HZS a stavebního manažera. Pokud není schopen 
jej uhasit sám, je povinen vyhlásit poplach předepsaným způsobem a zajistit přivolání 
hasičů. 
 
 
 

3) Realizace: 

a) Všeobecný provozní řád stavby, pravidla osobní bezpečnosti: 

Tyto pokyny platí pro všechny osoby, zdržující se na stavbě a návštěvníků stavby. 
Pokud kdokoliv nedodrží tyto pokyny, je možné jej vykázat ze stavby. 
 
Všeobecný provozní řád stavby: 
1, Všichni pracovníci na stavbě musí podstoupit vstupní zaškolení BOZP adekvátní 

své práci. (mimo toto školení má zhotovitel povinnost školit své pracovníky 
periodicky v oblasti BOZP) 

2, Na stavbu je možné vstupovat jedině přes vymezené vstupy. 
3, Každý je povinen použít odpovídající ochranné osobní pracovní prostředky. 
4, Každá nehoda, nebo situace, které k nehodě spěje, musí být hlášena generálnímu 

dodavateli. 
5, Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 
6, Návštěvy musí na stavbě nosit kartu návštěvy, příslušné OOPP a musí být 

vybaveny reflexní vestou a ochrannou helmou. Nesmí vykonávat žádnou 
fyzickou práci. 

7, Osoba, která bude poškozovat prostředky k zajištění bezpečnosti, bude ze stavby 
vykázána. 

8, V rámci staveniště se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní 
předpisy a související normy. 

9, Veškeré pořizování fotografií a filmových záznamů je možné pouze za 
předchozího souhlasu generálního dodavatele stavby, projektanta, nebo investora 
stavby. 

10, Všichni pracovníci musí z hlediska bezpečnosti dodržovat platné a schválené 
technologické postupy svého zaměstnavatele. 

11, Všichni pracovníci musí na stavbě udržovat pořádek. 
 
Pravidla osobní bezpečnosti: 
1, Všechny osoby na staveništi musí nosit ochranu hlavy, pevnou obuv a 

výstražnou 
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reflexní vestu. 
2, Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je přísně zakázáno. 
3, Pracovní stroje a zařízení mohou obsluhovat pouze osoby s osvědčením o 

kvalifikaci (nosící u sebe) a s řádným proškolením. 
4, Stroj nebo zařízení, u kterého byla zjištěna závada, nesmí být dále v provozu. 
5, Žebříky je možné používat pouze pro krátkodobé práce a pouze, pokud není 

možné použít jinou alternativu. Žebřík musí být vždy přichycen ke konstrukci 
nebo zapřeny pomocí druhé osoby. Je zákaz používat nepovolené žebříky. 

6, Zvýšené podlahy se smí požívat jen do výšky 1500mm. U větších výšek je nutno 
použít řádně zkonstruované lešení s ochranným zábradlím a zarážkou u podlahy. 
Improvizované lešení je zakázáno. 

7, Konzumace potravin je možné pouze ve vyhrazených prostorech k tomuto účelu. 
8, Připojení elektrických zařízení nad rámec zásuvkových je oprávněna provádět 

pouze kvalifikovaná osoba. 
9, Stavební rozvaděče se smí používat pouze s proudovou ochranou. 
10, Svařování je možné pouze za písemného Příkazu ke svařování generálního 

dodavatele. Musí se dodržet veškerá PO a svářeč musí mít u sebe platná svářecí 
průkaz a hasící prostředky. 

11, Na staveništi nesmí probíhat žádnou souboje, rvačky, kanadské žerty apod. 
 
 

b) Traumatologický plán: 

Jelikož následky úrazů vyplývají ze způsobu poskytnuté pomoci a její rychlosti, je 
pro stavbu vypracován tento plán. Kromě předpisů BOZP si všichni zaměstnanci musí 
osvojit i umění poskytnout první pomoc. Tento plán vychází z platných předpisů a 
zákonů ČR. Na základě tohoto plánu bude provedeno školení zaměstnanců pro postup 
při poskytování první pomoci. 
 
Rozsah platnosti: 

Plán je závazný pro všechny pracovníky a návštěvníky stavby: Přístavba haly 
firmy SAND TEAM v Holubicích. 
 
Zásady pomoci zraněným: 
1, Hlavní zásada je poskytnout první pomoc, která se sestává s několika úkonů. 

První pomoc poskytujeme: 
a) při každém zranění jednotlivce 
b) při zranění skupiny osob 
c) při otravě 
d) při zhoršení zdravotního stavu osoby 
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2, Pomoc se musí poskytnout ihned na místě úrazu, nebo na nejbližším bezpečném 
místě. 

3, Pomoc musí poskytnout nejbližší svědek úrazu. Může použít zdravotní materiál 
ze skříňky první pomoci v buňce dodavatele nebo subdodavatelů. 

4, Transport zraněného do nemocnice bude zajištěn až po provedení nezbytně 
nutných kroků první pomoci. Musí být zvolen nejvhodnější způsob přepravy. 
Zraněný musí mít správnou polohu. 

 
Zázemí a prostředky první pomoci: 
1, Pro účely poskytování prví pomoci jsou na staveništi tyto prostředky:  

- Skříňka první pomoci s příslušným vybavením označena červeným křížem 
v bílém poli, umístěna na viditelném a lehce dostupném místě  
- Lékárnička, určená pro drobné poranění nebo nevolnosti. Umístěny jsou 
v buňce ostrahy staveniště, ve stavebních buňkách subdodavatelů a generálního 
zhotovitele 

2, Za kompletní, funkční a expirací vyhovující vybavení jsou zodpovědní vedoucí 
ostrahy staveniště a stavbyvedoucí. 

3, Každé poskytnutí první pomoci musí být zapsáno do knihy Poskytování první 
pomoci. Tento záznam musí obsahovat přesné informace o incidentu. 

4, Pro transport do nemocnice je možné použít: 
- Služební automobil, vyhovující potřebné poloze zraněného 
- Soukromý automobil jakéhokoliv zaměstnance, vyhovující potřebné poloze 
zraněného 
- Rychlou záchrannou službu 
- Prostředky zdravotní pohotovosti nebo stanice rychlé lékařské pomoci 

5, Pro přivolání rychlé lékařské pomoci je možné využít jakýkoliv dostupný telefon 
a vytáčet číslo: 155 nebo 112. 

 
Proškolení a výcvik pracovníků: 
1, Každý pracovník je povinen: 

- Seznámit se s tímto plánem 
- Seznámit se a osvojit si techniku poskytování první pomoci 
- Vědět, kde jsou umístěny prostředky a zařízení první pomoci a lékárničky 

2, Součástí vstupního školení při nástupu pracovníka na staveniště je seznámení 
s tímto plánem 

3, Záznam o vstupním školení vede určený zaměstnanec zhotovitele a záznam se 
archivuje. 

 
Postup činností na místě pracovního úrazu nebo náhlého onemocnění pracovníka: 
Svědek pracovního úrazu: 

- Zjistí příčinu zranění a popřípadě vypne technologické zařízení tlačítkem 
STOP 
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- Postiženého vyprostí, avšak nesmí ohrozit sebe ani postiženého 
- V závislosti na vážnosti zranění obstará prostředky ze skříněk první pomoci 
- Zařídí nahlášení této události nadřízenému a současně zabezpečí přivolání 
rychlé záchranné služby 
- Poskytuje první pomoc ošetřením (např. zastavení krvácení, znehybnění 
zlomeniny) 
- Postiženého uklidňuje, aby zabránil šoku zraněného 
- Postiženému nedále poskytuje první pomoc až do příjezdu rychlé zdravotní 
služby 
- Doprovází postiženého v rychlé zdravotní službě, pokud je úraz vážný 

 
Povinnosti pracovníků 
Všichni pracovníci jsou povinni: 

- Mít znalosti a být fyzicky schopni poskytnout první pomoc s danými 
prostředky a za daných možností 
- Přesně vědět, kde jsou uloženy prostředky první pomoci 
- Znát důležité telefonní čísla pro přivolání záchranného systému 
- Poskytnout postiženému první pomoc za asistence ostatních pracovníků až do 
příjezdu zdravotníků, kteří záchranu převezmou. 
- O úrazu ihned informují svého nadřízeného 

 
Odpovědnost vedoucího zaměstnance (stavbyvedoucího) 
Stavbyvedoucí odpovídá za: 

- Zabezpečení kontroly zdravotního materiálu na staveništi 
- Udržování a bezchybný stav zdravotního materiálu 
- Vedení evidence o vydávání zdravotního materiálu 
- Výkon zaškolení, nacvičení traumatologického plánu a ověření znalostí 
pracovníků 
- Evidenci školení o vykonaném školení a ověření vědomostí pracovníků 
 

Závěrečná ustanovení 
- Každý zaměstnanec seznámí své podřízen s tímto traumatologickým plánem 
- Vedoucí zaměstnanci zajistí volně přístupný traumatologický plán 
- Tento traumatologický plán byl odsouhlasen investorem 
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Kategorie B: pracovní neschopnost > 3 dny, vážné úrazy, zlomeniny, smrtelné a 
hromadné úrazy, havárie, požáry 
- Zajištění první pomoci a dále volání sanitky, hasiče, policii ČR apod. 
 
 
 

4) Vstupní školení: 

Každý pracovník musí být před zahájením pracovních úkonů proškolen z oblasti BOZP 
a PO. 
 
 

a) Osnova vstupního školení: 

Seznámení s pracovištěm a okolím 
Parkování vozidel na příjezdové a obslužné komunikaci bez zachování 3m 

širokého pruhu je nepřípustné. Tato šíře je minimální pro vjezd požárního vozidla 
(požární přístupová cesta). Skladování materiálu bude u jednotlivých stavebních 
objektů. 

Seznámení s hlavními riziky stavby (zvláštními opatřeními), omezeními ze 
strany investora, možnými přesahy činností s jinými zhotoviteli. 

Hlavním rizikem stavby je pád osob a předmětů z výšky. Toto riziko hrozí jak 
osobám pracujícím ve výšce, tak osobám pohybujícím se pod místem práce. Dalším 
rizikem je kolize soby s přemisťovaným břemenem. Je třeba dbát opatrnosti při pracích 
ve výškách. Práce musí probíhat dle technologických předpisů. Dále je nutno dodržovat 
stanovy Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Je nutno vytvářet zábrany proti pádu z výšky, 
pádu prostupy a šachtami. V čase provádění stavebních prací je nutno dbát zvláštní 
důraz na ochranu veřejnosti. 
 
Úrazy: 
Nejnebezpečnější úrazy jsou pády, které způsobují smrt. Důvody jsou zpravidla tyto:  

Není provedeno kolektivní opatření (zábradlí, sítě, výsuvné plošiny apod.) nebo 
je závadné.  

Pracovníci nepoužívají nebo nejsou přiděleny osobní ochranné pracovní 
prostředky (přilby, bezpečnostní postroje). 
 
Provozní řád stavby a pravidla, kterými se musí všichni pracovníci řídit: 

Provozní řád stavby bude vyvěšen v kanceláři zhotovitele a také na dalším 
vhodném místě na stavbě. Na stavbě je POVINNÉ používání ochranných přileb, 
reflexních vest a pevné a bezpečné obuvi (bez výjimek). Na stavbě je přísně zakázáno 
požívání alkoholu a omamných látek všem osobám. Každá taková osoba bude 
vyloučena ze stavby. Při práci ve výškách musí být všichni pracovníci vybaveni 
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postrojem osobního zajištění Všechny otvory, jámy, šachty a místa s možností pádu 
nebo propadnutí musí být zajištěny dvou-laťovým zábradlím se zarážkou nebo stabilním 
poklopem Všichni pracovníci musí dokonale znát technologický postup prací (rizika 
BOZP a jejich eliminování). 
 
Komunikace na stavbě (hlášení úrazů, umístění lékárničky, první pomoc) 

Každý úraz (včetně drobných úrazů) je nutno hlásit nadřízenému a 
stavbyvedoucímu dodavatele. Ti jej evidují do knihy úrazů. Zhotovitel předkládá týdně 
tuto knihu ke kontrole stavbyvedoucímu. U úrazů, které vyžadují pracovní neschopnost 
a smrtelných úrazů, kontaktuje zhotovitel hned generálního dodavatele stavby. 
Zhotovitel má dle Nařízení vlády 494/2001 Sb. ohlašovací povinnost dle formuláře 
Záznam o úraze. 
 
Zařízení staveniště (šatny, toalety, umývárny apod.) 

Umístění těchto zařízení je dáno na předem určených místech. Na stavbě je 
zákaz vykonávání potřeby mimo uvedené záchody. 
 
 

b) Záznam o školení a seznámení s riziky stavby: 

Školení vedoucích zaměstnanců podzhotovitelských firem a zástupce investora 
v oblasti BOZP a PO, seznámení s riziky stavby a staveništěm. 
 
Osnova školení BOZP: 
1, Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci 

- Úrazovost na pracovišti, příčiny a zdroje, rizika práce na stavbě 
- Technická a organizační opatření omezení pracovních úrazů 
- Nejčastější chyby v dodržování bezpečnost práce (rizika práce) 
- Ekonomické následky nedodržení bozi jak na pracovníka, tak na dodavatele 
- Zásady při odškodnění pracovních úrazů a nemocí dle zákoníku práce 

2, Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ze zákona č. 262/2006 Sb. (zákon 
práce) 
3, Preventivní opatření 

- Dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu. 
- Dodržování lhůt preventivních lékařských prohlídek 
- Zásady první pomoci 

4, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 

- Poskytování OOPP na základně rizik 
- Hospodaření s OOPP 
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- Význam používání OOPP a jejich rizika 
5, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
6, Nařízení vlády č. 362/2002 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
7, Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, 
organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech 
zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 
zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi. 

8, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

9, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

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

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

12, Zákon č. 251/2005Sb., o inspekci práce. 
13, ČSN 73 8101 – Lešení. 
14, ČSN 73 8106 – ochranné a záchytné konstrukce 
 
Osnova školení PO: 
1, Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Školení o požární ochraně 
- Základní povinnosti fyzických osob 
- Požární nebezpeční na staveništi 
- Hašení požárů a záchranné práce 
- Požární poplachové směrnice 
- Evakuace a poskytnutí pomoci 
- Hořlavé kapaliny – třídění, skladování, doprava, manipulace atd. 
- Zásady při svařování 
- Umístění a druhy hasicích přístrojů na staveništi 
- Umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, el. energie apod. 

2, Seznámení se staveništěm 
- Dokumentace stavby (situace, POV) 
- Vymezení pracovních a manipulačních ploch, komunikací a dopravních 

opatření, 
- Skladovací prostory a požární rizika skladovaného materiálu 
- Dočasné elektrické rozvody, přípojka vody a hlavní uzávěry sítí 
- Další detaily stavby (lešení, výtahy apod.), které budou předány protokolem 

   



Přístavba haly v areálu SANDTEAM, Holubice 

SO01 – Přístavba haly 

Bc. Josef Pivoňka 

 Stránka 162 

Ostatní povinnosti zhotovitele prací: 
Každá firma, která na staveništi provádí stavební práce je povinna: 

- Předat generálnímu dodavateli technologický postup prací, včetně souvisejících 
rizik 

- Vést stavební deník (denně) 
- Vést evidenci pracovníků na staveništi (denně) 
- Mít pod kontrolou zdravotní způsobilost svých pracovníků 
- Pracovat pouze s nářadím opatřenými příslušnými revizemi a kontrolami 
- Seznámit své pracovníky se staveništěm a pracovním prostředím, včetně všech 

rizik 
- Pravidelně kontrolovat převzaté staveniště 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
 

9) Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Při provádění stavebních prací musí být dodržena ochranná pásma u každého vedení 
inženýrských sítí. 

 
Nadzemní vedení: 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je myšleno jako kolmá vzdálenost od 
jednotlivých krajních vodičů na obě strany. Pásmo je myšleno v celé rovině (pod i nad 
vodičem). 
 
1, napětí 1kV – 35 kV včetně: 

- vodič bez izolace        7,0m 
- vodič s izolací základní       2,0m 
- závěsné kabelové vedení       1,0m 

2, napětí 35 kV – 110 kV včetně: 
- vodič bez izolace        12m 
- vodič s izolací        5,0 m 

3, napětí 110 kV – 220 kV včetně      15 m 
4, napětí 220 kV – 400 kV včetně      20 m 
5, napětí nad 400 kV        30 m 
6, závěsné kabelové vedení 110 kV      2,0 m 
7, zařízení s vlastní telekomunikační sítí držitele licence   1,0 m 
 
Podzemní vedení: 
1, elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení měřící, řídící, 

popřípadě kabely zabezpečovací techniky po obou stranách kabelu 1,0 m 
2, nad 110 kV po obou stranách kabelu      3,0 m 
 
Elektrické stanice: 
Pásmo je vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti: 
1, venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším naž 52 kV 

v budovách od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva  20 m 
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2, stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem 
napětí nad 1 kV do 52 kV na úroveň nízkého napětí   7,0 m 

3, kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí 
z 1kV – 52 kV na úroveň nízkého napětí     2,0 m 

4, vestavěné elektrické stanice od obestavění     1,0 m 
 
Telekomunikační vedení: 
Ochranné pásmo podzemního vedení telekomunikací od krajního vedení  1,5 m 
 
Vedení plynu: 
1, nízkotlaké a středotlaké vedení plynovodu a přípojek 

plynu v zastaveném území obcí, na obě strany v půdorysu   1,0 m 
2, ostatní plynovody a přípojky plynu na obě strany v půdorysu  4,0 m 
3, technologické objekty na každou stranu od půdorysu   4,0 m 
 
Zařízení pro výrobu nebo rozvod tepla: 
Ochranné pásmo myšleno jako svislá rovina po obou stranách vedení 

ve vzdálenosti kolmé k vedení   2,5 m 
 
Vodovodní řády a kanalizační stoky: 
1, vodovodní řády a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
2, vodovodní řády a kanalizační stoky nad průměr 500 mm   2,5 m 
3, vodovodní řády a kanalizační stoky průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší 2,5 m pod upraveným terénem se vzdáleností ochranného pásma z bodů 
1, a 2, zvětší o 1,0 m. Pásmo s podzemním vedením může přejíždět mechanismus o 
hmotnosti do 6,0t včetně. 
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ZÁVĚR: 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout technologii provádění, organizaci 
výstavby, kontroly při provádění realizace stavby, časovou náročnost stavby, 
ekonomické náklady, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, návrh strojní sestavy a 
zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. 
Pro diplomovou práci bylo navrženo: 
- technická zpráva se zaměřením na hrubou stavbu 
- technická zpráva pro zařízení staveniště 
- návrh strojní sestavy pro technologické etapy 
- zpráva BOZP provádění prací 
- zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
- výkaz výměr stavby 
- časový a finanční plán stavby – objektový 
- propočet dle THU 
- technologické předpisy + kontrolní zkušební plány 
- položkový rozpočet stavby 
- časový plán 
- výkres organizace výstavby 
- koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras 
- kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
 

Výsledkem bylo vyřešení vnitro-staveništní dopravy, z čehož jsou zpracované tři 
etapy. 
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[14] Vyhláška č. 137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
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[31] http://www.tatra.cz/ 
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[47] Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
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