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Abstrakt a klí!ová slova v !eském a anglickém jazyce

Abstrakt v !eském jazyce

Tato diplomová práce se zabývá stavebn! technologickou p"ípravou stavby obchodního centra 

v Hole�ov!. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebn! technologického projektu,

technologický p"edpis pro montá� skeletu haly s kontrolním a zku�ebním plánem a s výkresy 

postupu montá�e, technickou zprávu za"ízení staveni�t! s výkresy, návrh strojní sestavy

s harmonogramem nasazení stroj#, bezpe$nost a ochranu zdraví p"i práci, vliv stavby

na �ivotní prost"edí, "e�ení �ir�ích dopravních vztah# s výkresy, harmonogram hrubé stavby

haly a harmonogram celé stavby, bilanci pracovník#, finan$ní plán, rozpo$et hrubé stavby 

a propo$et celé stavby. 

Klí!ová slova v !eském jazyce

technická zpráva, technologický p"edpis, skelet haly, kontrolní a zku�ební plán, výkres, 

pracovní postup, za"ízení staveni�t!, nasazení stroj#, harmonogram, bezpe$nost a ochrana 

zdraví, bilance pracovník#, finan$ní plán, rozpo$et, propo$et 

Abstract in English
This Master�s thesis deals with the building technological preparation of the building

a shopping centre in Hole�ov. This thesis includes a technical report of building technological

projekt, a technological prescription of montage a skeleton of hall with inspecting and testing

plan and with a drawings of working procedure of montage, a technical report of building

equipment with drawings, a plan of mechanical assembly with a timetable, a report of health

and safety on the building site, a report of input of building on environment, description of

transport relations with drawings, a timetable of a skeleton of hall, timetable of all the

building, a result of workers, a plan of finance, a budget of construction of hall and

a calculation of all the building.

Keywords in English
technical report, technological prescription, skeleton of hall, inspecting and testing plan,

drawing, working procedure, building equipment, mechanical assembly, timetable, health and

safety, result of workers, plan of finance, budget, calculation
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Úvod

P edm!tem" mé" diplomové" práce" je" stavebn! technologická" p íprava" stavby"

Obchodního centra Hole�ov. To se skládá z hlavního stavebního objektu obchodního
centra, jeho" p ístavby" a SHZ, reklamního pylonu," p ípojek in�enýrských sítí,
zpevn!ných" ploch," terénních" úprav" a" oplocení." Hala obchodního centra je navr�ena
jako jednopodla�ní skeletová prefabrikovaná konstrukce obdélníkového" p#dorysu.
Vlastní nosná konstrukce haly je tvo ena"�elezobetonovým prefabrikovaným skeletem.
Je zalo�ena na pilotách s monolitickými kalichy. Do kalich#" jsou" vetknuty
�elezobetonové sloupy. St e�ní" plá�$" haly" je" vynesen" trapézovými plechy ulo�enými
na �elezobetonových vaznících a obvodových ztu�idlech. Nosnou konstrukci
obvodového"plá�t!"tvo í"plechové"kazety"tvaru"�C�,"které"budou"ukotveny"na"sloupech"

skeletu haly.

Tuto stavbu jsem si zvolil," proto�e"m!" zajímá"problematika"montovaných"hal,"

její rychlost výstavby a význam v dne�ní dob!, jako je v tomto"p ípad!"hala"pro"ú%el"

obchodního centra.

V mé diplomové práci se budu zabývat technologickým" p edpisem montá�e
�elezobetonového skeletu haly, kontrolním a zku�ebním plánem pro montá�, návrhem
strojní" sestavy," %asovým" plánem" stavby, finan%ním" plánem" stavby," bezpe%ností
a ochranou zdraví p i"práci,"ochranou"�ivotního"prost edí"b!hem"výstavby"a návrhem
za ízení" staveni�t!. Mým úkolem bude navrhnout co nejekonomi%t!j�í," nejrychlej�í"

a nejbezpe%n!j�í" zp#sob" výstavby. Sou%ástí"mé"práce" bude" i" rozpo%et" hrubé" stavby"

haly a"propo%et"celé"stavby."Chci se"zam! it"na dopravní vztahy. Zejména"na"p epravu"

dílc#"skeletu"haly,"vytvo it"plán"dová�ky"dílc#"z výrobny prefa na staveni�t!"na základ!"

postupu montá�e a dostupných" dopravních" prost edcích, v%etn!"  e�ení" nadm!rné"

p epravy.
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I. Část převzatá z projektové dokumentace
poskytnuté pro studijní účely společností
S-Projekt plus, a.s.

1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Obchodní centrum Holešov
Místo stavby: ul. Palackého, Holešov - Všetuly
Město, obec: Holešov - Všetuly
Katastr. území: Všetuly, kód k.ú. 641057
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Charakter stavby: Občanská vybavenost  - novostavba
Stupeň dostupné
dokumentace: Dokumentace pro výběr dodavatele

Schvalující úřad: Městský úřad Holešov – stavební úřad

Generální dodavatel: Není v tomto stupni stanoven, bude stanoven
po výsledcích výběrového řízení
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2 Hlavní účastníci výstavby

2.1 Investor

Název: TESCO STORES ČR, a.s.
Adresa: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
IČO: 45308314
DIČ: CZ4508314
Zástupce objednatele
Manažer projektu: Ing. Vladimír Toman

2.2 Projektant

Generální projektant: S-projekt plus, a.s.
tř. T. Bati 508, 762 73  Zlín 
www.s-projekt.cz, s-projekt@s-projekt.cz

Ředitel Ing. arch. František Balajka
Vedoucí ateliéru B Ing. arch. Marek Šlesinger
Hlavní pracovník zhotovitele Ing. Jaromír Kudlák

Jednotliví specialisté:

Autor architektonické koncepce: Ing. arch. Milan Vašina - S-projekt plus, a.s
Hlavní projektant: Ing. arch. Milan Vašina - S-projekt plus, a.s
Vedoucí projektant: Ing. Robert Vaculík - S-projekt plus, a.s
Stavební část: Ing. Antonín Vyňuchal - S-projekt plus, a.s
Geodetické zaměření: Převzat podklad z DUR
Příprava území: Zpracovatele fy STEEL EFECT, a.s.

Statika:
Ing. Radek Pazdera
Ing. Josef Hejčl

Stabilní hasící zařízení (SHZ): Ing. Pavel Děvečka – Pyronova, s.r.o.
Zařízení pro odvod tepla a kouře 
(ZOKT):

Ing. Jiří Mňačko - Colt International, s.r.o.

Požární ochrana: Ing. Libor Hejný
Elektro silnoproud: Ing. Michal Polák - S-projekt plus, a.s
Elektro slaboproud: Ing. Matušková Hana - S-projekt plus, a.s
Zdravotechnika: Ing. Zdeněk Mikulec - S-projekt plus, a.s
Vytápění: Ing. Zdeněk Mikulec - S-projekt plus, a.s
Vzduchotechnika a klimatizace: Ing. František Král – Klinatis Zlín, s.r.o
Měření a regulace: p. J. Chudárková - S-projekt plus, a.s
Technologie skladového hosp.: Ing. Tomáš Gucfa – T-projekt Praha
Technologie odpadového hosp.: Ing. Tomáš Gucfa – T-projekt Praha
Dopravní stavby: Ing. Rudolf Nečas 
Inženýrské sítě: Ing. Arnošt Lukeš, Ing. Michal Polák - S-projekt plus, a.s
Sadové úpravy: Ing. Hana Složilová
Průkaz energ. náročnosti bud.: Ing. Petr Horák
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3 Členění stavby na stavební objekty

3.1 Stavební objekty
SO 01 Objekt obchodního centra
SO 01.1 Nádrž SHZ – spodní stavba
SO 10 Pylon - reklamní zařízení

3.2 Inženýrské objekty
SO 02 Kanalizační přípojka splašková, dešťová, venkovní areálové rozvody
SO 03 Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody
SO 04 Plynovodní přípojka
SO 05 Telefonní přípojka, slaboproud
SO 06 Venkovní rozvody elektroinstalace, trafo

SO 06.1 Distribuční smyčka VN
SO 06.2 Distribuční rozvodna VN
SO 06.3 Areálové rozvody NN
SO 06.4 Venkovní osvětlení areálu OC
SO 06.5 Veřejné osvětlení

SO 07 Zpevněné plochy
SO 07.1 Příjezdová  komunikace
SO 07.2 Parkoviště a chodníky
SO 07.3 Zásobovací dvůr
SO 07.4 Příprava území
SO 07.5 Hrubé terénní úpravy
SO 07.6 Zpevněná plocha - autoservis

SO 08 Terénní a sadové úpravy
SO 09 Oplocení
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4 Stavebně architektonické řešení stavby

4.1 Základní charakteristika a účel stavby

Firma TESCO STORES ČR, a.s. rozšiřuje obchodní síť v rámci České 
republiky. Území pro zamýšlené Obchodní centrum Holešov se nachází západně
od centra města Holešova, severně od komunikace II/438, ulice Palackého. Plocha
navržena pro stavbu se nachází v původním areálu firmy Dřevopodnik Holešov, a.s.
Pozemek je lehce svažitý s mírným sklonem k jihu s celkovým převýšením 2 m.
Obchodní centrum bude budované jako novostavba, samostatná funkční část, která 
bude tvořit nové nákupní centrum ve městě Holešově a stane se součástí jeho 
občanské vybavenosti.

Objekt obchodního domu objekt bude zajišťovat široký sortiment zboží potravinářského 
a nepotravinářského pro městskou část i přilehlé okolí.

Předpokládaný rozsah sortimentu:
- chléb, pečivo, mléčné výrobky balené salámy a maso;
- nápoje nealkoholické a alkoholické vše v originálních obalech;
- mražené výrobky – zmrzliny, polotovary, zeleninové směsi apod.;
- mouka, cukr, sůl, koření, dresingy apod.;
- konzervy, zavařeniny apod.;
- čerstvá zelenina a ovoce – kusový respektive balený prodej
- domácí potřeby
- drogerie a kosmetika
- hračky a papírnictví
- čistící potřeby, potřeby pro domácnost
- oděvy
- obuv
- sportovní potřeby

Součástí návrhu je řešení parkoviště pro zákazníky, včetně sadových 
a terénních úprav, i inženýrských sítí. Vlastní obchodní dům je navržen jako přízemní 
budova, hala, s plochou střechou. Budova obchodního centra má přibližný tvar 
obdélníkového půdorysu a ve svém hlavním průčelí na ni navazují parkovací plochy 
pro zákazníky s obslužnými komunikacemi.

Zájmové území bude tedy využíváno ve dvou základních funkcích:
- obchodní – prodej zboží, skladování zboží a zásobování zbožím
- parkování – zákazníků
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4.2 Statistické údaje

SO 01 Obchodní dům
Obestavěný prostor: 34 108 m3

Zastavěná plocha: 5 212 m2

Prodejní plocha: 2 819 m2

Nájemní plochy: 335 m2

Plocha zázemí: 1 837 m2

Celkem 4 991 m2

SO 01.1 Nádrž SHZ – spodní stavba
Zastavěná plocha: 41,00 m2

Využitelný objem nádrže: 260 m3

SO 10 Pylon – reklamní zařízení
Zastavěná plocha: 12,65 m2

Výška: 17 m

Parkování
V areálu je navrženo celkem 229 parkovacích stání, z toho je 12 vyčleněných 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (5,2 %) a 5 stání pro rodiny
s dětmi.

Předpokládaný počet zaměstnanců obchodního centra
Předpokládaný počet zaměstnanců na 2,5 směny:

celkem 115 osob, z toho 80 žen a 35 mužů
57 osob je nejsilnější směna: 40 žen a 17 mužů

4.3 Urbanistické a architektonické řešení stavby

Architektonické řešení stavby odpovídá funkci a charakteru objektu a současně 
respektuje standard řetězce prodejen předaných investorem tak, jak stanovuje 
obchodní strategie příslušného prodejního řetězce. Jde o jednopodlažní objekt 
jednoduchého přibližně obdélníkového půdorysu (cca 84,8x61,3m). Objekt obchodního 
domu je přízemní halová stavba klasicistního kubického tvaru a je vstupním průčelím 
orientována k parkovišti. Střecha je plochá s výškou atiky cca 6,7 m. Architektonicky je
objekt řešen jednoduchými formami kovového kompletizovaného obvodového pláště 
se střídáním s prosklenými plochami u vstupního portálu. Členění a barevnost 
obvodového pláště vychází z kontrastu modrá a bílá v kombinaci s červenou barvou 
vstupního portálu. Tvarová a barevná kombinace je stanovena principy typologických
řad hypermarketů TESCO 3K. Barevné řešení fasád je kombinací bílé, modré
a červené. Trafostanice je součástí objektu a je dispozičně řešena v energobloku
tohoto objektu. Navržený objekt bude mít univerzální náplň (převážně potravinářského 
zboží a vybraný sortiment nepotravinářského zboží). Vlastní prodejna tvoří jeden 
nákupní prostor. Součástí stavby je  parkoviště pro osobní automobily zákazníků 
a manipulační zásobovací dvůr.
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4.4 Dispoziční řešení haly obchodního centra

Dispozice je navržená podle standardu TESCO a vyhovuje požadavkům 
hygienických předpisů a ČSN. Zároveň je dána rozsahem a tvarem stávajících 
pozemků,  které má investor k dispozici, a  stávající možností  komunikačního připojení 
na silniční síť v zájmovém území.

Dispozičně je hlavní objekt členěný na vlastní prodejnu obchodního centra
o prodejní ploše cca 2800 m2 a zázemím pro zaměstnance, skladovými prostory 
a technologickým zázemím provozu. Světlá výška v prostoru prodejny je min. 5,850 m
v úžlabí a min. 6,10 m v hřebeni. Pod stropem jsou umístěna technická zařízení, 
potrubní rozvody instalací a rozvody SHZ. Další technická zařízení jsou umístěna 
na ploché střešní konstrukci.

V návaznosti na hlavní vstup do hypermarketu se nachází obchodní pasáž
(mall), na ni navazuje řada pronajímatelných prostor pro nepotravinářský prodej, 
případně bistro, které není součástí této dokumentace a bude řešeno samostatnou 
projektovou dokumentací. Proti nájemním plochám je pak umístěna řada pokladen 
vlastního obchodního domu. Na konci obchodní promenády jsou situovány veřejné WC
pro návštěvníky, včetně WC pro tělesně postižené a WC pro zaměstnance 
pronajímatelných prostor.

Vlastní prodejní plocha hypermarketu je volná, členěná pouze regály 
na nepotravinářskou část a potravinářskou část. V zázemí objektu je situován částečně 
oddělený sklad potravinářského a nepotravinářského zboží, chladírny a mrazírny
v návaznosti na obslužný úsek uzenin, lahůdek a sýrů, dále v návaznosti na obslužný
úsek pečiva a cukrářských výrobků. Umývárny, šatny včetně hygienického zařízení pro 
zaměstnance, kanceláře vedení, denní místnost, apod. jsou umístěny v jihovýchodní
části objektu. V severovýchodní přístavbě k hlavní hale obchodního centra je
situovaný technický energoblok (rozvodna NN, rozvodna VN, výměníková stanice,
trafo, dieselagregát, zdroj tepla, apod.).

Zásobovací dvůr přiléhající k východní části objektu je nadstřešený a opláštěný
obvodovým pláštěm shodným jako hlavní hala. Na prostranství před energoblokem je
umístěn samostatně stojící objekt – nádrž SHZ. Pod nakládací rampou jsou situovány
dva oplocené kontejnery na skladování odpadu.

4.5 Technické řešení s popisem pozemních
a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

SO 01 Objekt obchodního centra

Nosná konstrukce objektu
Hala obchodního domu je navržena jako jednopodlažní skeletová

prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu 
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o modulových rozměrech 12x5,65m+2x4,5m, v druhém směru jsou modulové rozměry 
1x6,0m+6x7,65m+1x8,5m. Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +6,25m
a v hřebeni +6,50m. Vlastní nosná konstrukce haly je tvořena železobetonovým 
prefabrikovaným skeletem. Založení je navrženo na pilotách s monolitickými kalichy.
Do kalichů jsou vetknuty železobetonové sloupy. Střešní plášť haly je vynesen 
trapézovými plechy uloženými na betonových vaznicích a obvodových ztužidlech.

Konstrukce přístavby je navržena z válcovaných ocelových prvků založených 
na monolitických základových pasech. Obvodovou výplň tvoří zdivo z keramických
tvárnic.

Obvodový plášť
Nosnou konstrukci tvoří plechové kazety tvaru „C“, které budou ukotveny

na železobetonových prefabrikovaných sloupech skeletu haly. Tepelnou izolaci (výplň 
kazet tvaru „C“) hlavní budovy prodejny tvoří desky z minerální vlny. Vnější povrch tvoří 
trapézové plechy kladené na svislo.

Okna budou plastová. Vnější dveře, vrata a prosklený portál budou z kovových
profilů.

Střešní plášť
Nosnou konstrukci tvoří trapézové plechy, na kterých je z horní strany nalepená

parozábrana z PE folie. Na ní jsou kladeny tepelně izolační desky z minerální vlny.
Hydroizolační vrstva bude z válcované a laminované folie vyztužené vysokopevnostní
mřížkou. Folie se separační vrstvou bude mechanicky kotvena do nosné části střechy. 
V místech pohybu pracovníků údržby budou na střeše vytvořeny  pochůzí zóny.

Podlahy
Jsou navrženy na drátkobetonové podlahové desce. Finální vrstva v prodejní

ploše hypermarketu z teracových dlaždic. V prostoru zázemí bude drátkobetonová
deska se vsypem. V místnostech sociálního zařízení a WC bude finální vrstva 
z keramické protiskluzné dlažby.

Napojení na technickou infrastrukturu samostatnými přípojkami
- vodovodní přípojka
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- kanalizace zaolejovaná
- STL plynovod
- přípojka VN
- přípojka slaboproudu

Napojení na dopravní infrastrukturu
Areál obchodního centra bude dopravně napojen na silnici II/438 v místní části 

Holešov - Všetuly.  Areál se nachází po pravé straně silnice (ve směru staničení 
na Hulín) a bude napojen stykovou křižovatkou s kolmým napojením.

Příjezd do areálu TESCO a zadní části stávajícího areálu firmy Auto Šťastný 
zajistí jedna nová komunikace šířky 7,0 m. Na příjezdovou komunikaci bude navazovat 
parkoviště pro osobní vozidla návštěvníků obchodního centra. Parkoviště bude tvořené 
vozovkami šířky 6,0 m a parkovacími stáními délky 5,0 m. Přístup pro pěší návštěvníky 
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areálu zajistí systém chodníků. Zásobovací dvůr je tvořen manipulační plochou 
navazující na příjezdovou komunikaci. Tato plocha bude sloužit pro manipulaci se
zbožím – vykládku z nákladních vozidel, odvoz kontejnerů s tříděným odpadem. 

SO 01.1 Nádrž SHZ – spodní stavba

Jedná se o založení nádrže pro zajištění potřebné zásoby požární vody 
pro systém stabilního hasícího zařízení (F.0.3 - SHZ) - sprinklery o celkovém
využitelném objemu 260 m3.

Nádrž je navržena jako ocelová válcová o průměru 6,78 m a výšce cca 7,84 m.
Nádrž je samostatně stojící objekt. S budovou Obchodního domu je propojena
podzemním trubním bezkanálovým vedením, které je dodávkou technologie SHZ.
Součástí nádrže bude přístupový žebřík se střešním otvorem, revizním otvorem
a přepadem. Nádrž je zhotovená z jednotlivých typových prvků, plášť je tvořený 
ze vzájemně sešroubovaných těsněných plášťových plechů s konečnou povrchovou 
ochranou zinkováním nebo smaltováním.

SO 10 Pylon - reklamní zařízení

Konstrukce je navržená jako trojboký příhradový sloup ukončený trojbokou
rozšířenou konstrukcí pro umístění poutače – maxibillboardu s barevným nasvíceným
nápisem TESCO (8,0x3,00 m). Nápis bude umístěn na všech třech stranách poutače. 
Výška konstrukce je cca 17,0 m. Trojboký sloup má profil 2,5x2,5x2,5 m. Rozšířená 
horní část konstrukce má šířku strany 8,0 m. Výška konstrukce tabule pro poutač je 
cca 5,0 m. Pro přídavný nápis (např. OTEVÍRACÍ DOBA - NONSTOP) jsou připraveny 
ocelové rastry 1,0x5,0 m včetně kotevních příčníků.

SO 02 Kanalizační přípojka splašková, dešťová, venkovní areálové rozvody

Přípojka kanalizace bude napojena do stávající šachty v ulici Míru v majetku
VaK Kroměříž, a.s. Přípojka povede ulicí Sokolskou cca 100 m západním směrem, 
poté se zalomí k jihu a po 70 m bude lomová šachta. Po tuto šachtu bude mít
kanalizace funkci jednotné kanalizace.

Do šachty se napojí splašková větev se splašky z obchodního centra a přes 
lapač tuku tukové vody z masné výroby. Tato větev povede podél severní fasády. Do
šachty se budou dále přečerpávat vody dešťové ze střech a zpevněných ploch. Vody
střešní budou mít samostatnou větev, která bude zaústěna do šachty za odlučovačem 
ropných látek. Odlučovač ropných látek je navržen pro systém zaolejované kanalizace 
vod z parkovišť a areálových.

K řízenému vypouštění odpadní vody do veřejné kanalizace bude sloužit 
retenční nádrž. V době vyšších intenzit srážek bude voda v retenční nádrži 
akumulována v množství nad 60 až 65 l /s přítoku. Řízení vypouštění bude spočívat 
v kapacitním množství čerpané vody. Z retenční nádrže bude voda natékat do čerpací 
jímky. Čerpací bude mít dvě čerpadla v automatickém režimu, jedno bude pracovní,
druhé záložní.
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SO 03 Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody
Vodovodní přípojka a venkovní areálové rozvody vody začínají napojením 

na stávající pitný vodovod z litiny profilu DN 150 vedený souběžně s ulicí Palackého.
Vodovod patří společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Potrubí vodovodní přípojky bude na stávající vodovod napojeno výřezem 
a osazením odbočky 150/150, za napojením bude osazen uzavírací ventil a trasa bude 
směřovat severně až k hranici pozemku, kde bude ukončena hydrantem. Před tímto 
hydrantem se provede odbočení a rozvětvení ke dvěma vodoměrným šachtám, z nichž
jedna bude určena pro Obchodní centrum Holešov, druhá pro sousední pozemek.
Na obou větvích bude za rozdělením osazen uzavírací šoupák před vodoměrnými 
šachtami.

SO 04 Plynovodní přípojka
Plynovodní přípojka začíná napojením na stávající STL plynovod z PE

D 63 mm, s tlakem plynu v potrubí 130 kPa, vedený v komunikaci na ulici Sokolské.
Plynovod patří společnosti RWE, s.r.o.

Potrubí plynovodní přípojky PE SDR 11 Dxt  50 x4,6 mm pokračuje do skřínky 
regulace a měření, kde bude i HUP. Vystrojení skříně je součástí projektu vnitřních 
instalací. Ze skříně pokračuje vnitřní rozvod plynu.

Stávající NTL plynovod, vedoucí podél jižní hranice zájmového pozemku
v místě budoucího dopravního napojení obchodního centra na komunikaci Palackého,
bude pod příjezdovou komunikací vyměněn za potrubí ROBUSTA, které je oproti
stávajícímu materiálu staticky odolnější. Toto potrubí má z výroby vyhledávací měděný 
vodič, který se propojí na stávající.

SO 05 Telefonní přípojka, slaboproud
Slaboproudé rozvody společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou 

vedeny stávajícím kabelem TCEKE 100XN0,4, který vede podél jižní hranice vně 
zájmového pozemku.

Na stávajícím kabelu bude osazen nový rozvaděč RS, místo a označení určí 
Telefónica O2. Z rozvaděče bude napojen kabel typu TCEPKPFLE 25XNx0,6.
Na objektu haly obchodního centra bude kabel ukončen v přípojkové skříňce MIS 1 QT
osazené ve fasádě objektu. Z tohoto bodu budou napojeny vnitřní rozvody 
hypermarketu.

SO 06 Venkovní rozvody elektroinstalace, trafo

SO 06.1 Distribuční smyčka VN
Areál obchodního centra bude připojen na distribuční podzemní kabelové 

vedení č.44  u kabelosvodu Všetuly/Dřevopodnik. Připojení distribučního rozvodu bude 
smyčkou zataženou do distribučního rozváděče VN (součást SO 06.2). Distribuční 
rozváděč bude umístěn v rozvodně VN objektu SO 01.

Distributorem a dodavatelem elektrické energie je E-on a.s. v jejímž vlastnictví
je výše uvedená distribuční soustava.

SO 06.2 Distribuční rozvodna VN
Soubor obsahuje distributorská rozvodná zařízení VN, napájecí spojovací 

vedení a pracovní a ochranné uzemnění propojené na uzemnění objektu SO 01.
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SO 06.3 Areálové rozvody NN

Zásuvkové skříně
Zásuvkové skříně v prostoru parkoviště jsou určeny pro napojení náhodných 

odběrů na parkovišti. Skříně budou napojeny na jeden společný smyčkující přívod NN 
z rozvaděče venkovního osvětlení. Délka trasy je cca 230 m.

Osvětlení vánočního stromku
Jedná se o technickou připravenost pro sezónní napojení osvětlení vánočního 

stromu v prostoru před vstupem do objektu. Přívod bude napojen v rozvaděči 
venkovního osvětlení, jeho spínání bude odděleno od spínání venkovního osvětlení 
tak, aby stromek svítil dle zvážení provozovatele.

Přívod NN pro reklamní a informační poutač
Bude proveden v zemi uloženým kabelem. Kabel bude napojen v rozvaděči 

venkovního osvětlení, délka trasy je cca 100 m.

Monitorování spotřeby vody
Kabel slouží pro přenos údajů z vodoměrné šachty do systému AISYS. Bude

ukončen v rozvodně NN nad rozvaděčem AISYS.

SO 06.4 Venkovní osvětlení areálu obchodního centra

Parkoviště
Venkovní osvětlení parkoviště, slouží k zajištění bezpečného pohybu vozidel 

na parkovišti, bude zajištěno stožáry VO umístěnými uvnitř parkovacích ploch. Stožáry 
budou 12m vysoké, ocelové žárově zinkované se dvěma světelnými zdroji HPI-
TP250W TP P1. Délka trasy je cca 400 m a počet osvětlovacích stožárů je 13ks.

Pěší komunikace
Venkovní osvětlení, slouží k zajištění bezpečného pohybu osob na přístupových 

chodnících k obchodnímu centru, bude zajištěno stožáry vysokými 4m. Budou ocelové 
žárově zinkované se světelnými zdroji CDO-TT70W/828 CON TP P1. Délka trasy je
cca 100 m a počet osvětlovacích stožárů je 4 ks.

Zásobovací dvůr a obratiště
Venkovní osvětlení, slouží k zajištění bezpečného pohybu zásobovacích vozidel 

na zásobovacím dvoře a jeho příjezdové ploše pro pojezd vozidel, bude zajištěno 
stožáry vysokými 12m. Budou ocelové žárově zinkované se dvěma světelnými zdroji 
HPI-TP250W TP P1. Délka trasy je cca 95 m a počet osvětlovacích stožárů je 7 ks.

Pro případ rozšíření areálu budou na severovýchodní části zajištěny rezervní 
prostupy pod vozovkou.

SO 06.5 Veřejné osvětlení
Stavba areálu vyžaduje přeložení stožáru veřejného osvětlení na ulici 

Palackého. Stávající stožár bude odpojen od stávajícího rozvodu, repasován a znovu
použit. Druhý, nový stožár, bude ve standardu města Holešov. Stávající kabel 
a uzemňovací pásek bude v obou směrech vedení v nezbytném rozsahu vykopán 
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a zatažen do přemístěného, respektive nově instalovaného stožáru. Současně bude 
doplněna kabelová trasa včetně zemnícího pásku mezi přeloženým a novým stožárem.

Nový kabel bude AYKY 4Bx16. Paralelně s trasou kabelu bude uložen zemní
pásek Fezn30/4 s vývody ke stožárům vodičem FeZn D=10 mm. Délka trasy je cca
45 m a počet osvětlovacích stožárů je 2 ks.

SO 07 Zpevněné plochy

SO 07.1 Příjezdová komunikace
Areál obchodního centra bude dopravně napojen na silnici II/438 v místní části 

Holešov - Všetuly. Areál se nachází po pravé straně silnice (ve směru staničení 
na Hulín) a bude napojen stykovou křižovatkou s kolmým napojením příjezdové 
komunikace šířky 7,0 m.

SO 07.2 Parkoviště a chodníky
Na příjezdovou cestu naváže parkoviště před vstupem do obchodního centra.

Kapacita parkoviště bude 229 stání pro osobní vozidla. V areálu obchodního centra
a v návaznosti na městské pěší trasy se vytvoří dlážděné chodníky.

SO 07.3 Zásobovací dvůr
Zásobovací dvůr je tvořen manipulační plochou navazující na příjezdovou 

komunikaci. Tato plocha bude sloužit pro manipulaci se zbožím – vykládku
z nákladních vozidel, odvoz kontejnerů s tříděným odpadem.

SO 07.4 Příprava území
Tento stavební objekt zahrnuje přípravné práce na staveništi. Hlavně 

odstranění stávajícího oplocení a vegetace, rozebrání zpevněných ploch, sejmutí 
humózní zeminy, zrušení osvětlení a inženýrských sítí.

SO 07.5 Hrubé terénní úpravy
Drobné výškové rozdíly mezi úrovní upravených hrubých terénních úprav (HTÚ)

a požadovanou zemní plání pod zpevněnými plochami se vyrovnají vhodným
kamenivem včetně odpovídajícího zhutnění. Rozdíly pod nezpevněnými plochami se 
dorovnají zeminou dovezenou ze zemníku zhotovitele.

SO 07.6 Zpevněná plocha - autoservis
Jedná se o úpravy a vytvoření zpevněných ploch na pozemku autoservisu

Šťastný, nacházejícím se na sousední parcele plánovaného areálu obchodního centra, 
ležícím v místní části Holešov – Všetuly. Zpevněné plochy autoservisu budou 
odvodněny příčnými a podélnými sklony do stávajících vpustí, jež se nacházejí
na pozemku majitele autoservisu.

SO 08 Terénní a sadové úpravy

Vnější prostor
Před areálem bude plocha zatravněna a v ní bude provedena výsadba dřevin –

náhrada za původní alej podél cesty. Celkem zde bude vysazeno 9 kusů líp (Tilia
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cordata `Greenspire` - lípa srdčitá). Výsadby stromů respektují ochranná pásma 
inženýrských sítí a bezpečný odstup od silnice (2,5 metru).

Vnitřní prostor areálu obchodního centra
V rámci vnitřního areálu bude v ploše vysazeno celkem 33 stromů, v některých 

místech doplněnými plošnou výsadbou keřových skupin. Úzký pás zeleně ve svahu 
u parkoviště podél západní strany obchodního centra bude opatřen latěmi z dřevěných 
desek a osázen nižšími keři se stabilizující funkcí. Většina výsadeb bude směřována 
do pásu zeleně podél západní hranice plochy, kde se nachází 10 metrů široký 
a 63 metrů dlouhý pás. V něm jsou vysazeny tři dominantní skupiny jehličnanů 
doplněné keřovou výsadbou a vzájemně propojené krátkou alejí listnáčů s úzkou
korunou.

V ploše parkoviště jsou umístěny menší ostrůvky určené pro výsadbu zeleně. 
Zde jsou navrženy malokorunné úzké jeřáby jako budoucí orientační body.

Podél východní stěny budovy obchodního centra je navržen volně rostlý živý 
plot ze stálezelených jehličnanů o celkové délce 90m, který bude fungovat jako vizuální
bariéra pro pohled od rodinných domů východně od areálu obchodního. Cílová výška 
živé stěny je cca 4m.

Na všech ostatních plochách v areálu i před areálem bude po ukončení 
stavebních prací založen trávník.

Ostrůvky v parkovišti
Extrémní podmínky stanoviště výsadbového ostrůvku v parkovišti (rozměry 

1,5x1,5 m) poskytují omezené možnosti pro prokořenění stromů, příjem vody a živin.
Z vymezeného prostoru ostrůvku v parkovišti bude vybrán materiál (štěrkodrť) 
až na úroveň rostlého terénu a bude nahrazen kvalitním výsadbovým substrátem.

SO 09 Oplocení
Tento stavební objekt zahrnuje oplocení a oddělení sousedních pozemků 

od areálu obchodního centra a objektu Autoservisu Šťastný. Navržené oplocení bude 
doplněno otvíratelnou brankou u severní fasády haly obchodního centra. Přístup
na pozemky Autoservisu Šťastný bude umožněn posuvnou branou ze západní strany
a dvěma otvíratelnými branami na severní straně.
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5 Charakteristika staveniště

Zájmový pozemek se nachází západně od centra města Holešova, severně 
od komunikace II/438, ulice Palackého. Plocha navržena pro stavbu se nachází
v původním areálu firmy Dřevopodnik Holešov, a.s.. Pozemek je lehce svažitý 
s mírným sklonem k jihu s celkovým převýšením 2 m.

V současnosti se v zájmovém území za severní hranicí nachází skladová hala,
kterou využívá společnost DAVO, s.r.o. Za severozápadní hranicí zájmové lokality se 
nachází vnitroareálová komunikace vedoucí mezi stávajícím objektem společnosti 
Tosta Holešov, a.s. a zájmovým pozemkem. Za jihozápadní hranicí pozemku se
nachází provozovna a sídlo firmy Nástrojářství – Zdenek Kuchař. Za jižní hranicí 
pozemku navrženého pro stavbu je situována komunikace II/438 – ulice Palackého.
Za jihovýchodní hranicí zájmového území se nachází areál autoservisu Auto Šťastný. 
Východně se nachází agrocenóza (louka, orná půda), která je situována mezi 
zájmovým územím a zástavbou rodinných domů na ulici Míru. Dle regulativu platného 
územního plánu je agrocenóza zařazena jako plocha V-Zi8 – Zi (zelen izolační) a NPd 
(plochy ZPF malovýrobně obhospodařované).

V současné době je na předmětném pozemku zpevněná plocha, vedoucí
od jihu k severu a podél severní hranice a dále k východu, tvořená silničními panely 
o celkové ploše 3 770 m2. Dále probíhá napříč pozemkem od západu k východu
drátěné oplocení na betonové podezdívce s branou uprostřed oplocení. Tyto objekty 
budou před zahájením výstavby odstraněny v rámci SO 07.4 - Příprava území.
Pozemek je částečně pokryt náletovou zelení. 

V prostoru východní hranice u areálu Auto Šťastný jsou vysázeny ovocné 
stromy. V souběhu s ulicí Palackého je vysázená alej lip. Tato vzrostlá zeleň bude 
vykácena.

Jižní hranice hlavního staveniště je dána hranicí mezi pozemky 600/36 
a 600/52 a je současně severní hranicí staveniště vedlejšího při ulici Palackého. 
Ostatní hranice staveniště hlavního jsou dány hranicemi sousedních pozemků.  
Vedlejší dočasné staveniště je vymezeno v jižní části navrhovaného areálu u ulice 
Palackého. Další liniové vedlejší staveniště je severně od navrhovaného areálu – ulice
Sokolská pro realizaci přípojky VN elektro a kanalizace.
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6 Napojení staveniště na dopravní
a technickou infrastrukturu

Příjezd a přístup na staveniště je uvažován z ulice Palackého po definitivně 
navrhované příjezdové komunikaci vybudované v předstihu ve spodních konstrukcích
včetně chrániček inženýrských sítí a včetně výměny plynovodního potrubí v tomto
místě – viz. SO 04Plynovodní přípojka.

Vedlejší dočasný příjezd bude z ulice Sokolská v místě napojení chodníku
a inženýrských sítí ze severní strany staveniště.

Elektrická energie
Pro potřeby realizace stavby bude elektrická energie zajištěna ze stávajícího

distribučního rozvodu sousedního objektu haly společnosti Tosta Holešov, a.s. 
přes staveništní rozvaděč s osazeným elektroměrem na základě požadavku 
dodavatele stavby u správce distribuční sítě.

Po dokončení montáže přípojky VN a trafostanice bude možný odběr z nové
rozvodny NN v objektu obchodního centra.

Voda pro výstavbu
Bude využita část definitivní vodovodní přípojky z ulice Palackého s ukončením 

v armaturní vodoměrné šachtě a z nově realizované šachty v severozápadní části 
areálu, po dohodě se správcem sítě.



31 (A1)

Použitá literatura

[1] VAŠINA, Milan. Projektová dokumentace Obchodní centrum Holešov:
Souhrnná technická zpráva. Zlín: S-projekt plus, a.s., 2009



32 (A1)

II. Část s mým vlastním řešením

7 Jednotlivé části stavebně technologického
řešení

7.1 Termín výstavby

Datum předpokládaného 
zahájení stavby: 4. 3. 2013 Přesný termín bude záležet na vyřízení

příslušné legislativy a je součástí 
smluvního vztahu mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Datum předpokládaného 
ukončení stavby: 30. 9. 2013

7.2 Technologický předpis pro montáž 
železobetonového skeletu haly

Hala obchodního centra je navržena jako jednopodlažní skeletová
prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu 
o modulových rozměrech 12x5,65m+2x4,5m, v druhém směru jsou modulové rozměry 
1x6,0m+6x7,65m+1x8,5m. Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +6,25m
a v hřebeni +6,50m. Vlastní nosná konstrukce haly je tvořena železobetonovým 
prefabrikovaným skeletem. Založení je navrženo na pilotách s monolitickými kalichy.
Do kalichů jsou vetknuty železobetonové sloupy.

Technologický předpis pro montáž této haly je zpracován v textová části A2.
V tomto dokumentu je zpracován i plán dovážky dílců na staveniště.

Kontrolní a zkušební plán pro montáž skeletu je zpracován v příloze kontrolní
část B5.

Jednotlivé výkresy montáže skeletu haly a montážní pozice autojeřábu 
a nákladních automobilů jsou zpracovány v příloze ve výkresové části B1.6.

7.3 Technická zpráva zařízení staveniště

Popis staveniště, stavby na staveništi včetně provozního a hygienického
zařízení, připojení vybavení staveniště na inženýrské sítě a staveništní nároky 
na energii jsou zpracovány v textové části A3.
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7.4 Návrh strojní sestavy

Viz. textová část A4. Jsou zde navrženy hlavní stroje potřebné pro stavbu 
Obchodního centra Holešov. Jednotlivé typy navržených strojů lze zaměnit za stroje se
stejnými či podobnými technickými parametry.

Harmonogram nasazení strojů je v příloze ve výkresové, výpočtové a kontrolní 
části B2.3.

7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Viz. textová část A5. Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen plán BOZP) řeší stavbu „Obchodní centrum Holešov“. Plán je 
dokument obsahující údaje, informace a postupy zajišťující bezpečné a zdraví 
neohrožující práce při realizaci stavby. Součástí plánu je i soubor pracovních rizik
při montáži železobetonového skeletu haly.

Plán BOZP je zpracován na základě požadavků Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky. Dále je plán BOZP zpracován v souladu s požadavky Zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.6 Vliv stavby na životní prostředí

Viz. textová část A6. V tomto dokumentu jsou zpracovány nebezpečí a jejich 
opatření. Jedná se o omezení hlučnosti na stavbě, ochranu vod před znečištěním 
a snížení prašnosti včasným čištěním vozovek. Dále jsou zde popsány odpady vzniklé
při stavbě a popis jejich likvidace a způsob odvodnění staveniště.

7.7 Řešení širších dopravních vztahů

Viz. textová část A7
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8 Výkresová, výpočtová a kontrolní část

8.1 Výkresová část

B1.1 Dopravní vztahy v Holešově
Ve výkrese jsou popsány trasy mimostaveništní dopravy ve městě Holešov. Je 

zde popsána poloha zájmových objektů ve městě Holešov, jako jsou stavebniny 
a betonárka. Dále jsou zde ukázány směry tras mimo město Holešov k zájmovým
objektům mimo město. Je zde popsána poloha výrobny prefabrikovaných
železobetonových dílců skeletu haly, obalovny asfaltových směsí a skládek zeminy 
a odpadu.

B1.2 Širší dopravní vztahy - Návrh tras
B1.2.1 Širší dopravní vztahy - Trasa I
B1.2.2 Širší dopravní vztahy - Trasa II

Zde jsou popsány trasy pro převoz dílců prefabrikovaného skeletu haly 
z výrobny prefa na staveniště. Jsou zde vyznačeny problematické body na trase 
a způsob jejich zajištění pro bezpečný převoz.

B1.3.1 Dopravní značení při provádění přípravy území, zemních prací
a napojení na silnici II/438

B1.3.2 Dopravní značení při provádění prací po napojení na silnici II/438
Zde jsou popsány informační cedule a dopravní značky, které budou 

na staveništi a na přilehlých veřejných komunikacích umístěny během doby stavby.
Jejich poloha je patrná z výkresu.

B1.4.1 Zařízení staveniště – zemní práce
B1.4.2 Zařízení staveniště – HSV
B1.4.3 Zařízení staveniště – dokončovací práce

Výkresy zařízení staveniště jsou popsány pro jednotlivé etapy stavby.

B1.5 Kontejnery zařízení staveniště
Výkres kontejnerů zařízení staveniště a úprava podkladu pro jejich založení.

B1.6.1 Montáž skeletu haly SO 01 – montážní pozice autojeřábu a nákl. automobilů
Montážní pozice 1-12 (sloupy)

B1.6.2 Montáž skeletu haly SO 01 – montážní pozice autojeřábu a nákl. automobilů
Montážní pozice 13-28 (základové nosníky)

B1.6.3 Montáž skeletu haly SO 01 – montážní pozice autojeřábu a nákl. automobilů
Montážní pozice 29-33 (pole E-F)



35 (A1)

B1.6.4 Montáž skeletu haly SO 01 – montážní pozice autojeřábu a nákl. automobilů
Montážní pozice 34-51 (pole D-E, C-D)

B1.6.5 Montáž skeletu haly SO 01 – montážní pozice autojeřábu a nákl. automobilů
Montážní pozice 52-63 (pole B-C, A-B)
Na těchto výkresech je znázorněný postup výstavby železobetonového skeletu

haly. Jsou zde popsány všechny montážní pozice autojeřábu a nákladních automobilů 
i poloha dočasných skládek prefabrikovaných dílců pro urychlení dopravy. Součástí 
výkresů jsou průkazy montovatelnosti autojeřábu, seznam montovaných dílců skeletu 
v dané etapě a popis nákladních automobilů zajišťujících přepravu dílců z výrobny
prefa na staveniště.

8.2 Harmonogram

B2.1 Harmonogram stavby Obchodního centra Holešov
B2.2 Harmonogram SO 01 (Hrubá stavba haly)
B2.3 Harmonogram nasazení strojů

Řádkové harmonogramy jsou zpracovány v programu Microsoft Project.

B2.4 Bilance pracovníků
Přehled počtu pracovníků na staveništi v jednotlivých týdnech výstavby.

B2.5 Finanční plán stavby
Celkové náklady na stavbu Obchodního centra Holešov jsou zde v tabulce

rozepsány na náklady výstavby za jednotlivé měsíce a čtvrtletí.

8.3 Položkový rozpočet hrubé stavby objektu
obchodního centra SO 01
V této příloze B3 je zpracován položkový rozpočet hrubé stavby objektu 

obchodního centra SO 01 v programu Bulid Power S. Součástí položkového rozpočtu 
je příloha VRN: Výpočet nákladů na dopravu prefabrikovaných dílců skeletu haly 
SO 01 z výrobny na staveniště.

8.4 Propočet stavby Obchodního centra Holešov
podle THU
V této příloze B4 je zpracován propočet stavby.

8.5 Kontrolní a zkušební plán na montáž
železobetonového skeletu haly
V této příloze B5 je zpracován kontrolní a zkušební plán na montáž

železobetonového skeletu haly, která je popsaná v technologickém předpisu v textové
část A2.
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1Obecné informace o stavbě

1.1 Identifikační údaje

Název stavby: Obchodní centrum Holešov
Místo stavby: ul. Palackého, Holešov - Všetuly
Město, obec: Holešov - Všetuly
Katastr. území: Všetuly, kód k.ú. 641057
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Charakter stavby: Občanská vybavenost  - novostavba

Investor: TESCO STORES ČR, a.s.
Adresa: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
IČO: 45308314, DIČ: CZ4508314

Generální projektant: S-projekt plus, a.s.
Adresa: tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

1.2 Architektonicko - urbanistické řešení objektu

Architektonické řešení stavby odpovídá funkci a charakteru objektu a současně 
respektuje standard řetězce prodejen předaných investorem tak, jak stanovuje 
obchodní strategie příslušného prodejního řetězce. Jde o jednopodlažní objekt 
jednoduchého přibližně obdélníkového půdorysu (cca 84,8x61,3m). Objekt obchodního 
domu je přízemní halová stavba klasicistního kubického tvaru a je vstupním průčelím 
orientována k parkovišti. Střecha je plochá s výškou atiky
cca 6,7 m. Architektonicky je objekt řešen jednoduchými formami kovového 
kompletizovaného obvodového pláště se střídáním s prosklenými plochami u vstupního
portálu.

Členění a barevnost obvodového pláště vychází z kontrastu modrá a bílá
v kombinaci s červenou barvou vstupního portálu. Tvarová a barevná kombinace je 
stanovena principy typologických řad hypermarketů TESCO 3K. Barevné řešení fasád 
je kombinací bílé, modré a červené. Trafostanice je součástí objektu a je dispozičně 
řešena v energobloku tohoto objektu. Navržený objekt bude mít univerzální náplň 
(převážně potravinářského zboží a vybraný sortiment nepotravinářského zboží). Vlastní 
prodejna tvoří jeden nákupní prostor. Součástí stavby je  parkoviště pro osobní 
automobily zákazníků a manipulační zásobovací dvůr.
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1.3 Konstrukční řešení objektu

Hala obchodního domu je navržena jako jednopodlažní skeletová
prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu 
o modulových rozměrech 12x5,65m+2x4,5m, v druhém směru jsou modulové rozměry 
1x6,0m+6x7,65m+1x8,5m. Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +6,25m
a v hřebeni +6,50m. Vlastní nosná konstrukce haly je tvořena železobetonovým 
prefabrikovaným skeletem. Založení je navrženo na pilotách s monolitickými kalichy.
Do kalichů jsou vetknuty železobetonové sloupy. Střešní plášť haly je vynesen 
trapézovými plechy uloženými na betonových vaznicích a obvodových ztužidlech.
Konstrukce přístavby je navržena z válcovaných ocelových prvků založených 
na monolitických základových pasech.
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2 Materiály

2.1 Specifikace prefabrikovaných železobetonových
dílců

- Beton dílců: C35/45
- Betonářská výztuž: 10505(R)

2.1.1 Sloupy
Rozměry Průřez. Objem Hmotn. Počet Objem Hmotn.

Dílec L B H plocha 1 dílce 1 dílce dílců celkem celkem

mm mm mm m
2

m
3

kg ks m
3

t

S1 6700 500 500 0,25 1,68 4355 2 3,4 8,7

S1.1 6700 500 500 0,25 1,68 4355 2 3,4 8,7

S2 6950 500 500 0,25 1,74 4518 2 3,5 9,0

S2.1 6950 500 500 0,25 1,74 4518 2 3,5 9,0

S3 6700 500 500 0,25 1,68 4355 1 1,7 4,4

S3.1 6700 500 500 0,25 1,68 4355 1 1,7 4,4

S4 6950 500 500 0,25 1,74 4518 1 1,7 4,5

S4.1 6950 500 500 0,25 1,74 4518 1 1,7 4,5

S5 6950 400 400 0,16 1,11 2891 1 1,1 2,9

S6 6950 300 400 0,12 0,83 2168 10 8,3 21,7

S7 6950 400 400 0,16 1,11 2891 3 3,3 8,7

S8 6950 400 400 0,16 1,11 2891 1 1,1 2,9

S9 6775 400 400 0,16 1,08 2818 1 1,1 2,8

S10 6775 300 400 0,12 0,81 2114 10 8,1 21,1

S11 6775 400 400 0,16 1,08 2818 3 3,3 8,5

S12 6775 400 400 0,16 1,08 2818 1 1,1 2,8

S13 6950 400 400 0,16 1,11 2891 1 1,1 2,9

S14 6775 300 400 0,12 0,81 2114 2 1,6 4,2

S15 6700 400 400 0,16 1,07 2787 1 1,1 2,8

S16 7375 300 400 0,12 0,89 2301 1 0,9 2,3

S17 8150 400 400 0,16 1,30 3390 1 1,3 3,4

S18 7975 300 400 0,12 0,96 2488 1 1,0 2,5

S19 7300 400 400 0,16 1,17 3037 1 1,2 3,0

S20 6700 400 400 0,16 1,07 2787 2 2,1 5,6

S21 6775 300 400 0,12 0,81 2114 2 1,6 4,2

S22 6950 400 400 0,16 1,11 2891 2 2,2 5,8
CELKEM 56 62 161

V obvodových sloupech budou zabudovány lišty HTA nebo ocelové kotevní plotny
pro kotvení základových nosníků.
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2.1.2 Vazníky
Rozměry Průřez. Objem Hmotn. Počet Objem Hmotn. Ložiska

Dílec L B H plocha 1 dílce 1 dílce dílců celkem celkem pro 1

mm mm mm m
2

m
3

kg ks m
3

t dílec

VK1 22600 500 1650 0,39 8,89 23122 2 17,8 46,2 20 MPa-2ks

VK1.1 22600 500 1650 0,39 8,89 23122 2 17,8 46,2 20 MPa-2ks

VK2 22600 500 1650 0,39 8,89 23122 3 26,7 69,4 20 MPa-2ks

VK2.1 22600 500 1650 0,39 8,89 23122 1 8,9 23,1 20 MPa-2ks

VK2.2 22600 500 1650 0,39 8,89 23122 1 8,9 23,1 20 MPa-2ks

VK2.3 22600 500 1650 0,39 8,89 23122 3 26,7 69,4 20 MPa-2ks

VK3 9000 400 950 0,20 1,80 4680 4 7,2 18,7 20 MPa-2ks

CELKEM 16 114 296

2.1.3 Vaznice
Rozměry Průřez. Objem Hmotn. Počet Objem Hmotn. Ložiska

Dílec L B H plocha 1 dílce 1 dílce dílců celkem celkem pro 1

mm mm mm m
2

m
3

kg ks m
3

t dílec

VA1 15300 400 950 0,20 3,06 7956 27 82,6 214,8 10 MPa-2ks

VA1.1 15300 400 950 0,20 3,06 7956 9 27,5 71,6 10 MPa-2ks

VA1.2 15300 400 950 0,20 3,06 7956 3 9,2 23,9 10 MPa-2ks

VA2 8500 240 600 0,13 1,10 2851 9 9,9 25,7 10 MPa-2ks

VA2.1 8500 240 600 0,13 1,10 2851 3 3,3 8,6 10 MPa-2ks

VA2.2 8500 240 600 0,13 1,10 2851 1 1,1 2,9 10 MPa-2ks

VA3 6000 240 500 0,11 0,65 1677 9 5,8 15,1 10 MPa-2ks

VA3.1 6000 240 500 0,11 0,65 1677 3 1,9 5,0 10 MPa-2ks

VA3.2 6000 240 500 0,11 0,65 1677 1 0,6 1,7 10 MPa-2ks

CELKEM 65 142 369

2.1.4 Obvodová ztužidla
Rozměry Průřez. Objem Hmotn. Počet Objem Hmotn. Ložiska

Dílec L B H plocha 1 dílce 1 dílce dílců celkem celkem pro 1

mm mm mm m
2

m
3

kg ks m
3

t dílec

Z1 5650 200 400 0,08 0,45 1175 6 2,7 7,1 5 MPa-2ks

Z2 5650 200 400 0,08 0,45 1175 12 5,4 14,1 5 MPa-2ks

Z3 5650 200 400 0,08 0,45 1175 6 2,7 7,1 5 MPa-2ks

Z4 4500 200 400 0,08 0,36 936 2 0,7 1,9 5 MPa-2ks

Z5 4500 200 400 0,08 0,36 936 1 0,4 0,9 5 MPa-2ks

Z6 4500 200 400 0,08 0,36 936 1 0,4 0,9 5 MPa-2ks

Z7 8700 240 450 0,11 0,94 2443 1 0,9 2,4 5 MPa-2ks

Z8 7650 240 450 0,11 0,83 2148 6 5,0 12,9 5 MPa-2ks

Z9 7650 240 450 0,11 0,83 2148 6 5,0 12,9 5 MPa-2ks

Z10 6200 240 450 0,11 0,67 1741 1 0,7 1,7 5 MPa-2ks

Z11 6200 240 450 0,11 0,67 1741 1 0,7 1,7 5 MPa-2ks

Z12 8700 240 450 0,11 0,94 2443 1 0,9 2,4 5 MPa-2ks

CELKEM 44 25 66
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2.1.5 Sendvičové základové nosníky
Rozměry Průřez. Objem Hmotn. Počet Objem Hmotn.

Dílec L B H plocha 1 dílce 1 dílce dílců celkem celkem

mm mm mm m
2

m
3

kg ks m
3

t

ZN1 6050 290 1100 0,32 1,93 3980 1 1,9 4,0

ZN2 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 9 16,2 33,4

ZN3 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 5 9,0 18,6

ZN4 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 3 5,4 11,1

ZN5 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 1 1,8 3,7

ZN6 4500 290 1100 0,32 1,44 2960 1 1,4 3,0

ZN7 4900 290 1100 0,32 1,56 3223 1 1,6 3,2

ZN8 6200 350 1100 0,39 2,39 5142 1 2,4 5,1

ZN9 7650 350 1100 0,39 2,95 6345 3 8,8 19,0

ZN10 7650 350 1100 0,39 2,95 6345 4 11,8 25,4

ZN11 7650 400 1500 0,60 4,59 10144 1 4,6 10,1

ZN12 7650 450 2100 0,95 7,23 16290 1 7,2 16,3

ZN13 7650 450 2100 0,95 7,23 16290 1 7,2 16,3

ZN14 7650 450 2100 0,95 7,23 16290 1 7,2 16,3

ZN15 8700 400 1500 0,60 5,22 11536 1 5,2 11,5

ZN16 4900 350 1300 0,46 2,23 4803 1 2,2 4,8

ZN17 4500 350 1300 0,46 2,05 4411 1 2,0 4,4

ZN18 5650 350 1300 0,46 2,57 5538 1 2,6 5,5

ZN19 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 1 1,8 3,7

ZN20 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 1 1,8 3,7

ZN21 5650 290 1100 0,32 1,80 3717 1 1,8 3,7

ZN22 6050 290 1100 0,32 1,93 3980 1 1,9 4,0

ZN23 8700 350 1100 0,39 3,35 7216 1 3,3 7,2

ZN24 7650 350 1100 0,39 2,95 6345 1 2,9 6,3

ZN25 6200 350 1100 0,39 2,39 5142 1 2,4 5,1
CELKEM 44 115 246

Základové nosníky jsou navrženy jako sendvičové v tloušťce 290 mm, 350 mm 
a 450 mm (60 mm betonová pohledová vrstva, 90 mm tepelná izolace a 140, 200,
nebo 300 mm nosná betonová vrstva). Ke sloupu budou kotveny základové nosníky
v horní části pomocí kotevních lišt HTA nebo ocelových kotevních ploten.

2.2 Specifikace dílců ocelové konstrukce ztužení haly
- ocel třídy S235

Dílec Profil
délka Hmotnost

Počet
dílců

Hmotnost
dílce

bm kg/m ks kg

OC-Z TPO 140*140*4 9,30 16,76 12 1871
(Veškeré tabulky dílců převzaty z projektové dokumentace)
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2.3 Zálivkové směsi, nátěry a ložiska

Všechny sloupy budou mít v dolní části na délku hloubky vetknutí do kalichu 
povrch zdrsněný (profilování hloubky 10-15mm po cca 50mm). Před montáží budou 
do úrovně ±0,00m natřeny nátěrem XYPEX. Zálivka v kalichu bude provedena
zálivkovým betonem C 25/30.

Vazníky budou uloženy do vidlice v hlavě sloupu. Z vazníku bude vyčnívat 
kotevní trn, který se osadí do otvoru v hlavě sloupu se zálivkou z jemnozrnného
betonu C16/20 nebo zálivkou GROUTEX. Stabilita vazníků ve vidlicích bude zajištěna 
osazením ložisek (5, 10 nebo 20 MPa) na svislé stěny vidlic.

2.4 Způsob skladování a doprava

Prefabrikované železobetonové dílce budou na stavbu dovezeny na nákladní
automobilu 6x2 DAF (ozn. NA1) s valníkovou plošinou o ložné délce 8,8 a ložné šířce 
2,48 m. Dále bude použit tahač 6x2 DAF (ozn. TA1) s roztahovacím návěsem 
Satteltieflader (ozn. N1(Z) návěs zatažený, N1(V) návěs vytažený převážející 
nadměrný náklad) o ložné délce 13,96 až 27,85 m a ložné šířce 2,49 m. Dílce budou
na plošině nákladního automobilu uloženy ve stejné poloze, v jaké budou uloženy
v konstrukci. Samozřejmě kromě sloupů převážených horizontálně. Jednotlivé dílce
budou proloženy na autě dřevěnými hranoly po vzdálenostech max. 50 cm a 30 cm
od okraje dílce. Na stavbě budou dílce do konstrukce osazovány přímo z plošiny
nákladního automobilu pomocí autojeřábů. Proto je důležité dovážet díly na stavbu 
v daném pořadí (viz. část 7.3). Popřípadě budou díly na chvíli uloženy vedle místa 
uložení do konstrukce (viz. část 7.2).
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3 Převzetí staveniště a pracoviště

Staveniště již bylo převzato hlavním zhotovitelem. Předání pracoviště 
dodavateli montáže železobetonového skeletu stavebního objektu SO 01 dojde
ve předem smluveném termínu. O převzetí pracoviště se musí zhotovit záznam
do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat údaje o kontrole zaměření základové 
konstrukce s odchylkami skutečného provedení oproti projektu. Odchylky musí 
odsouhlasit technický dozor investora a projektant stavby.

Stavba je založena na hlubině vrtaných pilotách o průměru 900, 600 a 400 mm.
Piloty jsou uvažovány jako plovoucí. Hlava piloty je rozšířena předvrtem na 1300 
až 1400 mm a je zakončena hlavicí s integrovaným kalichem pro vetknutí sloupu.
Kalichy budou mít vnitřek zdrsněný, aby bylo zaručeno dokonalé zmonolitnění 
se sloupem pomocí zálivky.  Obvodové kalichy budou obsahovat uzemňovací 
pásovinu, která bude vodivě propojena s výztuží monolitického kalicha a piloty. Mezi
obvodovými kalichy haly bude zaměřeno dno pláně pro budoucí osazení obvodových
sendvičových základových nosníků. Pokud bude zapotřebí, bude pro ně vyhloubená 
rýha mezi kalichy již před samotnou montáží skeletu.

Maximální přípustné tolerance pilotového založení:

- půdorysná poloha hlavy piloty: ± 80 mm (pro piloty φ 900),

± 50 mm (pro piloty φ 600 a 400 mm)

- půdorysná poloha vnějšího obvodu hlavice: ± 50 mm

- půdorysná poloha obvodu dna kalichu: ± 40 mm

- výšková poloha horního líce hlavice: ± 30 mm

- výšková poloha dna kalichu: ± 20 mm

Materiály použité v základových konstrukcích:
- monolitické železobetonové konstrukce: C25/30-XC2
- piloty: C25/30-XC2, musí splňovat podmínky ČSN 1536 – Vrtané piloty
- betonářská výztuž: 10505(R), sítě KARI

Montáž skeletu lze zahájit až po dosažení krychelné pevnosti betonu základové
konstrukce. Stabilizace pláně bude již provedena. Pracoviště bude vyklizené 
a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. Přebírá se pevný a výškový bod a směrové 
body včetně včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Bude umožněn 
přístup k napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí. Budou označeny body
pro odběr vody, elektřiny a místo pro napojení na kanalizaci. Dodavatel montáže
železobetonového skeletu spolu s pracovištěm přebírá stavební buňky a montážní 
a skladovací plochy hlavního zhotovitele.
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4 Obecné pracovní podmínky

Montáž železobetonového skeletu stavebního objektu SO 01 podle
harmonogramu by neměla být prováděna v zimních měsících. Práce na montáži budou 
probíhat pouze za příznivého počasí. V případě hustého a trvalého deště, bouře, 
případného sněžení, nebo pokud rychlost větru překročí 11m/s, budou práce
pozastaveny. Vzhledem k tomu, že při montáži budou používány zálivkové betonové
směsi, lze montáž provádět bez mimořádných opatření pouze do průměrné teploty
+5°C. Při poklesu průměrné teploty pod +5°C, je nutné realizovat opatření předepsané 
pro práce v zimním období. Je nutné chránit zálivkovou směs před nepříznivým vlivem
nízkých teplot, nebo je upravit, aby byly vůči nízkým teplotám odolnější. Lze použít 
například cement s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla. Pokud beton
dosáhne pevnosti fck>5 MPa, je již proti nízkým teplotám odolný. Jestliže se při montáži 
vyskytne nepříznivé počasí, práce se ukončí na příkaz vedoucího montážní čety, který 
zaznamená do stavebního deníku důvod a čas tohoto přerušení prací.

Všichni pracovníci musí být před zahájením montáže poučeni o BOZ, 
o správném technologickém postupu a o režimu na stavbě (tzn. o parkování na stavbě, 
klíčích a přístupu na pracoviště, poloze hlavních vypínačů, inženýrských sítí 
a hasičských přístrojů). O školení BOZ vznikne zápis podepsaný všemi školenými.
Každý pracovník po skončení práce na pracovišti musí zabezpečit, aby nedošlo 
k poranění ostatních pracovníků použitými stroji a pracovním nářadím. Zabezpečení 
pracoviště po práci vizuálně zkontroluje vedoucí pracovní čety nebo jim pověřený 
pracovník.

Příjezd a přístup na staveniště je uvažován z ulice Palackého po definitivně 
navrhované příjezdové komunikaci vybudované v předstihu ve spodních konstrukcích
včetně chrániček inženýrských sítí.
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5 Personální obsazení

Složení montážní čety prefabrikovaného skeletu:
Řidič a jeřábník autojeřábu 1x (2x u montáže sloupů a základových

nosníků při dvou autojeřábech)
Montážní dělník 4x
Vazač 2x
Svářeč 2x

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní čety bude na práci
osobně dohlížet. Bude práci řídit a bude zodpovědný za jakost prováděných prací
a dodržování platných předpisů. Zaměří se především na:

- dodržování předepsaných rozměrů montovaného objektu
- dodržování technologických postupů montáže
- dodržení předpisů BOZP
- správnou manipulaci s dílci a jejich zavěšení na autojeřáb
- dodržování rovinnosti jednotlivých osazených dílců
- jakost jednotlivých styků, osazení ložisek a provádění zálivek
- správnost funkce používaných strojů a zařízení

Jeřábník a řidič autojeřábu musí vlastnit platný jeřábnický průkaz a řidičský 
průkaz skupiny C. Obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanismu. Odpovídá
za bezpečný provoz autojeřábu a je zodpovědný za jeho řádné zabezpečení 
po ukončení montáže.

Montážní dělník provádí navádění a osazování dílců do konstrukce, jejich 
odvěšování, provádí zálivku spojů v konstrukci a finální začištění spojů. Provádí taky
osazení sloupů do kalichů patky, jejich vyklínování a následnou betonovou zálivku.

Vazač musí vlastnit platný vazačský průkaz. Je zodpovědný za stav 
a udržování vazacích a zavěšovacích prostředků. Vybírá dílce z plošiny nákladního
automobilu v určeném pořadí a zavěšuje jej na závěsné zařízení jeřábu. Komunikuje 
s jeřábníkem a montážními dělníky smluvenými signály.

Svářeč musí vlastnit platný svářečský průkaz a bude přítomen na staveništi 
při montáži ocelových ztužidel, které se bude přivařovat k ocelovým plotnám sloupů.

Další přítomní pracovníci:

Geodet a jeho pomocník provedou před zahájením montáže zaměření 
základových patek a vyznačení os sloupů na patky. Budou také průběžně zaměřovat 
a kontrolovat polohu a rovinnost osazených prvků v konstrukci.

Řidiči nákladních automobilů budou průběžně přivážet na stavbu jednotlivé
dílce v předem určeném pořadí.
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6 Stroje, zařízení a pracovní pomůcky

6.1 Stroje a ruční elektrické nářadí
Označení
stroje

Název
Počet
ks

Poznámka

AJ Autojeřáb 1 Viz. textová část A4
NA1 Nákladní automobil 6x2 DAF 1 Viz. textová část A4
TA1 Tahač 6x2 DAF 1 Viz. textová část A4
N1 Návěs roztahovací Satteltieflader 1 Viz. textová část A4
- Stavební míchačka 1 Viz. textová část A4
- Kloubová montážní plošina 2 Viz. textová část A4
- Úhlová bruska 1 Viz. textová část A4
- Vrtačka 1 Viz. textová část A4
- Míchadlo 1 Viz. textová část A4
- Svářecí invertor 1 Viz. textová část A4

Používat lze jen stroje a strojní zařízení v řádném technickém stavu 
odpovídající předpisům bezpečnosti práce. Lze je používat pouze k účelům, pro které 
jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem.

6.2 Pracovní pomůcky

Nivelační stroj, nivelační lať, ocelové pásmo, ocelový a skládací metr, olovnice, 
vodováha, laserová vodováha se stativem, zednická šňůra, zednická naběračka, 
zednická lžíce, lopata, stavební kolečka, ocelové hladítko, palice, kladivo, ocelový
sekáč, ocelové páčidlo, tvrdé dřevěné klíny, ocelové podkladní destičky, ruční pila 
na dřevo, pomocné dřevěné podkládací hranoly, ruční pila na dřevo, tesařská tužka, 
smetáček, hadr, žebřík trojdílný univerzální (min. výsuvná délka 10 m), montážní
ocelový trn, naváděcí tyč.

6.3 Závěsné prostředky

Obr. 1: Lanové vazáky Obr. 2: Upínací pásy

Obr. 3: Závěsné popruhy Obr. 4: Konopná nebo umělá stáčená lana
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6.4 Ochranné pracovní pomůcky

Pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilba, reflexní vesty, ochranné brýle
(při broušení ocelové výztuže)
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7 Pracovní postup

7.1 Doprava

Od okamžiku převzetí nákladu od výrobce prefabrikovaných dílců zodpovídá 
za jeho bezpečnost přepravce. Při přepravě se musí řidič řídit pravidly silničního 
provozu, nepřekročit dovolené zatížení vozidla a jednotlivých náprav. Norma
povolených rozměrů v silničním provozu v České republice stanovuje maximální délku 
soupravy s návěsem 16,5 m, výšku 4 m a šířku 2,5 m. Maximální hmotnost celé jízdní 
soupravy je 48 tun. Pokud bude zapotřebí přepravovat náklad překračující některý 
některým rozměrů, jedná se u nadměrný náklad a dopravce musí zajistit povolení
u dotčených orgánů.

Dílce budou při přepravě na plošině nákladního auta podloženy dřevěnými 
hranoly po vzdálenostech max. 50 cm a 30 cm od okraje dílce. Zabezpečení dílců proti
posunutí se provádí kotvením pomocí upínacích kurtů se svěracím zámkem nebo 
pomocí vázacího drátu o průměru 5,5 mm. Kurty či vázací drát budou připevněny 
k pevným částem konstrukce vozidla na místech k tomuto účelu určeným.
Proti příčnému posunu dílců na plošině budou použity hranoly, které budou zboku dílců 
přiloženy a přibity k podkladním hranolům pod dílci. V místech dotyku vázacího drátu
či kurtu s hranou převáženého dílce se musí vložit dřevěná či pevná vrstvená papírová 
podložka. Řidič automobilu zodpovídá za bezpečnost upnutí svého nákladu 
a za technický stav jízdní soupravy.

Sloupy, vazníky, vaznice a ztužidla se přepravují v horizontální poloze
v maximálně třech vrstvách nad sebou, jednotlivě proložené dřevěnými hranoly.
Podélná osa sloupu bude uložena rovnoběžně s podélnou osou jízdní soupravy.
Základové sendvičové nosníky budou přepravovány naležato, otočeny nosnou 
železobetonovou vrstvou tloušťky 140, 200 nebo 300 mm dolů.

7.2 Skladování

Při stavbě železobetonového skeletu stavebního objektu SO 01 se neuvažuje 
s meziskládkami prefabrikovaných železobetonových dílců. Dílce budou na staveniště 
dováženy nákladním automobilem v předepsaném pořadí podle plánu a do konstrukce 
budou osazovány přímo z plošiny automobilu pomocí autojeřábu. Pro urychlení
dopravy se budou některé dílce autojeřábem odkládat z plošiny automobilu přímo 
na plochu budoucí podlahy haly u místa budoucího osazení dílce do konstrukce tak,
aby docházelo k minimálnímu množství pojezdů autojeřábu pro následné osazení
dílců do konstrukce. Při tomto uložení dílců na zpevněnou pláň (v místě budoucí 
podlahy haly) budou všechny dílce podloženy dřevěnými hranoly po vzdálenostech
max. 50 cm a max. 30 cm od okraje dílce. Sloupy, vazníky, vaznice a ztužidla se uloží
horizontálně v maximálně třech vrstvách nad sebou, jednotlivě proložené dřevěnými 
hranoly. Přičemž vazníky, vaznice a ztužidla budou uloženy ve stejné poloze, v jaké
budou následně osazeny do konstrukce. Základové sendvičové nosníky se uloží



50 (A2)

naležato, otočeny budou nosnou železobetonovou vrstvou tloušťky 140, 200 nebo 
300 mm dolů.

7.3 Plán dovážky dílců na staveniště

Číslo 
dovážky

Označení 
vozidla

Celková hm.
nal. dílců (kg)

Seznam dovezených dílců

1 NA1 14 115 S9, S10, S10, S10, S11, S10
2 NA1 13 388 S10, S10, S11, S10, S10, S10
3 NA1 15 159 S11, S10, S12, S4.1, S13
4 NA1 14 947 S3, S14, S15, S16, S17
5 NA1 13 228 S1, S2.1, S1
6 NA1 12 310 S22, S21, S20, S2.1
7 NA1 14 424 S14, S22, S21, S20, S2
8 NA1 14 561 S2, S4, S18, S19
9 NA1 14 473 S3.1, S8, S6, S7, S6
10 NA1 13 750 S6, S6, S1.1, S7, S6, S6
11 NA1 11 582 S6, S6, S1.1, S7
12 NA1 7 227 S5, S6, S6
13 NA1 13 561 ZN23, ZN9
14 NA1 12 690 ZN10, ZN9
15 NA1 12 690 ZN10, ZN24
16 NA1 11 490 ZN10, ZN25
17 NA1 15 131 ZN1, ZN2, ZN2, ZN3
18 NA1 14 868 ZN4, ZN2, ZN2, ZN3
19 NA1 14 868 ZN5, ZN2, ZN2, ZN3
20 NA1 11 325 ZN6, ZN7, ZN8
21 NA1 12 690 ZN9, ZN10
22 NA1 14 947 ZN11, ZN16
23 NA1 15 947 ZN15, ZN17
24 TA1 + N1(Z) 21 828 ZN12, ZN18
25 TA1 + N1(Z) 23 724 ZN13, ZN19, ZN2
26 TA1 + N1(Z) 23 724 ZN14, ZN3, ZN4
27 NA1 14 868 ZN2, ZN2, ZN3 ZN4
28 NA1 11 414 ZN20, ZN21, ZN22
29 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1
30 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.1
31 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2

32 TA1 + N1(Z) 24 134
VK3, Z11, Z6, Z4, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1,
Z2, Z2, Z3, Z1, Z2, Z2, Z3, Z10

33 TA1 + N1(Z) 21 801
VA3,VA3,VA3, VA3.1, VA3, VA3, VA3,
VA3.1, VA3, VA3, VA3, VA3.,VA3.2

34 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1.1
35 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.2
36 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.3
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Číslo 
dovážky

Označení 
vozidla

Celková hm.
nal. dílců (kg)

Seznam dovezených dílců

37 TA1 + N1(V1) 20 674 VK3, Z8, Z9, VA1.2, Z-OC, Z-OC
38 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1.1, VA1, VA1
39 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1.1, VA1
40 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1.1
41 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1
42 NA1 8 038 Z8, Z9, Z-OC, Z-OC
43 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1.1
44 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.3
45 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.3
46 TA1 + N1(V1) 20 674 VK3, Z8, Z9, VA1.2, Z-OC, Z-OC
47 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1.1, VA1, VA1
48 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1.1, VA1
49 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1.1
50 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1
51 NA1 8 038 Z8, Z9, Z-OC, Z-OC
52 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1
53 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2
54 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2
55 TA1 + N1(V1) 20 674 VK3, Z8, Z9, VA1.2, Z-OC, Z-OC
56 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1.1, VA1, VA1
57 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1.1, VA1
58 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1.1
59 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1
60 NA1 8 038 Z8, Z9, Z-OC, Z-OC

61 TA1 + N1(Z) 20 858
Z7, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1,

Z2, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12

62 TA1 + N1(Z) 19 957
VA2.2, VA2.1, VA2, VA2, VA2, VA2.1,

VA2
63 NA1 17 106 VA2, VA2, VA2.1, VA2, VA2, VA2

Souprava Tahače 6x2 DAF s roztahovacím návěsem Satteltieflader ve vytažené
poloze 1 (ozn. TA1 + N1(V1)) a vytažené poloze 2 (ozn. TA1 + N1(V2)) převáží
nadměrný náklad. Dopravce musí zajistit povolení u dotčených orgánů. Po vyložení
dílců na staveništi, řidič návěs zasune a souprava může ze staveniště odjet jako 
standartní jízdní souprava.
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7.4 Postup montáže

Jako první budou osazeny všechny sloupy a jejich pata bude v základovém
kalichu zalita zálivkovým betonem. Následně se osadí obvodové sendvičové základové 
nosníky. Pro jejich bezproblémové osazení byly již před zahájením montáže 
vyhloubeny rýhy mezi obvodovými základovými patkami (Obr. 5). V jižní části haly 
směrem od příjezdu na staveniště (podle PD řada A) zatím nebudou některé základové

nosníky osazeny, aby bylo možné
do prostoru haly vjíždět s nákladními
auty a autojeřábem. Nosníky budou
zatím řádně uloženy poblíž místa jejich 
následného osazení do konstrukce.
Následná montáž dílců skeletu bude
probíhat od zadní (severní) části směrem 
k přední (jižní) části tak, aby autojeřáb 
nemusel podjíždět již osazené vazníky 
a vaznice. Podrobněji viz. schéma 
montáže ve výkresové části B1.

7.4.1 Montáž sloupů

Všechny sloupy budou mít v dolní části na délku hloubky vetknutí do kalichu 
povrch zdrsněný (profilování hl. 10-15mm po cca 50mm). Před montáží budou 
do úrovně ±0,00m natřeny nátěrem XYPEX. Sloupy se přenáší a osazují pomocí 
montážního trnu, který se provleče montážním otvorem v horní části sloupu,
a dvojitého závěsu. Na dno kalichu bude položena betonová podložka výšky podle již
provedeného geodetického zaměření, na kterou bude sloup postaven do správné
výškové úrovně. Po zasunutí do kalichu se sloup ustalí pomocí čtyř montážníků, kteří
sloup směřují. Provede se urovnání sloupu v obou směrech a do svislé polohy
a následně se vyklínuje (Obr. 6 a 7). Následně se provede zálivka v kalichu zálivkovým
betonem C 25/30. Sloup se uvolní ze závěsu až po vyklínování a zalití betonem.

Obr. 5: Vyhloubené rýhy mezi obvodovými patkami

Obr. 6 a 7: Navedení sloupu do základového kalichu, jeho následné uložení a vyklínování
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Obr. 8: Schéma osazení sloupu do hlavice piloty

7.4.2 Montáž základových nosníků

Po obvodě objektu budou na horní líc kalichů uloženy základové nosníky 
(Obr. 9). Základové nosníky jsou navrženy jako sendvičové, v tloušťce 290 mm, 350 
mm a 450 mm (60 mm betonová pohledová vrstva, 90 mm tepelná izolace, 140, 200,
nebo 300 mm nosná betonová vrstva). Základové nosníky slouží jako parapetní
dílec pod budoucí kovový obvodový plášť.

Podle projektové dokumentace se do kalichů vyvrtají otvory a na ložnou plochu
kalichu se nanese maltové lože. Následně vazači upevní základový nosník
na dvojzávěs a bude přenesen autojeřábem k uložení. Montážní dělníci ustálí nosník 
nad místem uložení a pomalu se začne spouštět. Dělníci ho navedou trnem
vyčnívajícím z nosné vrstvy do vyvrtaného otvoru v kalichu. Po osazení budou trny
určené k zalití zality cementovým tmelem. Ke sloupu budou kotveny nosníky v horní
části pomocí kotevních lišt HTA nebo ocelových kotevních ploten. Horní hrana 
uložených nosníků bude ve výšce +0,30 m nad podlahu.

Následné hutnění zásypu kolem základových nosníků bude prováděno až 
po zatvrdnutí cementového lože. Hutnění je nutno provádět po obou stranách nosníku 
současně až do úrovně upraveného terénu. Hutnění se provede po vrstvách tak, aby
byla dosažena míra zhutnění podle projektové dokumentace (min. Edef2 = 80 MPa

při Edef2/Edef1 ≤ 2,5).

Obr. 9:
Osazené základové nosníky po obvodě 
haly a následné dosypání vykopané rýhy
štěrkem.
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Obr. 10:
Uložení základového nosníku na hlavici sloupu – Půdorys
(Detail D10 v projektové dokumentaci)
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Obr. 11:
Uložení základového nosníku na hlavici sloupu – Řez
(Detail D10 v projektové dokumentaci)



56 (A2)

7.4.3 Montáž vazníků

Po kontrole osazení sloupů se můžou osadit vazníky. Vazníky budou uloženy 
stojinou do vidlice v hlavě sloupu, která bude očištěná od případných nečistot. Dílec 
vazači upevní na dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo uložení. Dvě skupiny 
montážních dělníků budou provádět navádění a osazení na dvou montážních
kloubových plošinách (Obr. 12). U každého ze dvou sloupů, na který se vazník 
osazuje, bude jedna skupina montážníků. Na spodní hranu vidlice sloupu osadí ložisko
a do otvoru vlijí zálivku. Poté montážníci
navedou vazník vyčnívajícím kotevním
trnem do otvoru v hlavě sloupu se
zálivkou. Pro zajištění stability osadí 
montážníci po bocích vidlice sloupu
ložiska, vidlici stáhnou trnem a montážní
otvory pro utažení trnu zalijí zálivkou
GROUTEX. Vazníky jsou opatřeny 
v horním líci vyčnívajícími trny 
pro osazení vaznic. Vazník se uvolní
ze závěsu až po jeho stabilizaci pomocí 
všech ložisek.

Obr. 12: Montáž vazníku

Obr. 13:
Uložení vazníků a vaznice na vnitřní sloup – Půdorys
(Detail D1 v projektové dokumentaci)
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Obr. 14
Uložení vazníků a vaznice na vnitřní sloup – Řez
(Detail D1 v projektové dokumentaci)
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7.4.4 Montáž železobetonových ztužidel

Ztužidlo vazači upevní na dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo 
uložení. Dvě skupiny montážních dělníků budou provádět navádění a osazení na dvou
montážních kloubových plošinách. U každého ze dvou obvodových sloupů, na který se 
ztužidlo osazuje, bude jedna skupina montážníků. Ztužidlo bude uloženo ozubem
na ložiska a bude navlečeno na vyčnívající trny sloupů. Otvor s trnem montážníci
následně zalijí zálivkou GROUTEX. Ztužidlo montážníci uvolní ze závěsu po nasunutí
na vyčnívající trn ze sloupů.

Obr. 15, 16:
Osazení železobetonových a ocelových ztužidel na sloup – Řez a půdorys
(Detail D5 v projektové dokumentaci)
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7.4.5 Montáž vaznic

Vaznici vazači upevní na dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo 
uložení. Dvě skupiny montážních dělníků budou provádět navádění a osazení na dvou
montážních kloubových plošinách. U každého ze dvou míst osazení bude jedna
skupina montážníků. Vaznice budou uloženy ozubem na ložiska a budou navlečeny 
na vyčnívající trny z průvlaků, sloupů či ztužidel. Otvor s trnem montážní dělníci 
následně zalijí zálivkou GROUTEX. Vaznice se uvolní ze závěsu po nasunutí 
na vyčnívající trn z průvlaků, sloupů či ztužidel.

Obr. 17, 18
Uložení vaznic na vazník – Řez a půdorys
(Detail D4 v projektové dokumentaci)
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7.4.6 Montáž ocelových ztužidel

Ocelová ztužidla jsou navrženy ve střešní rovině pro zajištění eliminace 
nadměrných průhybů obvodových mezisloupí (Obr. 15, 16). Ztužidlo vazači upevní na 
dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo uložení. Dvě skupiny montážních 
dělníků budou provádět navádění a osazení na dvou montážních kloubových
plošinách. U každého ze dvou sloupů, na který se ztužidlo osazuje, bude jedna skupina
montážníků. Ocelové zavětrovací prvky budou přivařeny k zabudovaným kotevním
plotnám ve sloupech a vaznicích.
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8 Jakost a kontrola kvality

Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na provádění 
montáže bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní 
čety. Kontrolní a zkušební plán montáže železobetonového skeletu haly je
zpracován v příloze v kontrolní části B5.

8.1 Vstupní kontrola

- Kontrola projektové a montážní dokumentace
- Kontrola všech materiálů před samotnou montáží skeletu
- Kontrola pevnosti a neporušenosti základové konstrukce
- Zaměření základové konstrukce
- Porovnání odchylek skutečného provedení základové konstrukce oproti 
projektu. Odchylky musí odsouhlasit technický dozor investora a projektant
stavby.

Maximální přípustné tolerance pilotového založení: 

- půdorysná poloha hlavy piloty: ± 80 mm (pro piloty φ 900),

± 50 mm (pro piloty φ 600 a 400 mm)

- půdorysná poloha vnějšího obvodu hlavice: ± 50 mm

- půdorysná poloha obvodu dna kalichu: ± 40 mm

- výšková poloha horního líce hlavice: ± 30 mm

- výšková poloha dna kalichu: ± 20 mm

- Vyznačení os budoucích sloupů na hlavici základové patky včetně 
označení výškové úrovně

- Mezi obvodovými hlavicemi patek haly bude zaměřeno dno pláně 
pro budoucí osazení obvodových sendvičových základových nosníků. 
Pokud bude zapotřebí, bude pro ně vyhloubená rýha mezi kalichy již před 
samotnou montáží skeletu.

- Kontrola způsobilosti pracovníků
- Kontrola zdrojů
- Kontrola jeřábu, montážních kloubových plošin a vázacích prostředků

O všech vstupních kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku
a do kontrolního a zkušebního plánu stavby.

8.2 Mezioperační kontrola

- Kontrola dodržování pracovních podmínek
- Průběžná kontrola dovážených prefabrikovaných dílců i spojovacího
materiálu

- Kontrola osazení dílců podle projektové dokumentace
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- Kontrola svislosti a rovinnost osazených sloupů skeletu před další montáží
dílců

- Kontrola půdorysné i výškové polohy dílců
- Kontrola provedení a zmonolitnění spojů
- Kontrola provedení svarových spojů
- Průběžné pořizování fotodokumentace

O všech mezioperačních kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku 
a do kontrolního a zkušebního plánu stavby.

8.3 Výstupní kontrola

- Kontrola smontované konstrukce s projektovou dokumentací
- Kontrola svislosti a rovinnost osazených dílců
- Kontrola půdorysné i výškové polohy dílců
- Kontrola sednutí konstrukce
- Kontrola rozměrových odchylek konstrukce s mezními hodnotami
v projektové dokumentaci

- Kontrola jakosti konstrukce
- Vizuální kontrola kvality pohledových ploch dílců

O všech výstupních kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku
a do kontrolního a zkušebního plánu stavby.

Po dokončení všech prací na montáži železobetonového skeletu stavebního objektu 
SO 01 se provede montážní prohlídka. Prohlídky se zúčastní hlavní stavbyvedoucí, 
vedoucí montáže, zástupce investora, technický dozor investora, hlavní statik nebo
projektant. Součástí prohlídky je odborná prohlídka konstrukce a kontrola dokladů 
a dokumentace.

K přejímce je nutné doložit:
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti dílců od výrobce
- Osvědčení o jakosti zálivek, nátěrů a spojovacích materiálů
- Výkres konstrukce s označením odchylek
- Montážní deník
- Záznamy průběžných přejímek a přejímek zakrytých konstrukcí
- Kopie jeřábnického, vazačského a svářečského průkazu pracovníků
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9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy, 
technologickým předpisem montážních prací a režimem na staveništi. O školení se

provede zápis podepsaný všemi účastníky. Školení musí obsahovat seznámení 
s hlavními body Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3 – požadavky na organizaci
práce a pracovní postupy, část XI. Montážní práce, dále Nařízení vlády 362/2005 Sb.
Práce ve výškách a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technický stav zařízení, přístrojů a nářadí.

Při montáži musí být dodržen sled prací z hlediska stability konstrukce
a bezpečnosti montáže daný projektovou dokumentací a montážní a stavebně 
technologickou dokumentací. Pracovníci jsou povinni nosit nařízené ochranné pracovní
pomůcky, zejména přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a pro dobrou viditelnost 
pracovníka na staveništi i reflexní vestu (kromě svářeče, který při sváření reflexní vestu 
na sobě mít nesmí). Musí být zajištěna bezpečná manipulace s břemeny a pod 
zavěšeným břemenem se ani v jeho těsné blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. Musí být 
používána požadovaná závěsná zařízení.

Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy.

Podrobněji je zpracována bezpečnost a ochrana zdraví při práci v textové části A5.
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10 Vliv na životní prostředí a nakládání
s odpady

Zabezpečení montáže skeletu haly Obchodního centra Holešov z hlediska péče 
o životní prostředí si žádá stálou kontrolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby.
Je třeba dbát zejména na:

10.1 Omezení hlučnosti na stavbě

Negativní vlivy během výstavby skeletu budou působit na obyvatele domů 
v blízkosti navrhovaného areálu zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního
materiálu. Obytná zástavba je při ulici Sokolská a Míru. Při stavební činnosti je nutno 
dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 65 dB/A v době 
od 7,00 hod do 21,00 hod). Noční provoz na staveništi bude vyloučen.

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením 
hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření:
- zhotovitel montážních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy

v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty v technickém
osvědčení

- hlavním zdrojem hluku bude zejména autojeřáb a těžké nákladní auta
- v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny)

10.2 Ochrana vod před znečištěním, zejména ropnými
produkty

Každý, kdo zjistí příznaky mimořádného zhoršení vody, je povinen
bez zbytečného odkladu ohlásit tuto skutečnost pověřenému stavbyvedoucímu nebo 
příslušnému orgánu (České inspekci životního prostředí, okresnímu úřadu, policii, 
hasičskému záchrannému sboru, obecnímu úřadu a správci vodního toku). Zhotovitel
montáže skeletu haly zodpovídá za vypracování a schválení havarijního plánu
pro stavbu a za stav havarijní připravenosti a reakci v případě znečištění.

Možné havárie na stavbě může způsobit:
- únik ropných látek ze stavebních strojů
- únik nátěrových hmot, rozpouštědel, čistících prostředků
- požár

(O havárii nejde v případě, když vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno 
nebezpečí poškození některých složek životního prostředí, jako je znečištění 
ovzduší, vody či půdy.)
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Při vzniku havárie je nutné postupovat podle následujících pokynů:
- zastavit únik
- zamezit dalšímu šíření po ploše, v případě úniku ropných látek přehrazením (písek 

a nebo sorbent)
- informovat ihned investora
- zjistit rozsah možného ohrožení povrchových a nebo podzemních vod
- zahájit likvidaci úniku sorbentem
- při kontaminaci zeminy zahájit sanaci výkopem kontaminované zeminy 

s následným uložením do sudů a nebo zabezpečenou zpevněnou plochu 
a následně odvozem odbornou společností

Prostředky k odstranění havárie, kterými musí být na staveniště vybaveno:
- vapex
- sorpční textilie
- lopata a krumpáč
- těsný sud
- piliny nebo písek
Znečištěná zemina, nasorbovaný vapex, písek, piliny a sorpční textilie se ukládají do 
sudů a následně budou odvezeny odbornou společností.

O příčinách vzniku a průběhu havárie a způsobu odstranění je nutné sepsat 
protokol.

10.3 Snížení prašnosti včasným čištěním vozidel
a vozovek

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele montáže skeletu dbát
na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. Pokud není již vybudována, vybuduje
dodavatel montáže skeletu haly před výjezdem ze staveniště zpevněnou oklepovou 
plochu pro hrubé čištění stavebních mechanizmů. Případné znečištění veřejné 
komunikace bude ihned uklizeno.

10.4 Odpady vzniklé při stavbě

Při realizaci skeletu haly vzniknou následující odpady, které jsou rozlišeny
v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 
č. 106/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších 
zákonů, kterým je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
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Tabulka č.2.- Předpokládané odpady vzniklé při montáži skeletu haly:
Katalogové

číslo
1.1.1 Druh odpadu

Kategorie
odpadu

Množství
(v tunách)

10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 0,2

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 beton O 0,2

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo O 0,8

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 07 směsné kovy O 0,1

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina

17 05 04
zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O 9,0

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

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

O 0,1

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,1

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad 
vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel montážních prací stává vlastníkem odpadu
vzniklého stavební činností. Hlavní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto
odpadem dle platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona
o odpadech č. 106/2005 Sb., a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel montáže skeletu ukládat
na deponii na staveništi, odkud může být následně zemina použity pro terénní úpravy.
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1 Obecné informace o stavbě

1.1 Identifikační údaje

Název stavby: Obchodní centrum Holešov
Místo stavby: ul. Palackého, Holešov - Všetuly
Město, obec: Holešov - Všetuly
Katastr. území: Všetuly, kód k.ú. 641057
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Charakter stavby: Občanská vybavenost  - novostavba

Investor: TESCO STORES ČR, a.s.
Adresa: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
IČO: 45308314, DIČ: CZ4508314

Generální projektant: S-projekt plus, a.s.
Adresa: tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

1.2 Rozsah a stav staveniště

Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. Pro zařízení staveniště bude používán pozemek investora. 
Staveniště bude oplocené a přístupné po místní veřejné komunikaci ve vlastnictví
města Holešova. Tyto komunikace musí být udržované v čistotě. V případě znečištění 
musí být uvedeny do původního stavu.

1.3 Informace o staveništi

Zájmový pozemek se nachází západně od centra města Holešova, severně 
od komunikace II/438, ulice Palackého. Plocha navržena pro stavbu se nachází
v původním areálu firmy Dřevopodnik Holešov, a.s.. Pozemek je lehce svažitý 
s mírným sklonem k jihu s celkovým převýšením 2 m. Po stabilizaci zemní pláně bude 
staveništní pláň odvodněna položením provizorního příkopu z prefabrikovaných
betonových tvarovek. Tento příkop bude umístěn před chodník u veřejné komunikace 
a příkop bude odvodněn do dvorní vpusti areálu Nástrojářství Kuchař, západním 
směrem. Tento příkop bude ke konci stavby rozebrán a odvodnění ploch stavby 
převezme nově vybudovaná kanalizace se zaústěnými vpustěmi.

V současnosti se v zájmovém území za severní hranicí nachází skladová hala,
kterou využívá společnost DAVO, s.r.o. Za severozápadní hranicí zájmové lokality se 
nachází vnitroareálová komunikace vedoucí mezi stávajícím objektem společnosti 
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Tosta Holešov, a.s. a zájmovým pozemkem. Za jihozápadní hranicí pozemku se
nachází provozovna a sídlo firmy Nástrojářství – Zdenek Kuchař. Za jižní hranicí 
pozemku navrženého pro stavbu je situována komunikace II/438 – ulice Palackého.
Za jihovýchodní hranicí zájmového území se nachází areál autoservisu Auto Šťastný. 
Východně se nachází agrocenóza (louka, orná půda), která je situována mezi 
zájmovým územím a zástavbou rodinných domů na ulici Míru. Dle regulativu platného
územního plánu je agrocenóza zařazena jako plocha V-Zi8 – Zi (zelen izolační) a NPd 
(plochy ZPF malovýrobně obhospodařované).

V současné době je na předmětném pozemku zpevněná plocha, vedoucí
od jihu k severu a podél severní hranice a dále k východu, tvořená silničními panely 
o celkové ploše 3 770 m2. Dále probíhá napříč pozemkem od západu k východu
drátěné oplocení na betonové podezdívce s branou uprostřed oplocení. Tyto objekty 
budou před zahájením výstavby odstraněny v rámci SO 07.4 - Příprava území. 
Pozemek je částečně pokryt náletovou zelení. 

V prostoru východní hranice u areálu Auto Šťastný jsou vysázeny ovocné 
stromy. V souběhu s ulicí Palackého je vysázená alej lip. Tato vzrostlá zeleň bude 
vykácena.

Jižní hranice hlavního staveniště je dána hranicí mezi pozemky 600/36 
a 600/52 a je současně severní hranicí staveniště vedlejšího při ulici Palackého. 
Ostatní hranice staveniště hlavního jsou dány hranicemi sousedních pozemků.  
Vedlejší dočasné staveniště je vymezeno v jižní části navrhovaného areálu u ulice 
Palackého. Další liniové vedlejší staveniště je severně od navrhovaného areálu – ulice
Sokolská pro realizaci přípojky VN elektro a kanalizace.

Práce na staveništi se začnou vybudováním oplocení kolem celého staveniště. 
Plot bude výšky 1,8 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude navazovat ze severní strany 
na ulici Sokolovská a z jižní strany na veřejnou komunikaci II/438 – ulice Palackého.
Na těchto komunikacích bude v okolí vjezdu a výjezdu ze stavby omezena rychlost
na 30 km/hod. Další dopravní značení je patrné z výkresu v příloze č. B1.3.1 a B1.3.2
Dopravní značení. V prostoru staveniště v místě budoucích zpevněných ploch (podle 
PD), budou provedeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a recyklátů. Tyto podkladní
vrstvy budou zároveň sloužit jako vnitrostaveništní komunikace. V úzké severní části 
staveniště směrem k ulici Sokolovská jsou položeny původní betonové panely. Tyto 
panely tam budou z počátku stavby dočasně ponechány jako příjezd na staveniště.
Poté budou vytrhány a recyklovány.

1.4 Členění stavby na stavební objekty

1.4.1 Stavební objekty

SO 01 Objekt obchodního centra
SO 01.1 Nádrž SHZ – spodní stavba
SO 10 Pylon - reklamní zařízení
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1.4.2 Inženýrské objekty

SO 02 Kanalizační přípojka splašková, dešťová, venkovní areálové rozvody
SO 03 Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody
SO 04 Plynovodní přípojka
SO 05 Telefonní přípojka, slaboproud
SO 06 Venkovní rozvody elektroinstalace, trafo

SO 06.1 Distribuční smyčka VN
SO 06.2 Distribuční rozvodna VN
SO 06.3 Areálové rozvody NN
SO 06.4 Venkovní osvětlení areálu OC
SO 06.5 Veřejné osvětlení

SO 07 Zpevněné plochy
SO 07.1 Příjezdová  komunikace
SO 07.2 Parkoviště a chodníky
SO 07.3 Zásobovací dvůr
SO 07.4 Příprava území
SO 07.5 Hrubé terénní úpravy
SO 07.6 Zpevněná plocha - autoservis

SO 08 Terénní a sadové úpravy
SO 09 Oplocení
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2 Sítě technické infrastruktury

Napojení Obchodního centra Holešov na technickou infrastrukturu bude
provedeno samostatnými přípojkami: vodovodní přípojka, kanalizace dešťová,
kanalizace splašková, kanalizace zaolejovaná, STL plynovod, přípojka VN, přípojka 
slaboproudu.

2.1 Napojení staveniště na dopravní a technickou
infrastrukturu

Příjezd a přístup na staveniště je uvažován z ulice Palackého po definitivně 
navrhované příjezdové komunikaci vybudované v předstihu ve spodních konstrukcích
včetně chrániček inženýrských sítí a včetně výměny plynovodního potrubí v tomto
místě – viz. SO 04Plynovodní přípojka.

Vedlejší dočasný příjezd bude z ulice Sokolská v místě napojení chodníku
a inženýrských sítí ze severní strany staveniště.

Elektrická energie
Pro potřeby realizace stavby bude elektrická energie zajištěna ze stávajícího

distribučního rozvodu sousedního objektu haly společnosti Tosta Holešov, a.s. 
přes staveništní rozvaděč s osazeným elektroměrem na základě požadavku 
dodavatele stavby u správce distribuční sítě. Hala společnosti Tosta Holešov, a.s. se 
nachází západním směrem od staveniště. U rozvaděče haly bude umístěn sloup výšky 
5 m, který bude k této hale uchycen. Druhý sloup bude na ploše staveniště a třetí sloup 
u kontejneru stavbyvedoucích. Elektrická přípojka ke staveništním kontejnerům bude
nadzemní a povede po těchto sloupech.

Voda pro výstavbu
Bude využita část definitivní vodovodní přípojky z ulice Palackého s ukončením 

v armaturní vodoměrné šachtě a z nově realizované šachty v severozápadní části 
areálu, po dohodě se správcem sítě. Od této nové šachty povede staveništní přípojka 
k sanitárním kontejnerům nadzemním vedením.

Kanalizace
Sanitární kontejnery zařízení staveniště budou napojeny kanalizační přípojkou 

na kanalizační šachtu u sousedního objektu Tosta Holešov, a.s. Na tuto šachtu bude 
staveništní přípojka napojena boční podzemní navrtávkou.
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3 Úpravy z hlediska bezpečnosti osob

Staveniště bude opatřeno dočasným plotem pro staveniště výšky 1,8 m. Tím
bude znemožněn přístup na staveniště. U vjezdových bran na staveniště budou 
umístěny cedule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Vstup na staveniště jen 
v ochranné přilbě, reflexní vestě a pracovní obuvi“. Umístění značek je patrné 
z výkresu v příloze č. B1.3.1 a B1.3.2 Dopravní značení.

Bezpečnost na stavbě je se musí řídit příslušnými vyhláškami a nařízeními 
vlády, zejména NV č. 591/2006 Sb. a č. 362/2006 Sb. Podrobněji viz textová část 
A5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Při provádění stavby budou chráněny veřejné zájmy.

4 Požární bezpečnost na staveništi

Vzhledem k tomu, že se na stavbě bude pracovat i s hořlavými materiály, bude 
v každém staveništním kontejneru jeden přenosný hasící přístroj s práškovou náplní
6 kg ABC a hasící schopností 34A. Přístroje budou umístěny za dveřmi u vstupu 
a budou zajištěny proti překlopení.

Vodovodní přípojka ke kontejnerům zařízení staveniště nepočítá s dimenzí
na požární vodu. V severozápadní části staveniště je spolu s vodoměrnou šachtou 
vybudován i nový požární hydrant. Tento hydrant je hned vedle hlavního stavebního
objektu SO 01, je tedy ve vzdálenosti do 150 m.

5 Ochrana životního prostředí

Omezení hlučnosti na stavbě, ochrana vod před znečištěním (zejména ropnými 
produkty), snížení prašnosti včasným čištěním vozidel a vozovek a odpady vzniklé
při stavbě jsou popsány v dokumentu v textové části A6. Vliv stavby na životní
prostředí.
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6 Řešení zařízení staveniště

6.1 Dopravní napojení stavby

Veřejná komunikace ulice Sokolská, bude sloužit ze severní strany pro příjezd 
na stavbu jen dočasně a do doby, než bude vybudován příjezd z jižní strany z hlavní
veřejné komunikace II/438 ulice Palackého. Odhadovaný termín napojení tohoto 
hlavního příjezdu na staveniště je podle harmonogramu 29. 3. 2013. Ulice Palackého
je dostatečně široká a tím bude umožňovat bezpečný přístup na stavbu. 
Nejvýznamnější a na dopravu nejnáročnější jsou dovážky prefabrikovaných 
železobetonových dílců skeletu haly. Dále se jedná o dovážky betonové směsi, příjezd 
autojeřábu a ostatních nákladních aut se stavebním materiálem. Podrobněji viz příloha 
B1.1 Dopravní vztahy v Holešově a příloha B1.2 Širší dopravní vztahy.
Na veřejných komunikacích bude v okolí vjezdu a výjezdu ze stavby omezena rychlost
na 30 km/hod. Umístění značek je patrné z výkresu v příloze č. B1.3.1 a B1.3.2
Dopravní značení.

Pokud by došlo během stavby ke znečištění veřejných komunikací, musí se 
co nejrychleji očistit. 

6.2 Doprava po staveništi

V prostoru staveniště platí omezení rychlosti všech strojů a dopravních 
prostředků na 5 km/hod.

Zemní pláň staveniště bude stabilizována metodou ROADMIX. Tato technologie
bude použita pro zlepšení geomechanických vlastností staveništní pláně. Po urovnání 
pláně pomocí grejdru bude zemina prosypána pojivem z aplikátoru pojiva nástavby
automobilu Tatra 6x6. Poté bude pláň zafrézována frézou taženou traktorem. Nakonec
bude staveništní pláň zaválcována zeminovým válcem.

V prostoru staveniště v místě budoucích zpevněných ploch (podle PD), budou
provedeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a recyklátů. Recykláty budou vyráběny přímo 
na staveništi pomocí mobilní drtičky RESTA. Stroj bude na staveniště dovezen 
na návěsu poskytnutým pronajímatelem stroje. Stroj RESTA je určen k drcení starých
betonových panelů, které budou vytrhány z plochy staveniště pásovým dozerem. Tyto
panely budou nalámány hydraulickým kladivem nebo nastříhány hydraulickými 
nůžkami nasazenými na rýpadlu nakladači na kusy o velikosti max. 800 x 600 x 
500 mm. Poté je nakladač naloží do násypky tohoto drtícího stroje. Drť bude využita 
na staveništi pro podsyp budoucích zpevněných ploch.

Podkladní vrstvy tloušťky 2x150 mm budou zároveň sloužit jako 
vnitrostaveništní komunikace i jako skládka materiálů. V úzké severní části staveniště 
směrem k ulici Sokolovská jsou položeny původní betonové panely. Tyto panely tam 
budou z počátku stavby dočasně ponechány jako příjezd na staveniště. Poté budou
rovněž vytrhány a recyklovány.
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Parkovací plochy pro osobní automobily budou vyčleněny z plochy budoucích
zpevněných ploch v podkladních vrstvách ze štěrkodrtě nebo recyklátů v tloušťce 
2x150mm.

6.3 Vertikální doprava

Montáž železobetonového skeletu haly SO 01 bude zajišťovat autojeřáb 
LIEBHERR LTM 1070-4.1. Ten bude přítomen na staveništi pouze v období této
montáže.

Další stroj, který bude zajišťovat vertikální dopravu materiálu je autojeřáb AD-
20T na podvozku TATRA 815 6x6. Ten bude na staveništi přítomen zejména
při montáži reklamního pylonu SO 10, při montáži nádrže SHZ SO 01.1, při montáži 
ocelové konstrukce přístavby haly SO 01, při montáži sloupů venkovního osvětlení 
a při zdvihání dalších materiálů a technického vybavení na střechu haly SO 01. Tento
autojeřáb bude i montovat a demontovat kontejnery zařízení staveniště.

Pro práci ve výškách budou sloužit kloubové dieselové plošiny STATECH
a nůžkové dieselové a elektrické plošiny STATECH.
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7 Popis staveb na staveništi

7.1 Mobilní toalety, umývárny a kontejnery

Po dobu stavebních prací budou na stavbě přítomny mobilní toalety
a umývárny, kontejnery kanceláře stavbyvedoucích, kontejnery šaten, kontejnery 
skladů a sanitární kontejnery. Jejich počet na staveništi bude podle etap a přibližných 
termínů podle harmonogramu takový:

Tabulka 1: Počet kontejnerů pro 1. Etapu

(podle harmonogramu od 4. 3. 2013 do 20. 3. 2013)
Typ kontejneru Účel užití Počet

TOI TOI VOŠBOULE Mobilní umývárna 2
TOI TOI FRESH Mobilní toaleta s mytím rukou 4

Tabulka 2: Počet kontejnerů pro 2. Etapu
(podle harmonogramu od 21. 3. 2013 do 15. 4. 2013)

Typ kontejneru Účel užití Počet
ContiMade Standard, Typ 14A Kancelář stavbyvedoucích 1
ContiMade Standard, Typ 1A Šatna 5

ContiMade, Typ 24A Sklad materiálu 2
ContiMade Standard, Typ 15A Sanitární kontejner stavbyvedoucích 1
ContiMade Standard, Typ 19A Sanitární kontejner dělníků 2

Tabulka 3: Počet kontejnerů pro 3. Etapu
(podle harmonogramu od 16. 4. 2013 do 30. 9. 2013)

Typ kontejneru Účel užití Počet
ContiMade Standard, Typ 14A Kancelář stavbyvedoucích 1
ContiMade Standard, Typ 1A Šatna 10

ContiMade, Typ 24A Sklad materiálu 2
ContiMade Standard, Typ 15A Sanitární kontejner stavbyvedoucích 1
ContiMade Standard, Typ 19A Sanitární kontejner dělníků 2

Kontejner stavbyvedoucích bude napojen na elektrickou energii. Ostatní
kontejnery budou napojeny na zdroj elektrické energie vzájemným propojením.
Sanitární kontejnery budou navíc napojeny na vodovodní přípojku a kanalizaci. 
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7.1.1 Konstrukce kontejnerů ContiMade

Nosná konstrukce
Prostorový ocelový rám:

• otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm
• opatřený antikorozním nátěrem
• stohovatelnost - 3 podlaží
• stohovací otvory v podlaze za příplatek

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

Střecha
Užitné zatížení 1,5 kN/m2
U = 0,43 W/m2K

• krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm
• podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor

Podlaha
Užitné zatížení 2,5 kN/m2
U = 0,43 W/m2K

• podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm
• nosná vrstva: dřevotřískové desky, tl. 22 mm
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm
• spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm

7.1.2 Manipulace s kontejnery

Manipulace se bude provádět autojeřábem AD-20T na podvozku TATRA 815
6x6. za zvedací oka v rozích nosného rámu. Kontejnery budou na stavbu dopraveny
na nákladním automobilu s valníkovou plošinou.

7.1.3 Požadavky na základy

Kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu v toleranci max. 10 mm.
Ložná plocha bude provedena ze štěrkodrtě a recyklátů tloušťky 150 mm. Na tuto
vyrovnávací vrstvu budou položeny silniční betonové panely tl. 150 mm. Tyto základy 
budou provedeny v rozích celé skladby kontejnerů (poloha viz výkres ZS).
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7.1.4 Typy kontejnerů použitých na staveništi

Typ kontejneru: ContiMade Standard, Typ 14A
Účel užití: Kancelář stavbyvedoucích

Obr. 1: Kontejner ContiMade Standard, Typ 14A

Rozměry
• vnější rozměry: 6 058 x 4 884 x 2 610 mm (SV = 2 300 mm)
• Hmotnost: 4 500 kg

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 1 x 58 W - 4 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 4 ks, zásuvka pro topení - 2

ks

Dveře
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks

Okna
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou - 2 ks
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž

Ostatní
• větrací mřížky v obvodových stěnách
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Typ kontejneru: ContiMade Standard, Typ 1A
Účel užití: Šatna

Obr. 2: Kontejner ContiMade Standard, Typ 1A

Rozměry
• vnější rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV = 2 300 mm)
• Hmotnost: 2 500 kg

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 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1

ks

Dveře
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks

Okna
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou

roletou - 1 ks
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž

Ostatní
• větrací mřížky v obvodových stěnách
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Typ kontejneru: ContiMade, Typ 24A
Účel užití: Sklad materiálu

Obr. 3: Kontejner ContiMade, Typ 24A

Rozměry
• vnější rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV = 2 300 mm)
• Hmotnost: 1 900 kg

Dveře
• venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks

Elektroinstalace (doplňková výbava)
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní 

zprávy)
• 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 - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka

400V / 16A - 1 ks

Záchytná vana (doplňková výbava)
• s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy)
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Typ kontejneru: ContiMade Standard, Typ 15A
Účel užití: Sanitární kontejner stavbyvedoucích

Obr. 4: Kontejner ContiMade Standard, Typ 15A

Rozměry
• vnější rozměry: 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV = 2 300 mm)
• Hmotnost: 1 700 kg

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, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení

- 1 ks
• ventilátor - 1 ks

Dveře
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks

Okna
• plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 2 ks
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž

Ostatní
• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, porcelánový pisoár, 

pisoárová dělicí příčka, sprchová kabina se závěsem, porcelánové umývadlo se 
směšovací baterií, boiler 80 l, podlahová vpusť, zrcadlo, polička, háček na 
ručník, držák na toaletní papír

• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou O 110 mm
• větrací mřížky v obvodových stěnách
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Typ kontejneru: ContiMade Standard, Typ 19A
Účel užití: Sanitární kontejner dělníků

Obr. 5: Kontejner ContiMade Standard, Typ 19A

Rozměry
• vnější rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV = 2 300 mm)
• Hmotnost: 3 000 kg

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
• ventilátor - 1 ks

Dveře
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks
• vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks

Okna
• plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž

Ostatní
• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, 

porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se
směšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1
ks, sprchová kabina se závěsem - 2 ks, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4
ks, boiler 150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks

• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou O 110 mm
• větrací mřížky v obvodových stěnách
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7.1.5 Mobilní umývárna TOI TOI VOŠBOULE

Mobilní umývárna bude využita při zahájení 
stavebních prací na staveništi, v době, kdy ještě 
není dostupné připojení na vodu a odpad. Tato 
umývárna má vlastní zásobník na 227 litrů vody, 
která po použití zůstává ve sběrném tanku. Nožní 
pumpa vody, dávkovač tekutého mýdla, držák 
papírových ručníků a odpadkový koš zajišťují 
pohodlné a příjemné mytí.

7.1.6 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH

Vybavení TOITOI Fresh:

• fekální nádrž (250 litrů)
• dvojité odvětrávání
• pisoár
• držák toaletního papíru
• oboustranný uzamykací mechanismus
• jeřábová oka
• ukazatel na dveřích ženy/muži
• zrcadlo
• háček na oděvy

Zvláštní vybavení:

• zásobník na čistou vodu pro mytí rukou
• zásobník papírových ručníků
• dávkovač tekutého mýdla

Technická data:

• šířka: 120 cm
• hloubka: 120 cm
• výška: 230 cm
• hmotnost: 82 kg

Obr. 6: Mobilní umývárna
TOI TOI VOŠBOULE

Obr. 7: Mobilní toaleta
TOI TOI FRESH
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7.2 Plochy a skládky zařízení staveniště

V prostoru staveniště v místě budoucích zpevněných ploch (podle PD), budou
provedeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a recyklátů. Tyto vrstvy tloušťky 2x150 mm 
budou zároveň sloužit jako vnitrostaveništní komunikace. V úzké severní části 
staveniště směrem k ulici Sokolovská jsou položeny původní betonové panely. Tyto 
panely tam budou z počátku stavby dočasně ponechány jako příjezd na staveniště. 
Poté budou rovněž vytrhány a recyklovány. Na těchto zpevněných plochách budou 
umístěny i kontejnery staveniště.

Drobný materiál a materiál vyšší finanční hodnoty spolu s nářadím budou 
uloženy a uzamčeny ve skladovacích kontejnerech. Prvky železobetonového skeletu 
haly budou montovány přímo z plošiny nákladních automobilů, a nebo budou 
provizorně ukládány na staveništní pláň v prostoru haly, aby se urychlila jejich dovážka
na staveniště. Uložení těchto dílců a manipulace s nimi se musí řídit daným 
technologickým předpisem – viz část A2. Pro skládky dalších materiálů budou 
vyhrazeny plochy zpevněné násypy štěrkodrtě či recyklátů tloušťky 2x150 mm.

Po dokončení opláštění haly a vybudování betonové desky podlahy haly budou 
jako skládky sloužit i tyto plochy.

Skládky ornice pro zpětné rozhrnutí a terénní úpravy budou uloženy v západní
části staveniště. Na staveništi budou umístěny i kontejnery na stavební odpad, které se 
budou pravidelně vyvážet.

7.3 Osvětlení na staveništi

Pro lepší zajištění bezpečnostního opatření na staveništi, bude vybudováno 
nejen oplocení celého staveniště s uzamykatelnou bránou, ale bude vybudováno
i osvětlení. Budou vybudovány provizorní lampy. Celé osvětlení je napojeno 
na rozvaděč elektrické energie pro staveništní buňky. Toto osvětlení bude po uzamčení 
staveniště osvětlovat staveništní kontejnery, skládku materiálu a hlavní staveništní
komunikace.
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8 Napojení zařízení staveniště na inženýrské
sítě a dimenze staveništních přípojek

8.1 Voda

Bude využita část definitivní vodovodní přípojky z ulice Palackého s ukončením 
v armaturní vodoměrné šachtě a z nově realizované šachty v severozápadní části 
areálu, po dohodě se správcem sítě. Od této nové šachty povede staveništní přípojka 
k sanitárním kontejnerům nadzemním vedením.

8.1.1 Dimenze vodovodní přípojky pro zařízení staveniště

Tabulka 5: Výpočet potřeby vody

Voda pro provozní a technologické účely montáže skeletu haly:

Činnost
Množství
(m.j.)

m.j.
Střední 
norma (l)

Potřebné 
množství vody (l)

Betonová zálivka dutin
hlavic

4,92 m3 150 738

Betonová zálivka mezi
prefabrikáty

1,14 m3 150 171

Ošetření betonu 
zálivky patek

28,4 m2 10 284

Mytí nákladních
vozidel

1 000 1 vozidlo 7 7000

∑ potřeby vody pro provozní a technologické účely
8 193 l/5 dní
1 639 l/1 den

Voda pro hygienické účely:

Činnost
Množství
(m.j.)

m.j.
Střední 
norma (l)

Potřebné 
množství vody (l)

Umyvadla, WC 73 1prac/sm 40 2920

Sprchy 73 1prac/sm 45 3285
∑ potřeby vody pro hygienické účely 6 205 l/den

A) Výpočet potřeby vody pro provozní a technické účely
Qn= (∑Sn*kn) / (t*3 600) = (1 639*1,5) / (8*3 600) = 0,085 l/s

Vysvětlivky: Sn – potřeba v l na den, kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou 
potřebu, t – doba po kterou je voda odebírána v hodinách

B) Výpočet potřeby vody pro hygienické účely
Qn= (∑Pp*Ns*kn) / (t*3 600) = (6 205*2,7) / (8*3 600) = 0,582 l/s

Vysvětlivky: Pp – počet pracovníků, Ns – norma spotřeby na osobu a den,
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu, t – doba po kterou je voda
odebírána v hodinách
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C) Výpočet potřeby vody pro požární účely
¨Vodovodní přípojka ke kontejnerům zařízení staveniště nepočítá s dimenzí na požární
vodu. V severozápadní části staveniště je spolu s vodoměrnou šachtou vybudován 
i nový požární hydrant. Tento hydrant je hned vedle hlavního stavebního objektu SO
01, je tedy ve vzdálenosti do 150 m.

Celková potřeba vody A+B = 0,085 +0,582 = 0,667 l/s

Návrh:
Pro vodovodní přípojku zařízení staveniště navrhuji plastové potrubí o jmenovité 
světlosti DN 20 mm (3/4 palce).

8.2 Kanalizace

Sanitární kontejnery zařízení staveniště budou napojeny kanalizační přípojkou 
na kanalizační šachtu u sousedního objektu Tosta Holešov, a.s. Na tuto šachtu bude
staveništní přípojka napojena boční podzemní navrtávkou.

Pro kanalizační přípojku k sanitárním kontejnerům zařízení staveniště bude 
použito plastové potrubí o jmenovitém průměru DN 110 mm
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8.3 Elektrická energie

Pro potřeby realizace stavby bude elektrická energie zajištěna ze stávajícího
distribučního rozvodu sousedního objektu haly společnosti Tosta Holešov, a.s. 
přes staveništní rozvaděč s osazeným elektroměrem na základě požadavku 
dodavatele stavby u správce distribuční sítě. Hala společnosti Tosta Holešov, a.s. se 
nachází západním směrem od staveniště. U rozvaděče haly bude umístěn sloup výšky 
5 m, který bude k této hale uchycen. Druhý sloup bude na ploše staveniště a třetí sloup 
u kontejneru stavbyvedoucích. Elektrická přípojka ke staveništním kontejnerům bude 
nadzemní, zavěšená na zavěšovacím laně, a povede po těchto sloupech.  

8.3.1 Výpočet maximálního příkonu elektrické energie
pro staveništní provoz

Tabulka 6: Výpočet potřeby elektrické energie

P1: Instalovaný příkon elektrických motorů

Přístroj
Štítkový příkon 

(kW)
Počet (ks) Celkem (kW)

Stavební míchačka 0,8 1 0,8

Vytápění kontejnerů 1 11 11

Bojler v kontejnerech 2 3 6

Svářecí agregát 3,5 2 7

Omítací čerpadlo 3 2 6

Drobné nářadí 1 12 12
∑ příkonu elektrických motorů 42,8

P2: Instalovaný příkon vnitřního osvětlení kontejnerů

Přístroj
Štítkový příkon 

(kW)
Počet (ks) Celkem (kW)

Kanceláře 0,144 1 0,144

Šatny a sanitární kont. 0,144 13 1,872

Sklady 0,072 2 0,144
∑ příkonu vnitřního osvětlení kontejnerů 2,16
P3: Instalovaný příkon osvětlení staveniště

Přístroj Příkon (kW/m2) Osvětlená plocha Celkem (kW)

Lampy bezpečnostního 
venkovního osvětlení

0,01 300 3,00

Lampy osvětlující 25% plochy
pracoviště v prostoru haly

0,01 1 287 12,87

∑ příkonu venkovního osvětlení 15,87

S = 1,1* ((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)0,5

S = 1,1* ((0,5*42,8 + 0,8*2,16 + 15,87)2 + (0,7*42,8)2)0,5

S = 54,1 kW
Vysvětlivky: 1,1 – koeficient ztráty vedení, 0,5 a 0,7 – koeficient současnosti 
elektrických motorů, 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení

Nutný příkon elektrické energie je 54,1 kW.
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Obr. 7
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fresh.html?_ID=1092010204509&rozbaleno=0>
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1 Stroje pro zemní práce a silniční stroje

1.1 Pásové kompaktní mini-rýpadlo Caterpillar 302.7D

Technické parametry:
Podvozek: pásový
Výkon motoru: 15,2 kW
Max. hloubkový dosah: 2,74 m
Max. dosah: 4,30 m
Objem lopaty: 0,04 až 0,10 m3

Provozní hmotnost: 2 670 kg
Max. rychlost pojezdu: 3,8 km/hod
Max. stoupání: 30°

Rozměry:

Stroj je určen pro výkopy stavebních rýh
inženýrských sítí, nakládání zeminy na nákladní
automobil, tvorbu skládek a drobné terénní
úpravy. Pomocí hydraulického kladiva lze
i rozbíjet kusy betonů. Na stavbu bude stroj
dopraven na tažném přívěsu (Obr. 11).

1 2 408 mm
2 1 570 mm
3 4 255 mm

4
2 544 mm
2 744 mm

5 1 962 mm
2 152 mm

6 4 170 mm
4 300 mm

7 2 840 mm
2 970 mm

8 4 613 mm
4 805 mm

9 4 481 mm
4 681 mm

10 760 mm
11 764 mm
12 533 mm
13 380 mm
14 419 mm
15 2 006 mm
16 50°
17 75°

Obr. 9:  Caterpillar 302.7D při práci

Obr. 10: Rozměry

Obr. 11: Doprava mini-rýpadla na přívěsu
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1.2 Rýpadlo nakladač Caterpillar 432E2

Technické parametry:
Podvozek: traktorový
Výkon motoru: 67 kW
Max. hloubkový dosah: 6,00 m
Max. dosah: 6,70 m
Objem lopaty nakládače: 1,03 m3

Objem lopaty rýpadla: 0,08 až 0,29 m3

Provozní hmotnost: 7,7 až 10,7 t
Max. rychlost pojezdu: 40 km/hod

Rozměry:

Stroj bude použit pro výkop stavebních rýh a základových pásů, pro nakládání
a převoz zeminy, tvorbu skládek a deponií, a pro závěrečné terénní úpravy. Bude 
využit při výkopech a přeložkách inženýrských sítí. Lze použít i pro převážení palet 
pomocí vyměnitelného nástavce. Může být vybaven pracovními nástroji jako vibrační
deska, silniční fréza, šnekový vrták a hydraulické kladivo.

1 5 810 mm
2 3 738 mm
3 2 863 mm
4 2 779 mm
5 2 704 mm
6 2 200 mm
7 3 340 mm
8 45°
9 794 mm
10 39°
11 91 mm
12 1 505 mm
13 4 238 mm
14 4 422 mm
15 4 379 mm
16 5 667 mm
17 1 827 mm
18 2 368 mm

Obr. 12: Caterpillar 432E2

Obr. 13: Rozměry
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1.3 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3

Technické parametry:
Podvozek: kolový,

smykem
řízený
Výkon motoru: 42 kW
Objem lopaty: 0,36 m3

Jmenovitá nosnost: 680 kg
Statický klopný moment: 1 360 kg
Provozní hmotnost: 2 641 kg
Max. rychlost pojezdu: 12,7 km/hod

Rozměry:

Stroj bude použit pro terénní úpravy, bude rozhrnovat zeminu z deponií
a skládek. Bude také navážet a rozhrnovat kamenné podloží například při výstavbě 
chodníků, či zásypů. Strojem lze také zeminu nakládat do nákladního automobilu Tatra 
6x6, jejíž výška horní hrany korby je 2 300 mm.

1 986 mm
2 2 519 mm
3 3 233 mm
4 1 950 mm
5 3 709 mm
6 2 854 mm
7 200 mm
8 505 mm
9 2 169 mm
10 195 mm
11 26°
12 967 mm
13 40°
14 1 925 mm
15 1 502 mm
16 1 195 mm
17 1 944 mm
18 1 291 mm
19 81°

Obr. 15: Rozměry

Obr. 14: Caterpillar 226B3
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1.4 Kolový nakladač Caterpillar 924H

Technické parametry:
Podvozek: kolový
Výkon motoru: 104 kW
Objem lopaty: 1,7 až 2,8 m3

Statický klopný moment: 7 322 kg
Provozní hmotnost: 11,7 tuny
Max. rychlost pojezdu: 39 km/hod

Rozměry:

Stroj bude použit pro nakládání výkopků do korby
nákladního automobilu Tatra 6x6, jejíž výška horní hrany korby je
2 300 mm. Bude využit při zemních pracích s velkým objemem
nakládané zeminy.

1 3 227 mm
2 3 210 mm
3 2 219 mm
4 692 mm
5 436 mm
6 7 147 mm
7 1 962 mm
8 1 400 mm
9 2 800 mm
10 2 828 mm
11 3 556 mm
12 3 881 mm
13 5 178 mm
14 992 mm
15 58°
16 45°
17 50°
18 51°
19 435 mm
20 64 mm
21 1 890 mm
22 2 356 mm
23 5 070 mm
24 5 675 mm
25 40°

Obr. 62: Caterpillar 924H

Obr. 63: Rozměry
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1.5 Pásový dozer Caterpillar D6R III

Technické parametry:
Podvozek: pásový
Výkon motoru: 138 kW
Objem radlice: 3,93 m3

Měrný tlak: 0,55 až 0,67 bar
Provozní hmotnost: 18,33 t

Rozměry:

Stroj je určen pro vytrhání betonových panelů, které jsou na staveništi a sloužily
v minulosti jako zpevněný podklad pro skládku dřeva. Panely budou dozerem vytrhány 
vícenožovým rozrývačem. Stroj bude dále sloužit pro vyrovnání staveništní pláně.

1 1 880 mm
2 2 640 mm
3 3 195 mm
4 2 664 mm
5 3 860 mm
6 65 mm
7 383 mm
8 576 mm

Obr. 16: Caterpillar D6R III

Obr. 17: Rozměry
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1.6 Zeminový (ježkový) válec Caterpillar CP56

Technické parametry:
Podvozek a pohon: Obr. 20
Výkon motoru: 108 kW
Pracovní šířka: 2 134 mm
Amplituda: 1,8 / 0,9 mm
Frekvence: 23,3 až 31,9 Hz
Provozní hmotnost: 12,5 t
Max. rychlost pojezdu: 11,4 km/hod

Rozměry:

Stroj je určen pro srovnání a zhutnění staveništní pláně, zatlačování zeminy 
při zemních pracích i pro zatlačování štěrkového podloží při výstavbě komunikací 
a zpevněných ploch. Radlice umožňuje i lehké přední hrnutí. Na hladký běhoun (válec) 
lze namontovat skořepinový ježkový plášť, který je vhodný pro práci s polosoudržným

nebo soudržným materiálem.

A 5 860 mm
B 6 390 mm
C 2 300 mm
D 2 130 mm
E 2 500 mm
F 680 mm
G 127/120mm
H 30/25 mm

J 1 524 /
1 295 mm

K 3 070 mm
L 2 900 mm
M 555 mm
N 510 mm

Obr. 18: Caterpillar CP56

Obr. 19: Rozměry

Obr. 20: Podvozek válce a jeho pohon
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1.7 Tandemový vibrační válec Caterpillar CB24

Technické parametry:
Výkon motoru: 24 kW
Pracovní šířka: 1 200 mm
Amplituda: 0,5 mm
Frekvence: 64 Hz
Provozní hmotnost: 2,6 t
Max. rychlost pojezdu: 10,5 km/hod

Rozměry:

Tandemový vibrační válec je určen pro zhutnění podkladních a obrusných
vrstev zpevněných ploch, chodníků, parkovišť a komunikací z asfaltového betonu.

A 2 500 mm
B 1 800 mm
C 700 mm
E 1 800 mm
F 2 680 mm
G 262 mm
H 520 mm
K 3 070 mm
J 1 200 mm
K 1 298 mm

Obr. 51: Caterpillar CB24

Obr. 52: Rozměry
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1.8 Finišer Caterpillar AP300

Technické parametry:
Výkon motoru: 52 kW
Šířka stroje: 1,7 m
Max. pracovní šířka: 4,0 m
Provozní hmotnost: 7,3 m
Objem násypky: 3,8 m3

Rozměry:

Finišer je určen pro pokládku asfaltového betonu
pro podkladní a obrusné vrstvy zpevněných ploch, chodníků, 
parkovišť a komunikací.

A 4 200 mm
B 4 820 mm
C 1 730 mm
D 3 180 mm
E 1 620 mm
F 3 340 mm
G 2 960 mm
H 570 mm
I 3 200 mm
J 1 700 mm
K 500 mm
L 200 mm

Obr. 64: Finišer Caterpillar AP300

Obr. 65: Rozměry
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1.9 Motorový grejdr Caterpillar 120K

Technické parametry:
Podvozek a pohon: třínápravový,

kolový
Výkon motoru: 108 kW
Šíře radlice: 3 700 mm
Provozní hmotnost: 13,9 t
Rychlost pojezdu: 3,9 až 45,7 km/hod

Rozměry:

Stroj je určen ke srovnávání velkých ploch při zemních pracích a srovnání
staveništní pláně před jejím zhutněním. Dále bude použit při urovnání vrstev podloží 
zpevněných ploch.

1 3 326 mm
2 602 mm
3 1 510 mm
4 2 600 mm
5 5 870 mm
6 8 242 mm
7 9 769mm
8 341 mm
9 2 885 mm
10 2 865 mm
11 2 056 mm
12 2 459 mm
13 2 464 mm

Obr. 21: Caterpillar 120K

Obr. 22: Rozměry
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1.10 Nákladní automobil 6x6 Tatra T815-231S25/340
třístranný sklápěč

Pohotovostní hmotnost: 12 200 kg
Užitné zatížení: 16 300 kg
Maximální technická přípustná hmotnost vozidla: 28 500 kg

Motor: TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min
Převodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná
Podvozek: koncepce TATRA s centrální nosnou rourou s nezávisle odpruženými

výkyvnými polonápravami s uzávěrkou nápravových diferenciálů

Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti)
Vnější obrysový průměr zatáčení: 18,5 ± 1m
Nástavba: Třístranně sklopná korba, objem 9 m3

Stroj je určen k převážení zeminy po staveništi i pro převoz zeminy na skládku mimo
staveniště. Dále je určen pro přepravu štěrkových podsypů a podobně.
Stroj je vhodný pro jízdu i v nejtěžším terénu.

Obr. 7: 6x6 Tatra T815-231S25/340

Obr. 8: Rozměry
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1.11 Nákladní automobil 6x6 Tatra T815
s nástavbou řady N s aplikátorem pojiva

Technické parametry a rozměry podvozku:
Viz část 1.8 - Nákladní automobil 6x6 Tatra T815-231S25/340

Nástavba řady N s aplikátorem pojiva:
Objem nástavby: 12 m3

Náplň: pojiva - vápno
- cement
- ostatní (dorosol, doroport, struska, popílky)

Stroj je určen ke stabilizaci zemin. Bude použita metoda ROADMIX. Tato
technologie bude použita pro zlepšení geomechanických vlastností staveništní pláně.
Po urovnání pláně pomocí grejdru Caterpillar 120K (viz. část 1.9) bude zemina
prosypána pojivem z aplikátoru pojiva nástavby automobilu Tatra 6x6. Poté bude pláň 
zafrézována frézou SSM 225 taženou traktorem Fendt (viz. část 1.12). Nakonec bude
staveništní pláň zaválcována válcem Caterpillar CP56 (část 1.6).

Obr. 23: 6x6 Tatra T815 s nástavbou N s aplikátorem pojiva
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1.12 Fréza na stabilizaci zemin SSM 225 tažená
traktorem Fendt

Technické parametry stabilizační frézy SSM 225:

- Určena pro traktory o výkonu min. 170 a max. 250 koní
- Dvojitá převodovka, pohon přes kardan, jištěno spojkou
- Max. hloubka stabilizace: 40 cm
- Otáčky hřídele: 1 000 ot/min.
- Pracovní šíře: 2 280 mm
- Celková šíře: 2 650 mm
- Hmotnost: 3 340 kg

Tato souprava frézy tažené traktorem je určená ke stabilizaci zemin metodou
ROADMIX (viz. část 1.11).

Obr. 24: Fréza SSM 225 tažená traktorem Fendt

Obr. 25: Detail frézy SSM 225
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1.13 Mobilní drtící jednotka RESTA 900x600

Technické parametry:
Podvozek: Pásový
Drtič: jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ 900x600
Vstup: Max. kus 800 x 600 x 500 mm
Výstup: 0 až 250 mm (podle nastavení štěrbiny drtiče)
Výkon motoru: 170 kW
Výkon drcení: 80 až 200 tun/hod (podle nastavení vstupné štěrbiny

a typu vstupního materiálu)
Objem násypky: 6 m3

Hmotnost stroje: 28,5 tun
Zpracovatelnost: Zpracovává beton, železobeton, cihelnou suť

a přírodní materiály s pevností do 300 MPa

Stroj bude na staveniště dovezen na návěsu poskytnutým pronajímatelem 
stroje. Stroj RESTA je určen k drcení betonových panelů, které budou vytrhány 
z plochy staveniště pásovým dozerem Caterpillar D6R III (část 1.4). Tyto panely budou
nalámány hydraulickým kladivem nebo nastříhány hydraulickými nůžkami nasazenými
na rýpadlu nakladači Caterpillar 432E2 (část 1.2) na kusy o velikosti max. 800 x 600 x 
500 mm. Poté je nakladač naloží do násypky tohoto drtícího stroje. Drť bude využita 
na staveništi pro podsyp budoucích zpevněných ploch.

Obr. 32: RESTA 900x600

Obr. 33: Rozměry
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2 Stroje pro speciální zakládání

2.1 Vrtná souprava BAUER BG 15 H (BT 40)

Technické parametry:
Hmotnost stroje: 47,5 tun
Podvozek: pásový
Kroutící moment: 150 kNm
Max. pracovní rozsah: průměr vrtu do 1 200mm

hloubka vrtu 18 m
Výška soupravy: 15,6 až 16,8 m
Převozní šířka soupravy: 3,00 m
Pracovní šířka soupravy: 4,00 m
Délka soupravy: 6,55 m

Stroj bude použit pro vrtání pilot při zakládání:

- haly SO 01
- nádrže SHZ SO 01.1
- pylonu SO 10

Obr. 59: Převoz složené vrtné soupravy

na valníkovém návěsu jako nadměrný náklad

Obr. 60: BAUER BG 15 H (BT 40)

Obr. 61: Technický pohled
BAUER BG 15 H (BT 40)
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3 Stroje pro betonářské práce

3.1 Autočerpadlo SCHWING S 9 SX na 3osým
podvozku

Technická data – Výložník S 39 SX:
Vertikální dosah: 38,7 m
Horizontální dosah: 34,7 m
Počet ramen: 4
Dopravní potrubí: DN 125
Délka koncové hadice: 4 m
Pracovní rádius otoče: 2 x 360°
Systém zapatkování: SX-H

Technická data – Čerpací jednotka P 2023:
Pohon: 536 l/min
Dopravní válec: 230 x 2 000 mm
Hydraulický válec: 110 / 75 mm
Počet zdvihů: 27 / min
Dopravené množství: 136 m3/h
Tlak betonu: max. 85 bar

Při pojezdu tohoto autočerpadla a autodomíchávače kolem haly je možné 
dopravit beton kdekoliv dovnitř konstrukce haly (vnější rozměry 76,8 x 60,4 m).

Obr. 26: Pracovní diagram, půdorysné rozměry a pohled na složený stroj



3.2 Autodomí
na 4osým

Technická data – Nás
Jmenovitý objem:
Geometrický objem:
Vodorys:
Stupeň plnění:
Sklon bubnu:
Otáčky bubnu:
Přípojka vody:
Hmotnost nástavby:
A Délka:
B Šířka:
C Průměr bubnu:
D Výška násypky:
E Průjezdná výška:
G Převis:
H Výsypná výška:

Obr. 27: Autodomíchá
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domíchávač Stetter Light Line AM
sým podvozku

Nástavba typ AM 8 C
8 m3

14 370 l
9 020 l
55,7%
12°
0 až 12 / min
2“, adaptér 2,5“ volitelně
3 220 kg
6 358 mm
2 400 mm
2 300 mm
2 482 mm
2 508 mm
1 190 mm
1 084 mm

íchávač Stetter Light Line AM 7C na 4osým pod

Obr. 28

e AM 7C

podvozku

r. 28: Rozměry nástavby
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3.3 Plovoucí vibrační lišta QZH Honda GX-25

Délka: 2 m
Frekvence: až 9 500/min
Hmotnost: 17 kg
Motor: 4-dobý Honda GX-25

objem 25 cm3

objem nádrže O,5 l
Odstředivá síla: 150 kp
Palivo: bezolovnatý benzín
Výkon: 0,82 kW

Zaoblená lišta je speciálně konstruována pro rozhrnování betonové směsi 
při pohybu vpřed i vzad. Výsledná rovinnost a kvalita povrchu je v některých případech 
na takové úrovni, že již není třeba dohlazovat.

3.4 Mechanický ponorný vibrátor Perles CMP

Provozní hmotnost: 6 kg
Motor: elektro 230 V
Výkon motoru: 2,2 kW
Délka ohebné

hřídele (m)
Průměr vibrační
Hlavice (mm)

3 28
3 35
3 42
4 28
4 35
4 42
5 35
5 42

3.5 Krajová hladička betonu LEVEL 63

Výrobce: LESTE TECHNOLOGY
Motor: Honda 6X 120 s ručním startem
Výkon: 2,1 kW
Rozměry: 1 420 x 600 x 900 mm
Hmotnost: 49 kg

Obr. 30

Obr. 29

Obr. 31
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4 Stroje pro přepravu prefabrikovaných
dílců skeletu haly

4.1 Tahač 6x2 DAF FTP CF85

Pohotovostní hmotnost: Celková nosnost: Celková technická hmotnost vozidla
v souladu s homologací (GVM):

přední: 4 616 kg 2 884 kg 7 500 kg
zadní: 2 500 kg 13 400 kg 15 900 kg
celkem: 7 116 kg 16 284 kg 23 400 kg
Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací (GCM): 44 000 kg

Rozměry automobilu s podvozkem (m):
WB AE AC CE CH KA TL HA VA WV RB SB TB
3,85 1,11 0,39 4,57 1,96 0,93 6,34 0,99 1,38 1,10 0,79 1,82 2,45

Průměr otáčení mezi obrubníky (TK): 12,67 m
Průměr otáčení mezi stěnami (TW): 14,10 m

Tahač je určen pro přepravu spolu s roztahovacím návěsem Satteltieflader 
SPZ-DL 3-25/100 AA pro přepravu prefabrikovaných železobetonových prvků skeletu 
stavebního objektu SO 01. Pokud bude návěs vytažen, souprava bude převážet 
nadměrný náklad a dopravce musí zajistit povolení u dotčených orgánů.

Označení
v projektu:
TA1

Obr. 3: Tahač 6x2 DAF FTP CF85

Obr. 4: Rozměry
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4.2 Návěs roztahovací Satteltieflader
SPZ-DL 3-25/100 AA

Pohotovostní hmotnost: Celková nosnost: Celková technická hmotnost vozidla
v souladu s homologací (GVM):

na tahač: 10 800 kg
na nápravu: 3 x 8 667 kg
celkem: 11 500 kg 25 301 kg 36 801 kg

Rozměry:
délka ložné plochy: 13,96 m + výsuv 7,02 m + 6,87 m, tedy 13,96 až 27,85 m
šířka ložné plochy: 2,49 m

Návěs bude tažen tahačem 6x2 DAF FTP CF85. Bude sloužit pro přepravu 
prefabrikovaných železobetonových prvků skeletu stavebního objektu SO 01. Pokud
bude návěs vytažen, souprava bude převážet nadměrný náklad a dopravce musí
zajistit povolení u dotčených orgánů.

Označení v projektu: N1(Z) návěs zatažený
N1(V) návěs vytažený převážející nadměrný náklad

Označení
v projektu:
N1(Z/V)

Obr. 5. Návěs roztahovací Satteltieflader SPZ-DL 3-25/100 AA

Obr. 6: Rozměry
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4.3 Nákladní automobil 6x2 DAF FAG CF75
s valníkovou nástavbou Schwarzmüller

Pohotovostní hmotnost: Celková nosnost: Celková technická hmotnost vozidla
v souladu s homologací (GVM):

přední: 4 390 kg 3 110 kg 7 500 kg
zadní: 3 255 kg 15 745 kg 19 000 kg
celkem: 7 645 kg 18 355 kg 26 000 kg
Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací (GCM): 38 000 kg

Rozměry automobilu s podvozkem (m):
WB AE AC CB CH BL TL HA VA WV RB SB TB
6,60 3,30 0,39 0,20 1,81 8,90 11,28 1,00 1,38 1,37 0,79 1,82 2,49

Průměr otáčení mezi obrubníky (TK): 22,74 m
Průměr otáčení mezi stěnami (TW): 24,12 m

Valníková nástavba Schwarzmüller
Hmotnost: 1 800 kg
Rozměry: vnitřní délka ložné plochy: 8,80 m

vnitřní šířka ložné plochy: 2,48 m
celková šířka: 2,50 m

Maximální zatížení podlahy 5 460 kg = zatížení na nápravu vysokozdvižného
vozíku podle CSC.

Výška vyztužené boční stěny: 0,65 m

Obr. 1: 6x2 DAF FAG CF75

Obr. 2: Rozměry

Označení
v projektu:
NA1

Valník je určen pro přepravu 
stavebních materiálu. Automobil nemusí být
vybaven hydraulickou rukou při přepravě 
prefabrikovaných žb prvků skeletu 
stavebního objektu SO 01, protože náklad
bude na staveništi vykládán autojeřábem. 
V ostatních případech bude použit 
automobil s hydraulickou rukou, kterou bude
náklad na staveništi složen.
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5 Stroje pro ostatní přepravu

5.1 Nákladní automobil s valníkovou nástavbou
a s hydraulickou rukou

Stroj bude použit pro dovážení různého stavebního materiálu. Délka valníkové 
nástavby závisí na konkrétních rozměrech přepravovaných materiálů. Technické 
parametry stroje jsou podobné, jako u stroje 4.3 (Nákladní automobil 6x2 DAF FAG
CF75 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller).

5.2 Dodávky a menší nákladní automobily

Tyto stroje budou použity pro dovážení materiálů menších rozměrů a menší 
hmotnosti. Materiály budou nakládány a vykládány z těchto automobilů na staveništi 
ruční silou.

5.3 Nosič kontejnerů

Jedná se o nákladní automobily s nástavbou s nosičem pro převoz kontejnerů.
Kontejnery o objemu 3, 4, 6 nebo 10 m3 budou využity pro odvoz stavebního odpadu.

Obr. 66: Nakládání stavebního kontejneru na nosič nástavby nákladního automobilu
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6 Stroje pro montážní práce

6.1 Kloubová dieselová plošina STATECH Z 51/30J RT

Rozměry:
Pracovní výška: max. 17,62 m
Výška plošiny: max. 15,62 m
Horizontální dosah: max. 9,25 m
Světlá výška plošiny
u primárního ramene: 7,16 m
A Délka plošiny: 0,76 m
B Šířka plošiny: 1,83 m
C Výška složeného mech.: 2,16 m
D Délka složeného mech.: 7,50 m
E Šířka: 2,29 m
F Rozvor náprav: 2,03 m
G Světlost podvozku: 0,39 m

Technické parametry:
Nosnost koše: max. 227 kg
Otáčení koše: 160°
Vertikální rotace koše: 135°
Otočení plošiny: 355°
Rychlost pojezdu složený: 8 km/hod
Rychlost pojezdu ve výšce: 1 km/hod
Stoupatelnost (složený) 45%
Poloměr zatáčení vnitřní: 1,68 m
Poloměr zatáčení vnější: 4,50 m
Pohon: Deutz Diesel F3L 2011F 49 HP (36 kW)
Náhon: 4 x 4
Hmotnost stroje: 7 213 kg

Stroj je určen pro montážní dělníky, kteří budou pracovat na montáži 
železobetonového skeletu a opláštění haly. Dále bude stroj použit při montáži pylonu 
(reklamního zařízení), jehož výška je 17 m, a nádrže SHZ o výšce 7,9 m a průměru 
6,8 m.

Obr. 34: Kloubová dieselová plošina STATECH Z 51/30J RT, rozměry

Obr. 35: Rozsah pohybu
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6.2 Nůžková dieselová plošina STATECH GS 2668 RT

Rozměry:
Pracovní výška: max. 9,92 m
A Výška podlahy prac. plošiny: max. 7,92 m
B Délka pracovního koše: 2,51 m

rozšířeného: 3,96 m
C Šířka pracovního koše: 1,55 m
D Výška plošiny v transportní pol. 2,32 m
E Délka plošiny složené: 2,67 m

rozšířené: 4,10 m
F Šířka pracovní plošiny: 1,73 m
G Rozvor: 1,85 m
H Světlost podvozku: 0,19 m

Technické parametry:
Nosnost koše: max. 567 kg
Nosnost rozšíření koše: max. 136 kg
Rychlost pojezdu složené pl: 6,1 km/hod
Rychlost pojezdu zvednuté pl: 0,8 km/hod
Max. stoupatelnost: 40%
Zdvihnutí / spuštění plošiny: 30 / 35 s
Pohon: Kubota Diesel (15 kW)
Náhon: 4 x 4
Hmotnost stroje: 2 891 kg

Nůžková dieselová plošina je určená pro montáž 
obvodového a střešního pláště haly. Dále je určená 
pro montáž zařízení zavěšených pod střešní konstrukcí 
haly. V hale může být použita pouze do doby, dokud není
nainstalován plášť haly, aby výfukové plyny unikaly ven 
z haly.

Obr. 36: Rozměry



115 (A4)

6.3 Nůžková elektrická plošina STATECH GS 1932

Rozměry:
Pracovní výška: max. 7,80 m
A Výška podlahy prac. plošiny: max. 5,80 m
B Délka pracovního koše: 1,64 m

rozšířeného: 2,54 m
C Šířka pracovního koše: 0,74 m
D Výška plošiny v transportní pol. 2,11 m
E Délka plošiny složené: 1,82 m
F Šířka pracovní plošiny: 0,81 m
G Rozvor: 1,32 m
H Světlost podvozku: 0,06 m

Technické parametry:
Nosnost koše: max. 227 kg
Rychlost pojezdu složené pl: 4,0 km/hod
Rychlost pojezdu zvednuté pl: 0,8 km/hod
Max. stoupatelnost: 30%
Zdvihnutí / spuštění plošiny: 16 / 23 s
Pohon: 24V DC

čtyři 6V, 245 Ah baterie
Náhon: přední
Hmotnost stroje: 1 503 kg

Nůžková elektrická plošina je určená pro montáž
zařízení a rozvodů zavěšených pod střešní konstrukcí 
haly. Dále může být použita místo lešení pro jakékoliv 
práce v interiéru haly. Může být použita i po kompletním
dokončení opláštění haly, jelikož je elektrická bez vzniku
zplodin.

Obr. 37: Rozměry
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6.4 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1070 – 4.1

Technické parametry:
Nosnost max: 70t / 3 metry
Vyložení max: 46 m
Výška max: 58 m
Počet náprav: 4
Transportní hmotnost: 48 t

Autojeřáb je určen pro montáž železobetonového skeletu haly SO 01.
Na staveništi bude přítomen po celou dobu montáže a bude navrácen pronajímateli až
po kompletním dokončení konstrukce.

Obr. 53: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1070 – 4.1

Obr. 54: Rozměry
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Obr. 55: Zatěžovací diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1070 – 4.1



118 (A4)

6.5 Autojeřáb AD-20T

Technické parametry:
Nosnost: 20 t
Délka ramene: 23 m
Délka ramene s prodl.: 31 m
Podvozek: TATRA 815 6x6

Tento menší autojeřáb je určen pro všechny ostatní práce, při kterých bude 
zapotřebí zvedacího mechanizmu. Jedná se například o montáž nádrže - SHZ
(SO 01.1), montáž pylonu - reklamního zařízení (SO 10), přeložení materiálu 
na střechu a montáž opláštění střechy haly (SO 01) nebo montáž technického
vybavení na již hotovou střechu haly. Autojeřáb s obsluhou bude od pronajímatele
na staveniště dojíždět v případě potřeby v předem smluveném termínu.

Obr. 56: Autojeřáb AD-20T

Obr. 57: Rozměry
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Obr. 58: Zatěžovací diagram autojeřábu AD-20T
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7 Stroje pro zednické práce

7.1 Diamantová pila TYROLIT TME 650

Technické parametry:
Výkon motoru: 5,5 kW
Elektrické napájení: 400 V
Průměr kotouče: 700 x 60 mm

Segmentový
Hloubka řezu: 270 mm
Délka řezu: 720 mm
Nastavitelný úhel: do 45°
Chlazení: vodní
Hmotnost: 215 kg

Stroj je určen pro řezání všech stavebních materiálů. Bude použit zejména pro
řezání cihlových bloků, betonu, betonových dlažeb, kamene, keramických dlažeb
a obkladů.

7.2 Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165

Technické parametry:
Výkon motoru: 0,8 kW
Elektrické napájení: 230 V
Rozměr stroje: 136 x 91 x 136 cm
Objem bubnu: 165 litrů
Hmotnost: 80 kg

7.3 Omítací stroj MASTER

Technické parametry:
Výkon motoru: 5,5 kW
Elektrické napájení: 400 V – 50 Hz
Pracovní tlak: max. 30 bar
Požadavky na tlak vody: min. 3 bar.
Dopravní vzdálenost: max. 40 m
Dopravní výška: max. 20 m
Rozměry stroje: 1 420 x 660 x 1 540 mm
Objem násypky: 130 l
Hmotnost bez kompresoru: 170 kg

Stroj je určen pro strojní provádění omítek ve zděné přístavbě haly. Může být 
plněn pytlovanou směsí i směsí z případného sila.

Obr. 38: Diamantová pila TYROLIT TME 650

Obr. 39: Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165

Obr. 67: Omítací stroj MASTER
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8 Pomocná mechanizace

8.1 Míchadlo Narex EGM 10-E3
Technické parametry:
Počet rychlostí: jedna
Napájecí napětí: 230 až 240 V
Jmenovitý příkon: 950 W
Hmotnost: 4,3 kg
Otáčky při zatížení: 140 až 400 ot/min
Doporučený max. O metly:120 mm
Vnitřní závit na vřetenu: M14

8.2 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2C
Technické parametry:
Počet rychlostí: dvě
Napájecí napětí: 230 až 240 V
Jmenovitý příkon: 1 100 W
Hmotnost: 2,6 kg
Rozsah otáček: 0 až 56 000 ot/min
Kroutící moment: 65 Nm (1.R), 22,5 Nm (2.R)
Rozsah sklíčidla: 1,5 až 13 mm

8.3 Kombinované kladivo 3kg Narex EKK 26 E
Technické parametry:
Počet rychlostí: dvě
Napájecí napětí: 230 až 240 V
Jmenovitý příkon: 800 W
Hmotnost: 2,9 kg
Rozsah otáček: 0 až 4 900 ot/min
Energie úderu: 3,2 J

8.4 Akumulátorový vrtací šroubovák Narex ASV 14 A
Technické parametry:
Napájecí napětí: 14,4 V
Akumulátor: Li-ion (nabíjecí čas cca 30 min)
Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
Hmotnost: 1,8 kg
Otáčky naprázdno: 0 až 1 600 ot/min
Max. kroutící moment: 50 Nm
Rozsah sklíčidla: 0 až 10 mm
Max. Ø kotoučů: 150 mm

Obr. 40

Obr. 41

Obr. 42

Obr. 43
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8.5 Kompaktní úhlová bruska Narex EBU 15-16
Technické parametry:
Napájecí napětí: 230 až 240 V
Jmenovitý příkon: 1 600 W
Hmotnost: 2,9 kg
Otáčky naprázdno: 9 000 ot/min
Závit na vřetenu: M14
Max. Ø kotoučů: 150 mm

8.6 Kompaktní kotoučová pila Narex EPK 16 D
Technické parametry:
Napájecí napětí: 230 až 240 V
Jmenovitý příkon: 1 100 W
Hmotnost: 3,4 kg
Otáčky naprázdno: 4 700 ot/min
Řezání pod úhlem: 0 až 45°
Hloubka řezu: pod úhlem 45° 0 až 38 mm

pod úhlem 90° 0 až 55 mm
Rozměr pilového kotouče: 160 x 20 / 2,5 mm

8.7 Průmyslový vysavač Narex VYS 30-21
Technické parametry:
Napájecí napětí: 230 až 240 V
Jmenovitý příkon: 1 500 W
Hmotnost: 10 kg
Max. množství vzduchu: 3 700 l/min
Sací výkon: 25 kPa
Otáčky naprázdno: 4 700 ot/min
Max. příkon připojeného zařízení: 2 400 W

8.8 Motorová pila STIGA SP 43
Technické parametry:
Motor: benzínový

40,2 ccm (2 kW)
Délka lišty: 38 cm
Hmotnost: 4,2 kg

Obr. 44

Obr. 45

Obr. 46

Obr. 47
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8.9 Svářecí invertor Omicron GAMA 1950A

Technické parametry:
Napájecí napětí: 1x 230 V
Proudový rozsah: 10 až 190A
Rozměry: 145 x 225 x 305 mm
Hmotnost: 5,9 kg

Svařovat může pouze pracovník s platným svářečským průkazem. Při práci 
bude mít na sobě ochranné pomůcky jako jsou svářečská kukla, svářečské rukavice, 
nehořlavý (bavlněný) pracovní oděv. Nesmí mít při sobě reflexní vestu.

8.10 Vibrační pěch WEBER SRV 620

Technické parametry:
Motor: Honda GX 100

benzínový, čtyřtaktní (2,1 kW)
Jmenovitý příkon: 1 500 W
Provozní hmotnost: 66 kg
Šířka hutnící desky: 280 mm
Údery: 700 úderů/min
Amplituda úderů: 65 mm
Práce při jednom úderu: 80 J
Odstředivá síla: 13 kN

8.11 Vibrační deska Wacker Neuson VP 1340

Technické parametry:
Motor: vzduchem chlazený

benzínový, čtyřtaktní (4,5 kW)
169 ccm

Spotřeba paliva: 1,5 l/hod
Objem nádrže: 3,6 l
Rozměry: 1 020 x 400 x 885 mm
Nejnižší pracovní výška: 680 mm
Velikost hutnící plochy: 590 x 400 mm
Provozní hmotnost: 74 kg
Výkon hutnění: až
Šířka hutnící desky: 280 mm
Vibrační frekvence: 97 Hz
Max. hutnící síla: 13 kN

Obr. 48

Obr. 49

Obr. 50
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9 Seznam zdrojů použitých obrázků
a literatury k jejich popisu

Obr. 1 dostupné z: <www.truckworld.eu>

Obr. 2, 4 DAF Trucks, dostupné z: <http://www.daf.eu/CZ/Trucks/Product-
Specification-sheets>

Obr. 3 Autoline.info, dostupné z: <http://autoline.info/sf/tractor-unit-DAF-CF85-
FTP-ADR-SPEC-DX06-NDD-12072100061856648400.html>

Obr. 5, 6 Goldhofer, dostupné z: < http://www.goldhofer.com/ghde/neufahrzeuge/
artikel/Satteltieflader-SPZ-DL-3-25-100-AA-Fz-Nr-30531.php>

Obr. 7, 8 TATRA, a.s., dostupné z: <http://www.tatra.cz/nakladni-
automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-tristranny-
sklapec/>

Obr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 52, 62, 63, 64, 65
Phoenix-Zeppelin, s.r.o., produktové listy strojů, dostupné z: <http://www.p-
z.cz/cs/site/pz-stroje-caterpillar/cat_categories.htm>

Obr. 23 PERA-TRADE, s.r.o., dostupné z: < http://www.pera-trade.cz/index.
php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=22&lang=cs>

Obr. 24, 25 PERA-TRADE, s.r.o., produktový prospekt SSM, dostupné z: < http:
//www.pera-trade.cz/images/stories/produkty/FAE_OP.pdf>

Obr. 26, 27, 28
SCHWING Stetter Ostrava, s.r.o., produktové listy strojů,
dostupné z: < http://www.schwing.cz/cs/produkty/index-2.html>

Obr. 29 Zemstroj.cz., produktový prospekt, dostupné z: <http://www.zemstroj.cz/
plovouci-vibracni-lista-qzh-honda-gx-25-z19.html>

Obr. 30 Kohut, s.r.o., produktový prospekt,
dostupné z: < http://www.kohut.cz/mechanicky-ponorny-vibrator-perles>

Obr. 31 Lestet.cz, produktový prospekt, dostupné z: < http://www.lestet.cz/
shop/product/krajova-hladicka-betonu-level-63>

Obr. 32, 33 RESTA, s.r.o., produktový prospekt strojů,
dostupné z: < http://www.resta.cz/vyroba-drticich-a-tridicich-
zarizeni/mobilni/drtici-jednotky/celistove-jednotky/resta-900x600.aspx>



125 (A4)

Obr. 34, 35, 36, 37
STATECH, s.r.o., produktové prospekty strojů,
dostupné z: < http://www.statech.cz/pronajem/>

Obr. 38 TECHCENTRUM, s.r.o.,
dostupné z: < http://www.prodejbrusiva.cz/diamantova-pila-tme-650>

Obr. 39 stavební.michačky.cz., dostupné z: < http://www.stavebni-
michacky.cz/doobjemu165l/dynamic165>

Obr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Narex, s.r.o., produktové listy strojů,
dostupné z: < http://narex.cz/Web/Index.aspx>

Obr. 47 stiga.cz, produktové listy strojů, dostupné z: < http://stiga.cz/SP-43>

Obr. 48 Ferier, s.r.o., dostupné z: < http://www.svarecky-eshop.cz/svarovaci-
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1 Úvod

Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán 
BOZP) řeší stavbu „Obchodní centrum Holešov“. Plán je dokument obsahující údaje, 
informace a postupy zajišťující bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci 
stavby. Součástí plánu jsou informace o rizicích a přehled právních předpisů na úseku 
BOZP týkající se stavby.

Plán BOZP je zpracován na základě požadavků Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky. Dále je plán BOZP zpracován v souladu s požadavky Zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
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2 Obecné informace o stavbě

2.1 Identifikační údaje

Název stavby: Obchodní centrum Holešov
Místo stavby: ul. Palackého, Holešov - Všetuly
Město, obec: Holešov - Všetuly
Katastr. území: Všetuly, kód k.ú. 641057
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Charakter stavby: Občanská vybavenost  - novostavba

Investor: TESCO STORES ČR, a.s.
Adresa: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
IČO: 45308314, DIČ: CZ4508314

Generální projektant: S-projekt plus, a.s.
Adresa: tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

2.2 Architektonicko - urbanistické řešení objektu

Architektonické řešení stavby odpovídá funkci a charakteru objektu a současně 
respektuje standard řetězce prodejen předaných investorem tak, jak stanovuje 
obchodní strategie příslušného prodejního řetězce. Jde o jednopodlažní objekt 
jednoduchého přibližně obdélníkového půdorysu (cca 84,8x61,3m). Objekt obchodního 
domu je přízemní halová stavba klasicistního kubického tvaru a je vstupním průčelím 
orientována k parkovišti. Střecha je plochá s výškou atiky
cca 6,7 m. Architektonicky je objekt řešen jednoduchými formami kovového
kompletizovaného obvodového pláště se střídáním s prosklenými plochami u vstupního
portálu.

Členění a barevnost obvodového pláště vychází z kontrastu modrá a bílá
v kombinaci s červenou barvou vstupního portálu. Tvarová a barevná kombinace je
stanovena principy typologických řad hypermarketů TESCO 3K. Barevné řešení fasád 
je kombinací bílé, modré a červené. Trafostanice je součástí objektu a je dispozičně 
řešena v energobloku tohoto objektu. Navržený objekt bude mít univerzální náplň 
(převážně potravinářského zboží a vybraný sortiment nepotravinářského zboží). Vlastní 
prodejna tvoří jeden nákupní prostor. Součástí stavby je  parkoviště pro osobní 
automobily zákazníků a manipulační zásobovací dvůr.
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2.3 Konstrukční řešení objektu

Hala obchodního domu je navržena jako jednopodlažní skeletová
prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu 
o modulových rozměrech 12x5,65m+2x4,5m, v druhém směru jsou modulové rozměry 
1x6,0m+6x7,65m+1x8,5m. Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +6,25m
a v hřebeni +6,50m. Vlastní nosná konstrukce haly je tvořena železobetonovým 
prefabrikovaným skeletem. Založení je navrženo na pilotách s monolitickými kalichy.
Do kalichů jsou vetknuty železobetonové sloupy. Střešní plášť haly je vynesen
trapézovými plechy uloženými na betonových vaznicích a obvodových ztužidlech.
Konstrukce přístavby je navržena z válcovaných ocelových prvků založených 
na monolitických základových pasech.
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3 Požadavky na staveniště

Zhotovitel udržuje staveniště dle požadavků Z. č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.
a NV č. 362/2005 Sb.

3.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště

• Před prováděním jednotlivých prací na staveništi bude provedena kontrola
staveniště.

• Staveniště bude oploceno plotem výšky 1,8 m. Pouze v místě vjezdu a výjezdu 
ze staveniště bude provizorní rozebíratelný plot s uzamykatelnou bránou.

• Na vjezdové bráně a na oplocení podél staveniště budou umístěny cedule 
s nápisem „Pozor staveniště, cizím vstup zakázán“. V jezd na staveniště bude 
pro vyjíždějící vozidla označen značkou P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). Vjezd 
na staveniště bude také osazen značkou B30 (Zákaz vstupu chodců) a značkou 
B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel) s dodatkovou značkou E12 (Mimo provoz
staveniště). Na komunikaci II/438, ulici Palackého, ve vzdálenosti přibližně 60 m
v obou směrech od vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka B20a 
(Největší dovolená rychlost 30 km/h) s dodatkovou značkou E12 (výjezd vozidel 
ze stavby) a značka B29 (zákaz stání). Jejich platnost je ukončena značkou 
B26 (Konec všech zákazů) umístěnou přibližně 10 m za vjezdem na staveniště.

• Výkopy při provádění staveništních přípojek budou zajištěny zábradlím o výšce 
1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyči, nebo budou 
zasypány.

• Před zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjádření provozovatele vedení, 
staveb nebo zařízení dotčených stavbou. Zhotovitel je povinný splnit podmínky 
stanovené ve vyjádření dotčeného provozovatele. Během prací v blízkosti
vedení je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Skutečná poloha sítí se nemusí 
shodovat s polohou v přiložené dokumentaci.

• Veškeré venkovní práce na staveništi budou probíhat za denního osvětlení.

3.2 Zařízení pro rozvod energie

• Odběrná místa vody, místo napojení staveništní přípojky el. energie včetně 
projednání možností odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel 
stavby smlouvami s jejich dotčenými správci a majiteli.

• Elektrická energie pro potřeby realizace stavby bude zajištěna ze stávajícího
distribučního rozvodu sousedního objektu haly společnosti Tosta Holešov, a.s. 
přes staveništní rozvaděč s osazeným elektroměrem na základě požadavku 
dodavatele stavby u správce distribuční sítě. Po dokončení montáže přípojky 
VN a trafostanice bude možný odběr z nové rozvodny NN v objektu obchodního
centra.

• Je přísně zakázáno připojovat se k rozvodům silnoproudých rozvodů v místech
jiných, něž k tomu určených (staveništní rozvaděče), zasahovat do elektrických 
rozvodnic, používat a připojovat nerevidované zařízení včetně nerevidovaných 
prodlužovacích kabelů.
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• Pro získání vody potřebné pro realizaci stavby bude využita část definitivní 
vodovodní přípojky z ulice Palackého s ukončením v armaturní vodoměrné 
šachtě a z nově realizované šachty v severozápadní části areálu, po dohodě se 
správcem sítě. Předpokládaný odběr 0,2 l/sec.

3.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

• Práce ve výšce budou prováděny převážně z montážních plošin kloubových
a nůžkových s dieselovým nebo elektrickým pohonem. Tyto plošiny musí
obsluhovat kvalifikovaná osoba a plošiny musí být označeny maximální 
únosností a musí procházet pravidelnými revizemi. Dále se budou práce
provádět ze systémového lešení, které bude řádně stabilizováno, popř. kotveno 
či uvázáno ke stabilní konstrukci.

• Práce v hloubkách týkající se šachet a rýh pro kanalizaci budou v hloubkách
větších než 1,3 m zajištěny rozepřením.

• Kontrolní prohlídky staveniště se budou provádět průběžně, hlavní prohlídky se 
budou provádět v intervalu jedenkrát týdně před kontrolním dnem. Dále se 
budou provádět pokaždé, kdy dojde ke změnám ovlivňujícím stabilitu, pevnost 
a celkovou bezpečnost pracoviště.

• Veškeré hmoty a materiály budou ukládány podle přílohy č.3, část I. k Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. na pevné, rovné a odvodněné ploše určené 
ke skladování. Drobnější materiál, nářadí a stroje, u nichž je to možné, budou
uzamčeny ve skladovacích kontejnerech. Ostatní stroje a zařízení budou 
na staveništi zajištěny mimo svůj provoz tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
fyzických osob, majetku a životního prostředí.

• O přerušení práce z důvodu špatných a nepříznivých povětrnostních 
a klimatických podmínek pro práci rozhodne stavbyvedoucí. Následně 
stavbyvedoucí a jím pověřené osoby zajistí staveniště, pracovní stroje a nářadí 
proti jejich případnému poškození, vzniku škody na majetku či zdraví osob. 
Následně stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o přerušení prací 
a své rozhodnutí odůvodní.

3.4 Skladování a manipulace s materiálem

• Podmínky skladování a manipulace s materiálem se řídí přílohou č.3, část I. 
k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

• Veškeré hmoty a materiály budou uskladněny na rovné, zpevněné a odvodněné 
ploše tak, jak je předepsáno výrobcem jednotlivých materiálů s ohledem
na BOZP. Všechny skládky jsou bezproblémově přístupné a v dosahu
zvedacího mechanismu, v tomto případě autojeřábu.

• Prefabrikované dílce skeletu haly budou montovány pomocí autojeřábu přímo 
z plošiny nákladního automobilu nebo budou z plošiny provizorně skládány 
na zpevněnou a rovnou plochu staveniště poblíž místa jejich osazení 
do konstrukce tak, aby nemuselo docházet ke zbytečným pojezdům autojeřábu. 
Při tomto provizorním uložení dílců budou dílce podloženy dřevěnými hranoly 
stejným způsobem, jakým byly uloženy na plošině nákladního automobilu.
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• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.

• Suché maltové a zálivkové směsi  balené v pytlích budou skladovány
na paletách na skládce materiálů. V dosahu míchacího centra. Sypké hmoty
v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 metrů.

• Zemina vytěžená při vrtání pilot, hloubení pro základové patky a prefabrikované 
základové nosníky bude ihned odvážena na předem určené deponie na stavbu
nebo na skládku mimo staveniště. Zemina z výkopů podélných rýh 
inženýrských sítí bude ukládána podél rýh pouze tam, kde to prostorové
podmínky umožní. Ukládaná zemina bude v minimální vzdálenosti od hrany
výkopu 0,5 metrů.

• Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah. Tyto podlahy nesmí být ve větší výšce než 1,5 metrů.

3.5 Skladování a manipulace s materiálem

• Prvky budou na plošinu nákladního automobilu umístěny výrobcem v jeho
výrobním závodě.

• Ložná plocha nákladního automobilu musí čistá

• Dílec nesmí z plošiny nákladního automobilu vyčnívat.
• Proložení dílců na plošině automobilu bude provedeno dřevěnými hranoly. 

Při převážení více dílců nad sebou, musí být proložky nad sebou.

• Za upevnění a zajištění nákladu proti posunu na plošině nákladního automobilu, 
a za bezpečnost během přepravy zodpovídá řidič nákladního automobilu.

• Při parkování, couvání a jiné manipulaci s nákladním automobilem na staveništi
řidiči pomáhá signalizacemi pomocný pracovník.
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4 Konstrukce HSV

4.1 Výkopy, hrubé terénní úpravy

Před zahájením výkopových prací dojde ke skrývce ornice v místě stavby 
v mocnosti 20 cm. Po té bude provedena stabilizace zemin metodou ROADMIX. Tato
technologie bude použita pro zlepšení geomechanických vlastností staveništní pláně. 
Po urovnání pláně pomocí grejdru bude zemina prosypána pojivem. Poté bude pláň 
zafrézována frézou taženou traktorem. Nakonec bude staveništní pláň zaválcována.

Mobilní drtička bude drtit betonové panely, které budou vytrhány z plochy
staveniště pásovým dozerem. Tyto panely budou nalámány hydraulickým kladivem
nasazeným na rýpadlu nakladači na kusy o velikosti max. 800 x 600 x 500 mm. Poté
je nakladač naloží do násypky drtícího stroje. Drť bude využita na staveništi pro podsyp
budoucích zpevněných ploch.

V průběhu zemních prací budou dodrženy body předepsané v příloze č.3, 
část II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

4.1.1 Příprava před zahájením zemních prací

• Vytyčení tras technické infrastruktury (energetických a komunikačních vedení,
vodovodní a stokové sítě).

• Určení rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměrů, způsobů těžení, 
zabezpečení okolních staveb, pokud hrozí, že by mohly být ovlivněny 
prováděním zemních prací.

4.1.2 Zajištění výkopových prací

• Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 metrů od hrany výkopu 
výkopkem, staveništním provozem, materiálem, stavbami zařízení staveniště 
atd.

• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám musí být proti pádu
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 
okraj dopravní komunikace či veřejného chodníku přibližuje k okraji výkopu
na vzdálenost menší než 1,5 metrů.

• Ve vzdálenosti větší než 1,5 metrů od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou, zamezující přístup osob do prostoru ohroženého pádem
do hloubky, např. přenosným dílcem zábradlí či zeminou výšky 0,9 m.

• Přes výkop hlubší než 0,5 m se musí zřídit přechod o šířce minimálně 0,75 m.

• Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup
např. pomocí žebříků.

• V ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce pouze při dodržení 
podmínek stanovených jejich vlastníky
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• Při provádění výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru.
Zejména při souběžném strojním i ručním výkopu. Za bezpečný prostor je 
považována vzdálenost dosahu stroje + 2 metry.

• Mechanické zhutňování zásypů zeminou pomocí válců, pěchů či jiných 
zhutňovacích zařízení musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability
stěn sousedních výkopů.

4.1.3 Zajištění stability stěn výkopů

• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením 
při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m 
v nezastavěném území.

• Do strojem hloubených nezapažených výkopů rýh pro přípojky a přeložky sítí se
nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesunutí technickou 
konstrukcí, jako například dřevěné pažení při hloubce výkopu větší než 1,3 m 
v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopů se bude postupovat zespodu
za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna stabilita 
výkopu po celou dobu.

• Jedná se především o stavební objekty SO 02: Kanalizace dešťová, splašková 
a venkovní areálové rozvody i se stavbou retenční nádrže, SO 03: Vodovodní
přípojka a SO 04: Plynovodní přípojka

4.1.4 Ruční přeprava zemin

• Pokud se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m přepravuje v kolečkách, 
musí být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zamezující sjetí koleček
do výkopu

4.2 Provádění pilotových základů

Založení haly je uvažováno na pilotách, které budou umístěny pod všemi 
sloupy. Dále budou piloty provedeny pod základovou deskou pro nádrž SHZ.
V průběhu těchto prací budou dodrženy body předepsané v příloze č. 3, část III. a IX.
k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

4.2.1 Zajištění vrtacích prací

• Při provádění vrtacích prací se nesmí nikdo zdržovat v ochranném prostoru
stroje. Za ochranné pásmo vrtné soupravy je považováno výška věže + 1,5 m.  

4.2.2 Betonářské a železářské práce
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• Manipulace výztužného koše ze skládky materiálu k vrtu piloty musí být
prováděna tak, aby pohybem fyzické osoby nebyly ohroženy.

• Při ukládání betonové směsi je nutné pracovat z podlah vybudovaných kolem
vrtu, aby nedošlo k osypání okraje vrtu

• Při všech pracích s použitím mechanismů, jako jsou vrtací souprava, autojeřáb, 
čerpadlo betonu a autodomíchávač, musí být stanoven způsob dorozumívání 
jejich obsluh.

4.3 Montážní práce skeletu haly

4.3.1 Manipulace s břemeny

• V průběhu těchto prací budou dodrženy body předepsané v příloze č. 3, část 
XI. k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

• Břemena nesmí být dopravována nad pracovníky nebo v jejich bezprostřední 
blízkosti. Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je nutná mimořádná
pozornost a dodržení bezpečnostní vzdálenosti od osob. Je nepřípustné 
manipulovat s břemeny skeletu mimo prostor haly nebo dokonce mimo prostor 
staveniště – viz výkresové schéma postupu montáže.

• Jeřáb ovládá jeřábník s platným jeřábnickým průkazem .
• Vazačské práce provádí pracovníci s platným vazačským průkazem. Vazač je 

povinen provádět pravidelné kontroly vázacích prostředků. Tyto vázací
prostředky a potřebné nářadí budou certifikována.

• Vázat a zavěšovat lze jen břemena o známé hmotnosti, nepřevyšující nosnost
autojeřábu. Průkaz montovatelnosti - viz výkresové schéma postupu montáže.

• V případě změny rozměrů nebo materiálu oproti dokumentaci montovaných dílů 
skeletu, je nutné ověřit únosnost zvedacího mechanismu pro tento díl.

• Při zvedání musí být břemeno vyvážené.

• Montážní pracovník je zodpovědný za bezpečnost provedené konstrukce. Musí 
být prováděna kontrola osazených prvků řídícím pracovníkem montáže.

• Vyhodnotí-li vedoucí pracovník povětrnostní podmínky jako nepříznivé, je 
oprávněn zastavit veškeré prováděné práce ve výškách a to až do doby 
pominutí těchto nepříznivých podmínek. Při přerušení prací je nutné provést 
takové opatření a zajištění pracovních pomůcek, materiálů a konstrukcí, aby 
nedošlo k jejich pádu z výšky.

4.3.2 Práce ve výškách

• V průběhu těchto prací budou dodrženy body předepsané v Nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.

• Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko
pádu osob nebo předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit.

• Práce ve výškách budou prováděny z košů montážních plošin. Montážní
plošiny budou ovládat proškolení pracovníci přímo z montážního koše. Poloha
ramene montážní plošiny vychází z technického listu.
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• Pro upevnění nářadí musí být použita vhodná výstroj montážních pracovníků, 
aby nedošlo k pádu nářadí na plochu staveniště.

• Montážní plošina je svou konstrukcí i pracovní polohou v souladu s technickým
listem a montážním listem. Koš plošiny má u podlahy zarážku do výšky
200 mm. Madlo koše je ve výšce 1 200mm od vlastní podlahy. Při zvednutí 
koše ze země musí být zábradlí koše uzavřeno a zajištěno pojistnou kladkou. 
Plošina se nesmí přetěžovat.

• Obsluhovat montážní plošinu smí jen osoby s příslušným oprávněním 
a odbornou způsobilostí.

• Případné práce na žebříku lze provádět do výšky, ve které jsou chodidla 
pracovníka stojícím na žebříku nejvýše 5 m. Při větší výšce bude vyžadováno 
použití osobních ochranných pracovních prostředků. Ustavení žebříku je nutné 
provést pečlivě a tak, aby nemohlo dojít k pádu žebříku vlivem poryvů větru 
a nestabilního nerovného podloží.

• Každý pracovník musí absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách. Účast na tomto školení stvrzuje svým podpisem a je 
povinen se při provádění prací chovat tak aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě 
ani ostatním osobám.

4.4 Betonářské práce základových desek

4.4.1 Přeprava a ukládání betonové směsi mezi montované
základové nosníky (ztracené bednění)

• Přeprava betonové směsi je zajištěna z nedaleké betonárky.
• Ukládání bude prováděno pomocí autočerpadla a jeho ramene z okraje haly

až na jakékoliv místo uložení v ploše haly.

• Beton bude ukládán z výšky max. 1,5 m.
• Hutnění bude prováděno pomocí ručních vibračních zařízení
• V průběhu ukládání betonové směsi bude prováděna pravidelná kontrola všech 

používaných mechanizmů, jako autodomíchávače, autočerpadla a jeho ramene 
a vibračních zařízení.

4.4.2 Železářské práce

• Vázání výztuže a ukládání výztuže z místa skládky na místo do konstrukce
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob.

• Všechny spoje a umístění výztuže budou provedeny podle projektové
dokumentace.

• Při stříhání budou pruty zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob.
Jedná se zejména o napružení a vystřelení konce prutu či vazačského drátu. 
Pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky, především pracovní
rukavice, ochranné brýle a pracovní obuv.
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4.5 Zednické práce

• Zednické práce na zděné přístavbě montované haly a v interiéru haly mohou
vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a podle zvláštních předpisů 
(ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí).

• Při provádění zděných konstrukcí ve výšce musí být provedeno dostatečné 
stabilní a tuhé lešení a pracovník musí dodržovat BOZP předepsané v Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

• Na právě vyzděnou stěnu se nesmí vstupovat ani ji nijak zatěžovat.

4.6 Provádění izolací

Budou prováděny svářečské práce asfaltových modifikovaných pásů jako 
izolace proti zemní vlhkosti ve zděné přístavbě haly. Další izolace haly proti zemní 
vlhkosti budou prováděny hydroizolačním nátěrem. V průběhu těchto prací budou
dodrženy body předepsané v příloze č. 3, část XIII. k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Hydroizolace ploché střechy objektu haly bude prováděna z hydroizolační fólie.

4.6.1 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

• Pracovník při práci s ohněm nesmí mít na sobě reflexní vestu ani jiné silně 
hořlavé oblečení. Musí používat bavlněný pracovní oděv bez syntetických 
příměsí.

• Svářečské práce může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
• Je nutné dodržovat protipožární opatření a na stavbě se musí nacházet 

minimálně 3 hasičské přístroje, a to poblíž místa provádění živných izolací, tedy
poblíž zděné přístavbě.

• Zařízení pro provádění živných izolací (ruční hořáky na propan-butan) mohou
používat pouze osoby k tomu odborně způsobilé.

• Při manipulaci s láhvemi propan-butanu nesmí docházek k nárazům a přehřátí.
• Obsluha nesmí provádět opravy na láhvích propan-butanu a vypouštět zbytky 

plynu do ovzduší. Poškozené láhve se nesmí používat.
• Po ukončení práce musí být tlakové láhve a ruční hořák řádně zajištěn.
• Nepoužívané láhve, či láhve po ukončení práce, musí být uklizeny 

v uzamčených prostorách.



139 (A5)

5 Konstrukce PSV

5.1 Úpravy povrchů

Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří plechové kazety tvaru „C“, které 
budou ukotveny na železobetonových prefabrikovaných sloupech skeletu haly.
Tepelnou izolaci (výplň kazet tvaru „C“) hlavní budovy prodejny tvoří desky z minerální 
vlny. Vnější povrch tvoří trapézové plechy kladené na svislo.

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří trapézové plechy, na kterých je z horní
strany nalepená parozábrana z PE folie. Na ní jsou kladeny tepelně izolační desky 
z minerální vlny. Hydroizolační vrstva bude z válcované a laminované folie vyztužené
vysokopevnostní mřížkou. Folie se separační vrstvou bude mechanicky kotvena
do nosné části střechy. V místech pohybu pracovníků údržby budou na střeše 
vytvořeny  pochůzí zóny.

Podlahy jsou navrženy na drátkobetonové podlahové desce. Finální vrstva
v prodejní ploše hypermarketu z teracových dlaždic. V prostoru zázemí bude
drátkobetonová deska se vsypem. V místnostech sociálního zařízení a WC bude finální 
vrstva z keramické protiskluzné dlažby.

V průběhu těchto prací budou dodrženy body předepsané v příloze č. 3, 
část XIV. a XV. k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a body popsané v příloze Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.

5.1.1 Lepení krytin na podlahy, stěny a stropy, malířské
a natěračské práce a dokončovací práce

• K lepení obkladových materiálů budou použity pouze materiály k tomu určené.
• Práce budou provádět osoby odborně způsobilé.
• Při dokončovacích pracích je nutné dodržovat dané technologické postupy

a návody k daným dokončovacím stavebním činnostem.

5.1.2 Práce na lešeních, plošinách a žebřících

• V průběhu těchto prací budou dodrženy body předepsané v Nařízení vlády
č. 362/2005 Sb.

• V průběhu těchto prací budou dodrženy body předepsané v příloze č. 3, 
část XV. a XVI. k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

• Dočasné stavební konstrukce mohou být použity pouze v provedení
odpovídajícím dokumentaci a návodům k montáži stanovených výrobcem
lešení.

• Konstrukce lešení musí být tuhá, zajištěna proti vybočení, překlopení 
a posunutí.

• Stavět lešení mohou pouze odborně způsobilé osoby.
• Dále viz část tohoto dokumentu 4.3.2.
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6 Provoz a používání strojů a nářadí
na staveništi

Při stavbě Obchodního centra Holešov budou používány stroje uvedené 
v dokumentaci Návrh strojní sestavy – viz. textová část A4. Všechny osoby
vykonávající práci s danými stavebními stroji budou řádně proškoleni v BOZP s prací
s danými stroji a pro tuto práci budou odborně způsobilí. Veškeré práce budou 
vycházek z daných technických listů a návodů k použití daných strojů. Tyto dokumenta 
jsou závazné při používání strojů. Práce se budou řídit požadavky Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákonem č. 378/2001 Sb. O požadavcích na bezpečný 
provoz a používání strojů.

6.1 Obsluha stroje

• Pracovník obsluhující stavební stroj bude řádně proškolena a pro vybrané stroje 
bude obsluha vlastnit příslušné doklady.

• Jeřábník, vazač, svářeč a řidič budou mít u sebe kopie platných průkazů 
povinných pro provozování jejich činnosti.

• Pokud je jeden stroj obsluhován více pracovníky, musí být stanoven jeden
odpovědný pracovník.

• Je zakázáno používat stroje k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny 
výrobcem a jeho technickým listem a návodem k použití. Zejména se jedná
o zákaz přepravovat pracovníky či je vyzvedávat do výšky, pokud k tomu stroj
není jasně určen.

• Odpovědný pracovník stroje zodpovídá za údržbu a technický stav stroje.
• Každý stroj musí být vybaven provozním deníkem, do kterého se budou

záznamy o práci pravidelně vyplňovat.

6.2 Oprava a údržba

• Odpovědný pracovník stroje zodpovídá za údržbu a technický stav stroje.
• Servis smí provádět pouze odborná servisní firma.

• Každý stroj musí být po ukončení práce zbaven nečistot, uveden do nepracovní
polohy a zajištěn proti přemístění a nežádoucímu uvedení do chodu.

• Veškeré závady, opravy, kontroly a seřizování stroje musí být zapsáno 
do provozního deníku stroje.

6.3 Stroje pro zemní práce

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část II. k Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.
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• Nákladní automobil bude při couvání pod nakládač naváděný způsobilou 
a náležitě proškolenou osobou.

• Při přerušení práce zajistí obsluha stroj tak, aby s ním nemohlo být
manipulováno a zajistí ho proti neoprávněnému vniknutí.

6.4 Míchačky

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část III. k Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.

• Míchačka musí být umístěna na zpevněném rovném podkladu, při práci musí 
být řádně ustavena a zajištěna proti posunu.

• Nesmí docházek ke stékání vody a míchané směsi na elektrické části.
• Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu.

• Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 
bubnu.

6.4 Dopravní prostředky pro přepravu betonových
směsí

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část V. k Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.

• Při ukládání směsi bude vozidlo autodomíchávače umístěno na přehledném 
místě bez překážek.

• Před jízdou, zejména před výjezdem z betonárky a z prostoru staveniště, je 
řidič povinen zkontrolovat zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze.

6.5 Čerpadla směsi a ruční omítačky

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část VI. k Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.

• Čerpadlo bude umístěno na přehledném a zpevněném místě na staveništi
• Stroj bude obsluhován odborně způsobilou osobou.

6.6 Vibrátory

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část IX. k Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb.

• Ponoření a vynoření vibrační hlavice se smí provádět jen za chodu vibrátoru.
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6.7 Zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených
břemen

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část XI. k Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.

• Pro montáž skeletu haly bude použit autojeřáb o nosnosti 70 tun. Pro další 
potřebné práce na stavbě bude využit menší autojeřáb o nosnosti 40 tun.

• Pro montáž skeletu haly SO 01 je zpracován průkaz montovatelnosti, schéma 
pojezdů autojeřábu a umístění nákladních automobilů s dovezenými dílci
ve výkresech ve výkresové části B1.

• Autojeřáb musí být při práci zapatkován.
• Pod zavěšenými břemeny je zakázáno se pohybovat. Dále viz. část 4.3 

(Montážní práce skeletu) tohoto dokumentu BOZP.
• Jeřábník musí vlastnit platný jeřábnický průkaz a jeho kopii mít u sebe.
• Autojeřáb musí mít platné revize a servisní kontroly.

6.8 Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část XIV.
k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

• Každý pracovník po skončení nebo přerušení práce musí zabezpečit stroj, aby 
nedošlo k poranění ostatních pracovníků daným strojem.

• Pracovní stroje budou odstaveny v místech tomu určených. Musí být zajištěny 
proti pohybu a neoprávněnému užití (zatažení ruční brzdy, podložení kol klíny, 
ramena stroje musí být v bezpečné poloze k přerušení práce určené, stroj musí 
být uzamčen).

• Vedoucí pracovník vizuálně zkontroluje, zda k zabezpečení stroje došlo.

• Před dalším použitím stroje dojde k vizuální kontrole, jestli nebyl stroj po dobu
nepřítomnosti obsluhy nějak poškozen či z něj nebyly odcizeny cizí osobou 
nějaké prvky provozně nutné a zajišťující jeho bezpečnost při práci.

6.9 Přeprava strojů

• Práce se stroji se budou řídit body předepsané v příloze č. 2, část XV.
k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

• Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu
k používání, který je závazný. Není-li postup při přepravě stroje a jeho
pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba v místním provozním bezpečnostním 
předpise.
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7 Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky

Tyto práce se řídí Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky. Pracovníci při těchto pracích musí být zajištěni proti pádu.

7.1 Zajištění proti pádu

• Zajištění proti pádu se vyžaduje při výšce od 1,5 m.
• Osoby pracující ve výškách budou řádně vybavení a proškoleni.
• Práci ve výškách nesmí provozovat osamocený pracovník.

• Okraje střech stropů a jiných možných míst s nebezpečím pádu budou zajištěny 
zábradlí min. výšky 1,1 m.

7.1.1 Kolektivní zajištění

Ochranné a záchytné konstrukce (záchytné zábradlí, lešení, poklopy, sítě 
a podobně) musí být dostatečně pevné a odolné vůči povětrnostním a jiným 
nepříznivým vlivům tak, aby unesly případné zatížení. Jejich únosnost musí být 
prokázána statickým výpočtem, technickým listem výrobce nebo jiným závazným 
podkladem.

• Kolektivní zajištění bude řešeno systémovým lešením se zábradlím 
a montážními kloubovými a nůžkovými plošinami s montážními koši
se zábradlím.

7.1.2 Osobní zajištění

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách se musí použít v případech, 
kdy nelze použít kolektivního zajištění. Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou 
zejména bezpečnostní pás, Bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, 
samonabíjecí kladka, bezpečnostní brzda, prostředky pro spuštění a vytahování 
a daná příslušenství k těmto prostředkům.

• Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům 
zvláštních předpisů a musí být scházely zkušebnou.

• Poškozené prvky osobního zajištění proti pádu musí být znehodnoceny 
a vyřazeny z pracoviště, aby nedošlo k jejich neúmyslné záměně.

• Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny 
v časových rozmezích stanovených výrobcem a danými předpisy. Funkční 
zkoušku zařízení je nutno provést ihned po každé mimořádné situaci (zajištění 
pádu pracovníka či jiné extrémní namáhání vyvolané v průběhu použití).

• Pracovník je povinen provádět pravidelnou vizuální prohlídku během své práce.
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• Při použití prostředků osobního zajištění proti pádu musí být místa upevnění 
či ukotvení stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění po celou 
dobu práce v daných činnostech ve výšce.

• Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvýše 0,6 m. Při použití 
bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu 
nejvíce 1,5 m a s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4 m.

7.1.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálů z výšky

• Při práci, kde hrozí pád materiálu, bude prostor pod stavbou zajištěn a označen 
tabulemi a prostor bude vymezen výstražnou páskou s nápisem „zákaz vstupu“.

• Na vyhrazené prostranství se nesmí úmyslně shazovat materiál, předměty 
a nářadí, u kterých není možné odhadnout místo dopadu či jeho možné 
odražení od místa dopadu (např. plošné prvky jako plechy a deskový materiál).
Rovněž se nesmí úmyslně shazovat materiál, při jehož dopadu je riziko 
odlomení či odštípnutí částí, které by mohly vyletět ze zajištěného prostoru 
a letící kusy by mohly někoho poranit.

• V místech trvalého ohrožení pádu materiálu či nářadí z výšky, která se
používají například jako vstup do objektu nebo jeho části, musí být vybudována
záchytná stříška s vyložením min. 2,5 m. musí být zachován průchod o světlé 
výšce 2,1 m.

7.1.4 Práce na střeše

• Při provádění střešního pláště je nutné použít osobní ochranné pomůcky 
proti pádu, pokud nebude možno využít kolektivního zajištění.

7.1.5 Používání žebříků

• Při používání žebříků se práce musí řídit všemi body v Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

• Žebříky musí být nepoškozené, umístěné na zpevněném a rovném 
podkladu a přichycené k opěrné konstrukci.

• Další významné podmínky použití viz. příloha tohoto dokumentu BOZP
obsahující soubor pracovních rizik při montáži skeletu haly.
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8 Úkoly vedoucích pracovníků a koordinátora
BOZP během provádění stavby

8.1 Denní kontrola

Kontrolu zajištění a dodržování BOZP na stavbě jsou povinni vykonávat všichni 
vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí a pravomocí tak, jak jim to ukládá Zákon
č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Stavbyvedoucí, mistři 
a jimi pověření pracovníci jsou povinni provádět u osob pracujících na stavbě 
namátkovou kontrolu orientační dechové zkoušky na alkohol, a to minimálně jednou 
týdně.

Zjištěné nedostatky dodržování podmínek BOZP zapisuje stavbyvedoucí
do deníku kontrol BOZP. V zápisu bude uvedeno datum, do kdy musí dojít k nápravě 
zjištěných nedostatků, a jméno osoby, která je odpovědná za odstranění nedostatku. 
U závažných nedostatků musí dojít k nápravě ihned a taktéž se o tom provede zápis.
Zápisy o provedených dechových zkouškách se do deníku BOZP zapisují ihned
po vykonání namátkové kontroly a za přítomnosti alespoň jednoho svědka události.

8.2 Nasazení

Pracovní dobu a nasazení mechanismů je třeba přizpůsobil požadavkům 
stavebního povolení a povolených hygienických limitů v dané oblasti. Počet pracovníků 
na stavbě bude uveden na začátku zápisu každého dne ve stavebním deníku. Každá 
subdodavatelská firma si bude vést evidenci svých pracovníků a aktuální evidenci 
předloží před nástupem na pracoviště každý den stavbyvedoucímu nebo jeho 
pověřenému zástupci generálního dodavatele stavby.

8.3 Zápisy z kontrolních dnů koordinátora BOZP

Průběžnou podrobnější kontrolu stavu pracoviště a dodržování podmínek, plánu 
a předpisů BOZP zajišťuje koordinátor BOZP. Poznatky ze své kontroly zapisuje
do deníku BOZP a do stavebního deníku generálního dodavatele stavby. Zapisuje
zjištěné nedostatky, datum jejich odstranění a zpětně kontroluje nápravná opatření 
předchozích nedostatků. Pokud by koordinátor BOZP zjistil nějaký závažný nedostatek 
BOZP, může nařídit ihned zastavení dané stavební činnosti, dokud nebude provedena 
náprava. O svých poznatcích a zápisech informuje hlavního stavbyvedoucího
generálního dodavatele stavby a vedoucího pracovníka případného problémového 
úseku stavby. Koordinátor BOZP bude na stavbě přítomen ve všech kontrolních dnech
investora, pokud se koordinátor BOZP s hlavním stavbyvedoucím a zástupcem
investora nedomluví na jiném náhradním termínu. Kontroly koordinátora BOZP jsou
povinni účastnit se zástupci všech dodavatelů stavby v čele s hlavním stavbyvedoucím
generálního dodavatele stavby.
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1Obecné informace o stavbě

1.1 Identifikační údaje

Název stavby: Obchodní centrum Holešov
Místo stavby: ul. Palackého, Holešov - Všetuly
Město, obec: Holešov - Všetuly
Katastr. území: Všetuly, kód k.ú. 641057
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Charakter stavby: Občanská vybavenost  - novostavba

Investor: TESCO STORES ČR, a.s.
Adresa: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
IČO: 45308314, DIČ: CZ4508314

Generální projektant: S-projekt plus, a.s.
Adresa: tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

1.2 Architektonicko - urbanistické řešení objektu

Architektonické řešení stavby odpovídá funkci a charakteru objektu a současně 
respektuje standard řetězce prodejen předaných investorem tak, jak stanovuje 
obchodní strategie příslušného prodejního řetězce. Jde o jednopodlažní objekt 
jednoduchého přibližně obdélníkového půdorysu (cca 84,8x61,3m). Objekt obchodního 
domu je přízemní halová stavba klasicistního kubického tvaru a je vstupním průčelím 
orientována k parkovišti. Střecha je plochá s výškou atiky
cca 6,7 m. Architektonicky je objekt řešen jednoduchými formami kovového
kompletizovaného obvodového pláště se střídáním s prosklenými plochami u vstupního
portálu.

Členění a barevnost obvodového pláště vychází z kontrastu modrá a bílá
v kombinaci s červenou barvou vstupního portálu. Tvarová a barevná kombinace je
stanovena principy typologických řad hypermarketů TESCO 3K. Barevné řešení fasád 
je kombinací bílé, modré a červené. Trafostanice je součástí objektu a je dispozičně 
řešena v energobloku tohoto objektu. Navržený objekt bude mít univerzální náplň 
(převážně potravinářského zboží a vybraný sortiment nepotravinářského zboží). Vlastní 
prodejna tvoří jeden nákupní prostor. Součástí stavby je  parkoviště pro osobní 
automobily zákazníků a manipulační zásobovací dvůr.
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1.3 Konstrukční řešení objektu

Hala obchodního domu je navržena jako jednopodlažní skeletová
prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu 
o modulových rozměrech 12x5,65m+2x4,5m, v druhém směru jsou modulové rozměry 
1x6,0m+6x7,65m+1x8,5m. Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +6,25m
a v hřebeni +6,50m. Vlastní nosná konstrukce haly je tvořena železobetonovým 
prefabrikovaným skeletem. Založení je navrženo na pilotách s monolitickými kalichy.
Do kalichů jsou vetknuty železobetonové sloupy. Střešní plášť haly je vynesen
trapézovými plechy uloženými na betonových vaznicích a obvodových ztužidlech.
Konstrukce přístavby je navržena z válcovaných ocelových prvků založených 
na monolitických základových pasech.
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2 Omezení hlučnosti na stavbě

Negativní vlivy během výstavby budou působit na obyvatele domů v blízkosti
navrhovaného areálu zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního materiálu.
Obytná zástavba je při ulici Sokolská a Míru. Při stavební činnosti je nutno dodržovat 
povolené hladiny hluku stanovené NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 65 dB/A v době od 7,00 
hod do 21,00 hod). Noční provoz na staveništi bude vyloučen.

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením 
hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření:
- zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy

v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty v technickém
osvědčení

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách 
s ohledem na obytnou zástavbu

- v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny)
- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných 

ranních a pozdních večerních hodinách

Při výstavbě objektu obchodního centra se počítá s využitím těžkých stavebních 
strojů jako buldozeru, autojeřábu, nakladače a těžkých nákladních aut včetně 
domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů 
a tím i hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť se 
bude pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpokládat 
ve dnech s maximálním využitím zemních strojů včetně dopravy výskyt následujících 
hladin hluku:

Tabulka č.1. - Předpokládaných zdrojů hluku při výstavbě (hodnoty převzaté 

z technických listů strojů):

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje. V místech
obytných domů nepřesáhne hladina hluku hygienický limit 65 dB/A.

Zdroj hluku Hladina hluku LA
dB(A)

Nákladní automobil 75 - 91
Autojeřáb 75 - 85

Autodomíchávač 80 - 85
Dozer, grejdr 85 - 95

Rýpadlo nakladač 85 - 90
Okružní pila 97 - 107

Úhlová bruska 90 - 108
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3 Ochrana vod před znečištěním, zejména
ropnými produkty

Každý, kdo zjistí příznaky mimořádného zhoršení vody, je povinen 
bez zbytečného odkladu ohlásit tuto skutečnost pověřenému stavbyvedoucímu nebo 
příslušnému orgánu (České inspekci životního prostředí, okresnímu úřadu, policii, 
hasičskému záchrannému sboru, obecnímu úřadu a správci vodního toku). Zhotovitel
stavby obchodního centra zodpovídá za vypracování a schválení havarijního plánu
pro stavbu a za stav havarijní připravenosti a reakci v případě znečištění.

Možné havárie na stavbě může způsobit:

- únik ropných látek ze stavebních strojů
- únik stavebních materiálů
- únik nátěrových hmot, rozpouštědel, čistících prostředků
- nesprávné uskladnění odpadových materiálů (znečištěné obaly, apod.)
- požár

(O havárii nejde v případě, když vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno 
nebezpečí poškození některých složek životního prostředí, jako je znečištění 
ovzduší, vody či půdy.)

Při vzniku havárie je nutné postupovat podle následujících pokynů:

- zastavit únik
- zamezit dalšímu šíření po ploše, v případě úniku ropných látek přehrazením (písek 

a nebo sorbent)
- informovat ihned investora
- zjistit rozsah možného ohrožení povrchových a nebo podzemních vod
- zahájit likvidaci úniku sorbentem
- při kontaminaci zeminy zahájit sanaci výkopem kontaminované zeminy

s následným uložením do sudů a nebo zabezpečenou zpevněnou plochu 
a následně odvozem odbornou společností

Prostředky k odstranění havárie, kterými musí být na staveniště vybaveno:

- vapex
- sorpční textilie
- lopata a krumpáč
- těsný sud
- piliny nebo písek
Znečištěná zemina, nasorbovaný vapex, písek, piliny a sorpční textilie se ukládají 
do sudů a následně budou odvezeny odbornou společností.

O příčinách vzniku a průběhu havárie a způsobu odstranění je nutné sepsat 
protokol.
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4 Snížení prašnosti včasným čištěním vozidel
a vozovek

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů 
nákladních a stavebních strojů. Před výjezdem ze staveniště vybuduje dodavatel
stavby zpevněnou oklepovou plochu pro hrubé čištění stavebních mechanizmů. 
Případné znečištění veřejné komunikace bude ihned uklizeno.

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se
vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné látky, je potřebné 
využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.
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5 Odpady vzniklé při stavbě

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které jsou rozlišeny v souladu
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 106/2005 Sb. –
úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů, kterým je
třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí 
a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

Tabulka č.2.- Předpokládané odpady vzniklé při výstavbě:

Kata
-logové

číslo

Druh odpadu
Kategorie
odpadu

Množství
(v tunách)

10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 4,1

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 beton O 3,2
17 01 02 cihly O 1,7
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 1,3

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo O 2,0
17 02 02 sklo O 0,3
17 02 03 plasty O 1,5

17 02 04
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N 0,1

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
(živičný kryt vozovek a zpevněných ploch)

O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 07 směsné kovy O 1,3
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,5

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina

17 05 04
zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O

17 05 06
vytěžená hlušina neuvedená pod číslem
17 05 05

O

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

17 08 02
stavební materiály na bázi sádry neuvedené
pod číslem 17 08 01

O 1,3

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 03
jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů)

N

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

O 2,5

20 03 01 Směsný komunální odpad O 2,3
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Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad 
vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu
vzniklého stavební činností. Hlavní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto
odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým 
obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona
o odpadech č. 106/2005 Sb., a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Při předání stavby předloží hlavní dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace 
odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). Veškerý odpad 
bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování.

Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku,
nebo mohou být použity pro terénní úpravy ostatních staveb. V zájmovém území bude
provedena skrývka ornice o hloubce 30 cm a část bude uložena v prostoru staveniště 
pro závěrečné sadové úpravy a zbývající část bude rozvezena dle požadavku 
Životního prostředí Městského úřadu  Holešov.

Přebytečná zemina bude ukládána např. na skládku:

Zlínské cihelny s.r.o. – Cihelna Žopy
Šrámkova 121, 763 02 Zlín 4 – Malenovice
www.cihelny-zlinsko.cz

- vzdálenost od staveniště: 24 km
- cena za uložení: k.č. 17 05 04 235 Kč s DPH / tunu

k.č. 17 01 01 355 Kč s DPH / tunu
k.č. 17 01 02 355 Kč s DPH / tunu

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby 
povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady nebo doložit smluvní
zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní. Poblíž staveniště 
Obchodního centra Holešov je např. na skládka:

Marius Pedersen - Moravská skládková společnost, a.s.
Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice
www.mariuspedersen.cz

- vzdálenost od staveniště: 22 km
- cena za uložení: 500 až 1 500 Kč/tunu
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6 Odvodnění staveniště

Sklon staveniště je mírný, směrem k jihu ke komunikaci II/438 ulice Palackého
(celkové převýšení 2 m na celou délku staveniště). Po stabilizaci zemní pláně bude 
staveništní pláň odvodněna položením provizorního příkopu z prefabrikovaných
betonových tvarovek. Tento příkop bude umístěn před chodník u veřejné komunikace 
a příkop bude odvodněn do dvorní vpusti areálu Nástrojářství Kuchař, západním
směrem. Tento příkop bude ke konci stavby rozebrán a odvodnění ploch stavby 
převezme nově vybudovaná kanalizace se zaústěnými vpustěmi.
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1 Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: Obchodní centrum Holešov
Místo stavby: ul. Palackého, Holešov - Všetuly
Město, obec: Holešov - Všetuly
Katastr. území: Všetuly, kód k.ú. 641057
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Charakter stavby: Občanská vybavenost  - novostavba

Investor: TESCO STORES ČR, a.s.
Adresa: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
IČO: 45308314, DIČ: CZ4508314

Generální projektant: S-projekt plus, a.s.
Adresa: tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín

Zhotovitel: Dle výběrového řízení
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2 Úvod

Přeprava nadrozměrného nákladu se liší od ostatní přepravy v několika věcech. 
Jedná se nejen o použití speciální techniky, speciální uložení a uchycení nákladu. Ale
zejména se jedná o nutnost technického doprovodu, navržení a posouzení vhodnosti
přepravních tras, upřesnění daného termínu uskutečnění nadrozměrné přepravy. Navíc 
se musí zajistit příslušná rozhodnutí a povolení plánované přepravy.

Nadrozměrný náklad lze přepravovat různými způsoby, po silnici, železnici. 
Řece, po moři i letecky. Vždy záleží individuálně na daných podmínkách, nákladu, 
dostupnosti v terénu a v neposlední řadě i finančních prostředcích.

V této části mé diplomové práce se budu zabývat přepravou nadrozměrného 
nákladu po silnici. Je to totiž problematika, kterou řeším při stavbě železobetonového 
skeletu haly, kde některé dílce vyžadují tento druh přepravy z výrobny prefa
na staveniště.

V praxi funguje řešení této problematiky asi následovně. Každá poptávka
po nadrozměrné přepravě je zpracována obchodním zástupcem dopravní společnosti, 
který hned na začátku řeší předběžně způsob dopravy s odborníkem své společnosti. 
Dále odborník navrhne způsob uložení a uchycení nákladu na dopravním prostředku
a zvolí nejvýhodnější techniku pro převoz. Po té, co jsou známy definitivní rozměry 
a hmotnost jízdní soupravy, je navržena trasa. Trasa musí být pokud možno
nejbezpečnější a časově i finančně nejvýhodnější. Následně z této přípravy vychází
návrh a cenová nabídka zákazníkovi. Cena obsahuje veškeré platby a náklady, které
při přepravě vzniknou. Problémy mohou vzniknout, pokud se nenajde vhodný a možný
způsob přepravy daného dílce. Může se jednat o jeho tvar či velikost, a dílec prostě 
nejde po silnici přepravit. Pak je na místě tento problém předvídat včas a pokusit se 
jednáním s projektantem a výrobcem dílce o jeho změnu. Další možností je úprava 
trasy, např. dočasná demontáž pouličního osvětlení, svoditel a podobně. Jedná se 
však o vysoce náročnou část dané problematiky. Nejen časově, ale především 
finančně. Nemalou části řešení nadrozměrné přepravy je i získání povolení.
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3 Návrh organizačního schématu pro dopravu
dílců skeletu haly

Obr. 1: Organizační schéma pro dopravu z výrobny prefa v Tovačově na staveniště v Holešově
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4 Kroky před samotnou přepravou

1) Návrh přepravy (použitá jízdní souprava, předběžná trasa, termín)

2) Vyjádření příslušných orgánů a institucí

3) zajištění asistence (energetické a telekomunikační firmy a zpráva 
silničního provozu, které zabezpečují demontáž nadzemního vedení,
veřejného osvětlení, svodidel, jeli to potřeba)

4) Zajistit doprovodné vozidlo s asistencí

5) Zajistit asistenci policie ČR, pokud je to zapotřebí

6) Vytyčení definitivní trasy a termínu (Trasa musí odpovídat aktuálnímu
stavu komunikací v daném úseku. Hodnotí se stav a technické
parametry průjezdů mostů, podjezdů, nadjezdů, nájezdů, kruhových 
objezdů, křižovatek a zatáček s ohledem na rozměry a hmotnost jízdní 
soupravy

7) Pozor na aktuální stav týkající se případných rekonstrukcí 
na komunikacích či hlášení uzavírek na předem stanovené termíny.
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5 Definice nadrozměrné přepravy

Nadrozměrným nákladem se nazývá každé zboží, polotovar, hotový výrobek, 
prvek, dílec, stroj, nebo jeho část apod., které je přepravované po silnici, železnici,
řece, moři, letecky, či kombinací těchto druhů přeprav, které svými parametry 
překračuje limity běžného nákladu.

U silniční doprav jsou limity stanoveny vyhláškou č. 341/2002 Sb., která určuje 
rozměry vozidel takto:

● maximální šířka 2,5 m

● maximální výška 4,0 m

● maximální délka 16,5 m u soupravy s návěsem, 18,0 m u soupravy s přívěsem

● maximální hmotnost jízdní soupravy 48 tun

Pokud po naložení nákladu na přepravní techniku nedojde k překročení alespoň 
jednoho z těchto parametrů, nejedná se o nadrozměrnou přepravu ani o nadrozměrný 
náklad. Speciální případ je ten, že náklad může být na běžné technice nadrozměrný, 
ale na speciální technice, jako jsou jumbo soupravy, teleskopické soupravy a hlubinné
návěsy, náklad splní limitní parametry.

Povolené hmotnosti výšky a délky silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich 
rozdělení na nápravy se nacházejí ve vyhlášce ministerstva dopravy č. 341/2002,
o schválení technické způsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních
komunikacích, která se mění vyhláškou č. 100/2003 Sb.

Pro názornost a správnost uvedených dat zde uvádím znění části § 15 (Největší 
povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení 
na nápravy) a části § 16 (Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav). Tyto
vypsané části vyhlášky označuji písmem kurzívou.

§ 15

Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel,

zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1)  Největší  povolené  hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit

a) u jednotlivé nápravy ................................. 10,00 t,
b) u jednotlivé hnací nápravy ........................... 11,50 t,
c) u dvojnápravy  motorových vozidel  součet zatížení  obou náprav

dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru

1. do 1,0 m .......................................... 11,50 t,
2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ......................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ......................... 18,00 t,
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4. od  1,3 m  a méně  než 1,8  m, je-li hnací náprava vybavena
dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo
pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací
náprava  opatřena  dvojitou  montáží  pneumatik  a maximální

zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t.............. 19,00 t,

d) u dvojnápravy  přípojných vozidel  součet zatížení  obou náprav

dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru

1. do 1,0 m .......................................... 11,00 t,
2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ......................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ......................... 18,00 t,
4. 1,8 m nebo více ................................... 20,00 t,

e) u trojnápravy  přípojných  vozidel  součet  zatížení tří náprav

trojnápravy   nesmí   překročit   při   jejich  dílčím  rozvoru

jednotlivých náprav
1. do 1,3 m včetně ................................... 21,00 t,

2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně ......................... 24,00 t.

Dvojnápravou  se rozumí  dvě  za  sebou umístěné  nápravy, jejichž

středy  jsou  při  přípustné  hmotnosti  od  sebe  vzdáleny (dílčí

rozvor)  nejvýše  1,8  m.  Trojnápravou  se  rozumí  tři  za sebou

umístěné nápravy, jejichž součet  dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m.

(2)  Největší  povolená  hmotnost  silničních  vozidel  nesmí

překročit

a) u motorových vozidel se dvěma

nápravami ............................................ 18,00 t,
b) u motorových vozidel se třemi

nápravami ............................................ 25,00 t,
je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik
a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo
pokud je  každá hnací náprava opatřena  dvojitou montáží pneumatik

a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t ....... 26,00 t,

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více

nápravami ............................................ 32,00 t,
d) u přívěsů se dvěma nápravami ......................... 18,00 t,

e) u přívěsů se třemi nápravami ......................... 24,00 t,

f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami ................. 32,00 t,

g) u dvoučlánkových kloubových autobusů ................. 28,00 t,

h) u tříčlánkových kloubových autobusů  ................. 32,00 t,

i) u jízdních souprav ................................... 48,00 t,
j) u pásových vozidel ................................... 18,00 t,
u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve

směrnici 93/93/EHS.
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§ 16

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Největší povolené rozměry (bez plusové tolerance) vozidel

a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1 .............................. 2,50 m,
2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T ............. 2,55 m,
3. vozidel s tepelně izolovanou  nástavbou, u které je tloušťka

stěn větší než 45 mm ..............................  2,60 m,

4. dvoukolových mopedů ...............................  1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L ..................... 2,00 m,
6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová

vozidla ........................................... 1,00 m,
7. samojízdných  a  přípojných  pracovních  strojů  a  nesených

pracovních strojů v soupravě s nosičem ............  3,00 m,

8. tramvají .......................................... 2,65 m,
b) největší povolená výška

1. vozidel  (včetně sběračů  tramvají a  trolejbusů v  nejnižší

pracovní poloze) .................................. 4,00 m,
2. vozidel kategorie L ............................... 2,50 m,
3. vozidel kategorií N3, O4,  určených pro přepravu

vozidel ........................................... 4,20 m,
c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu
a návěsu .......................................... 12,00 m,

2. přípojného   vozidla   kategorie   O1   nebo  O2  vybaveného

spojovacím zařízením třídy B50-X (pro kouli ISO 50)
................................................... 8,00 m,

3. speciálního  přívěsu  nebo  nákladního  přívěsu pro přepravu

letadel kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím zařízením

třídy B50-X (pro kouli ISO 50) .................... 9,50 m,
4. a) autobusu se dvěma nápravami .................... 13,50 m,

b) autobusu se třemi a více nápravami ............. 15,00 m,

c) kloubové autobusy .............................. 18,75 m,
5. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ... 18,00 m,

6. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu .... 22,00 m,

do  největší povolené  délky autobusů  se započítává  jakákoliv

odnímatelná výbava (například schrána na lyže),

7. soupravy tahače s návěsem ......................... 16,50 m,

8. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem ..... 18,75 m,

9. soupravy motorového  vozidla s jedním  přívěsem kategorie O4

určeným pro přepravu vozidel ...................... 20,75 m,

10. vozidla kategorie L ............................... 4,00 m,
11. tramvaje (sólo) včetně spřáhel .................... 18,00 m,

12. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel



172 (A7)

................................................... 40,00 m,
13. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) ..... 18,00 m,
14. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem ... 18,00 m,

15. soupravy  samojízdného  stroje   s  podvozkem  pro  přepravu

pracovního zařízení stroje ........................ 20,00 m,

16. soupravy  se   dvěma  přívěsy  nebo   s  návěsem  a   jedním

přívěsem .......................................... 22,00 m,

do  celkové délky  vozidla (jízdní  soupravy) se  nepočítá délka

nakládacího  satelitního  vozíku,  který  je  v přepravní poloze

namontován vzadu na vozidle, pokud  nepřesahuje vozidlo o  více

než 1,20 m.
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6 Návrh přepravy dílců železobetonového
skeletu haly z výrobny prefa na staveniště

6.1 Plán dovážky dílců na staveniště zpracovaný
na základě technologického předpisu (A2)

Číslo 
dovážky

Označení 
vozidla

Celková hm.
nal. dílců (kg)

Seznam dovezených dílců

1 NA1 14 115 S9, S10, S10, S10, S11, S10
2 NA1 13 388 S10, S10, S11, S10, S10, S10
3 NA1 15 159 S11, S10, S12, S4.1, S13
4 NA1 14 947 S3, S14, S15, S16, S17
5 NA1 13 228 S1, S2.1, S1
6 NA1 12 310 S22, S21, S20, S2.1
7 NA1 14 424 S14, S22, S21, S20, S2
8 NA1 14 561 S2, S4, S18, S19
9 NA1 14 473 S3.1, S8, S6, S7, S6
10 NA1 13 750 S6, S6, S1.1, S7, S6, S6
11 NA1 11 582 S6, S6, S1.1, S7
12 NA1 7 227 S5, S6, S6
13 NA1 13 561 ZN23, ZN9
14 NA1 12 690 ZN10, ZN9
15 NA1 12 690 ZN10, ZN24
16 NA1 11 490 ZN10, ZN25
17 NA1 15 131 ZN1, ZN2, ZN2, ZN3
18 NA1 14 868 ZN4, ZN2, ZN2, ZN3
19 NA1 14 868 ZN5, ZN2, ZN2, ZN3
20 NA1 11 325 ZN6, ZN7, ZN8
21 NA1 12 690 ZN9, ZN10
22 NA1 14 947 ZN11, ZN16
23 NA1 15 947 ZN15, ZN17
24 TA1 + N1(Z) 21 828 ZN12, ZN18
25 TA1 + N1(Z) 23 724 ZN13, ZN19, ZN2
26 TA1 + N1(Z) 23 724 ZN14, ZN3, ZN4
27 NA1 14 868 ZN2, ZN2, ZN3 ZN4
28 NA1 11 414 ZN20, ZN21, ZN22
29 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1
30 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.1
31 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2

32 TA1 + N1(Z) 24 134
VK3, Z11, Z6, Z4, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1,
Z2, Z2, Z3, Z1, Z2, Z2, Z3, Z10

33 TA1 + N1(Z) 21 801
VA3,VA3,VA3, VA3.1, VA3, VA3, VA3,
VA3.1, VA3, VA3, VA3, VA3.,VA3.2

34 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1.1
35 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.2
36 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.3
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Číslo 
dovážky

Označení 
vozidla

Celková hm.
nal. dílců (kg)

Seznam dovezených dílců

37 TA1 + N1(V1) 20 674 VK3, Z8, Z9, VA1.2, Z-OC, Z-OC
38 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1.1, VA1, VA1
39 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1.1, VA1
40 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1.1
41 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1
42 NA1 8 038 Z8, Z9, Z-OC, Z-OC
43 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1.1
44 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.3
45 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2.3
46 TA1 + N1(V1) 20 674 VK3, Z8, Z9, VA1.2, Z-OC, Z-OC
47 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1.1, VA1, VA1
48 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1.1, VA1
49 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1.1
50 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1
51 NA1 8 038 Z8, Z9, Z-OC, Z-OC
52 TA1 + N1(V2) 23 122 VK1
53 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2
54 TA1 + N1(V2) 23 122 VK2
55 TA1 + N1(V1) 20 674 VK3, Z8, Z9, VA1.2, Z-OC, Z-OC
56 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1.1, VA1, VA1
57 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1.1, VA1
58 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1.1
59 TA1 + N1(V1) 23 868 VA1, VA1, VA1
60 NA1 8 038 Z8, Z9, Z-OC, Z-OC

61 TA1 + N1(Z) 20 858
Z7, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1,

Z2, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12

62 TA1 + N1(Z) 19 957
VA2.2, VA2.1, VA2, VA2, VA2, VA2.1,

VA2
63 NA1 17 106 VA2, VA2, VA2.1, VA2, VA2, VA2

Zvolil jsem dopravce KROMTRANS, s.r.o., Osvoboditelů 222, 767 01 Kroměříž. Vybral
jsem ho výhradně na základě těchto parametrů:

• Poloha sídla společnosti na trase výrobna prefa dílců – staveniště
• Dopravce disponuje vhodnou technikou
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6.2 Návrh a posouzení vozidel z hlediska nadrozměrné
přepravy

Nákladní automobil 6x2 DAF FAG CF75
s valníkovou nástavbou Schwarzmüller

Technické parametry:
Pohotovostní hmotnost: Celková nosnost: Celková technická hmotnost vozidla

v souladu s homologací (GVM):
přední: 4 390 kg 3 110 kg 7 500 kg
zadní: 3 255 kg 15 745 kg 19 000 kg
celkem: 7 645 kg 18 355 kg 26 000 kg
Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací (GCM): 38 000 kg

Valníková nástavba Schwarzmüller
Hmotnost: 1 800 kg
Rozměry: vnitřní délka ložné plochy: 8,80 m

vnitřní šířka ložné plochy: 2,48 m
celková šířka: 2,50 m

Maximální zatížení podlahy 5 460 kg = zatížení na nápravu vysokozdvižného
vozíku podle CSC.

Výška vyztužené boční stěny: 0,65 m
(další technické parametry viz. část A4, str. 111)

Nejtěžší náklad přepravovaný vozidlem NA1:
Číslo dovážky: 63
Seznam dovezených dílců: VA2, VA2, VA2.1, VA2, VA2, VA2
Celková hmotnost nákladu: 17 106

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ HMOTNOST SILNIČNÍCH VOZIDEL NESMÍ PŘEKROČIT:
• U jízdních souprav 48 tun ≥ (7,645 +17,106 = 24,751 t) Vyhovuje

Označení
v projektu:
NA1

Obr. 2: 6x2 DAF FAG CF75
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NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ HMOTNOST NÁKLADU NA NÁPRAVU VOZIDLA NESMÍ
PŘEKROČIT:

• U jednotlivé nápravy 10 tun ≥ (cca 24,751/3 = 8,25 t) Vyhovuje

• U jednotlivé hnací nápravy 11,5 tuny ≥ cca 8,25 t Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ ŠÍŘKA:
• Vozidel kategorie M1 je 2,5 m = 2,5 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ VÝŠKA:
• Vozidel 4,0 m ≥ 2,81 m Vyhovuje

ZÁVĚR:
U vozidla NA1 se nejedná o nadrozměrnou přepravu.

Tahač 6x2 DAF FTP CF85
s návěsem roztahovacím Satteltieflader
SPZ-DL 3-25/100 AA (zatažený)

Technické parametry:
Pohotovostní hmotnost: Celková nosnost: Celková technická hmotnost vozidla

v souladu s homologací (GVM):
přední: 4 616 kg 2 884 kg 7 500 kg
zadní: 2 500 kg 13 400 kg 15 900 kg
celkem: 7 116 kg 16 284 kg 23 400 kg

(další technické parametry viz. část A4, str. 109)

Označení
v projektu:
TA1 + N1(Z)

Obr. 3: Tahač 6x2 DAF FTP CF85

Obr. 4. Návěs roztahovací Satteltieflader SPZ-DL 3-25/100 AA
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Technické parametry:
Pohotovostní hmotnost: Celková nosnost: Celková technická hmotnost vozidla

v souladu s homologací (GVM):
na tahač: 10 800 kg
na nápravu: 3 x 8 667 kg
celkem: 11 500 kg 25 301 kg 36 801 kg

Rozměry:
délka ložné plochy: 13,96 m + výsuv 7,02 m + 6,87 m, tedy 13,96 až 27,85 m
šířka ložné plochy: 2,49 m

(další technické parametry viz. část A4, str. 110)

Celková délka soupravy TA1 + N1(Z) je 16,11 m

Nejtěžší náklad přepravovaný soupravou TA1 + N1(Z):
Číslo dovážky: 32
Seznam dovezených dílců: VK3, Z11, Z6, Z4, Z1, Z2, Z2, Z3, Z1, Z2, Z2, Z3,

Z1, Z2, Z2, Z3, Z10
Celková hmotnost nákladu: 24 134 kg

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ HMOTNOST SOUPRAVY NESMÍ PŘEKROČIT:
• U jízdních souprav 48 tun ≥ (7,116 +11,5 + 24,134 = 42,75 t) Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ HMOTNOST NÁKLADU NA NÁPRAVU VOZIDLA NESMÍ
PŘEKROČIT:

• U jednotlivé nápravy 10 tun Vyhovuje
• U jednotlivé hnací nápravy 11,5 tuny Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ ŠÍŘKA:
• Vozidel kategorie M1 je 2,5 m = 2,5 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ VÝŠKA:
• Vozidel 4,0 m ≥ 3,05 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ DÉLKA:
• Tahače s návěsem je 16,5 m ≥ 16,11 m Vyhovuje

ZÁVĚR:
U soupravy TA1 +N1(Z) se nejedná o nadrozměrnou přepravu.
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Tahač 6x2 DAF FTP CF85
s návěsem roztahovacím Satteltieflader
SPZ-DL 3-25/100 AA (vytažený do první polohy)

(technické parametry viz. část A4, str. 109 a 110)

Celková délka soupravy TA1 + N1(Z) je 23,3 m

Nejtěžší a nejdelší náklad přepravovaný soupravou TA1 + N1(V1):
Číslo dovážky: 38
Seznam dovezených dílců: VA1.1, VA1, VA (délka 15,3 m)
Celková hmotnost nákladu: 23 868 kg

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ HMOTNOST SOUPRAVY NESMÍ PŘEKROČIT:
• U jízdních souprav 48 tun ≥ (7,116 +11,5 + 23,868 = 42,484 t) Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ HMOTNOST NÁKLADU NA NÁPRAVU VOZIDLA NESMÍ
PŘEKROČIT:

• U jednotlivé nápravy 10 tun Vyhovuje
• U jednotlivé hnací nápravy 11,5 tuny Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ ŠÍŘKA:
• Vozidel kategorie M1 je 2,5 m = 2,5 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ VÝŠKA:
• Vozidel 4,0 m ≥ 3,05 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ DÉLKA:
• Tahače s návěsem je 16,5 m < 23,3 m Nevyhovuje

ZÁVĚR:
U soupravy TA1 + N1(V1) se jedná o nadrozměrnou přepravu. Na parametry,
na které souprava nevyhověla, musí být zpracována žádost o povolení k cestě.

Označení
v projektu:

TA1 + N1(V1)
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Tahač 6x2 DAF FTP CF85
s návěsem roztahovacím Satteltieflader
SPZ-DL 3-25/100 AA (vytažený do druhé polohy)

(technické parametry viz. část A4, str. 109 a 110)

Celková délka soupravy TA1 + N1(Z) je 30,17 m

Nejtěžší a nejdelší náklad přepravovaný soupravou TA1 + N1(V2):
Číslo dovážky: 29
Seznam dovezených dílců: VK1 (délka 22,6 m)
Celková hmotnost nákladu: 23 122 kg

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ HMOTNOST SOUPRAVY NESMÍ PŘEKROČIT:
• U jízdních souprav 48 tun ≥ (7,116 +11,5 + 23,122 = 41,728 t) Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ HMOTNOST NÁKLADU NA NÁPRAVU VOZIDLA NESMÍ
PŘEKROČIT:

• U jednotlivé nápravy 10 tun Vyhovuje
• U jednotlivé hnací nápravy 11,5 tuny Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ ŠÍŘKA:
• Vozidel kategorie M1 je 2,5 m = 2,5 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ VÝŠKA:
• Vozidel 4,0 m ≥ 3,05 m Vyhovuje

NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ DÉLKA:
• Tahače s návěsem je 16,5 m < 30,17 m Nevyhovuje

ZÁVĚR:
U soupravy TA1 + N1(V2) se jedná o nadrozměrnou přepravu. Na parametry,
na které souprava nevyhověla, musí být zpracována žádost o povolení k cestě.

Označení
v projektu:

TA1 + N1(V2)
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6.3 Žádost o přepravě

Formulář se vyplňuje, pokud po posouzení vozidla z hlediska nadrozměrné 
přepravy zjistíme, že některý z posuzovaných parametrů nevyhovuje (viz. předchozí 
část 6.2). Ve formuláři se přesně definuje popis, rozměry, hmotnosti, poloměry vozidla 
a hlavně se popíše trasa, kterou se náklad bude přepravovat. Vyplněný formulář se 
odesílá k vyjádření o přepravě na příslušný krajský úřad, na odbor dopravy. Na základě 
žádosti vydá krajský úřad rozhodnutí o přepravě, ke kterému se vyjadřuje Ministerstvo 
dopravy a ředitelství služby dopravní policie.

Vzor žádosti o povolení zvláštního užívání silnice ke Krajskému úřadu ve Zlíně, 
na odbor dopravy a silničního hospodářství je přiložen na stránkách 181 a 182 (Obr. 5
a 6).
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Obr. 5. Vzor žádosti o povolení zvláštního užívání silnice, str. 1/2
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Obr. 6. Vzor žádosti o povolení zvláštního užívání silnice, str. 2/2
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6.4 Smlouva o přepravě

Smlouvou se dopravce zavazuje přepravit předmět smlouvy do místa určení
(na adresu příjemce) a nakládat s ním podle pokynů odesílatele, a odesílatel se 
zavazuje zaplatit mu za to sjednanou cenu (přepravné). Smlouva se řídí podle § 765.
a následně Občanským zákoníkem.

Vzor smlouvy o přepravě nákladu je přiložen na stránkách 183 a 184 (Obr. 7
a 8). Jedná se pouze o vzor smlouvy podle § 765. a následně Občanského zákoníku. 
Konkrétní smlouva se vždy uzpůsobuje individuálním požadavkům jednotlivých 
případů.

Obr. 7. Vzor smlouvy o přepravě nákladu, str. 1/2
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Obr. 8. Vzor smlouvy o přepravě nákladu, str. 2/2
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6.5 Návrh tras

Výrobce prefabrikovaných železobetonových dílců:
TOPOS PREFA Tovačov, s.r.o
Tovačov II – Annín 53, 751 01 Tovačov

Stavba:
Obchodní centrum Holešov
ul. Palackého, 769 01 Holešov – Všetuly

Pro přepravu dílců železobetonového skeletu haly z výrobny prefa na staveniště 
byly zvoleny trasy I. a II. Podrobný popis návrhu tras je uveden v příloze B1.2 Širší
dopravní vztahy – Návrh tras. Před samotnou přepravou se dělá prohlídka tras. 
Velká pozornost se klade na místa, která nemá dopravní společnost otestovaná 
a na kterých se zjistí při obhlídce nějaký možný problém.

Ostatní dopravní vztahy v Holešově jsou uvedeny v příloze B1.1 Dopravní
vztahy v Holešově.

Trasa I.
Podrobný popis trasy s vyznačením problematických úseků a jejich řešení je 

uveden v příloze B1.2.1 Širší dopravní vztahy – Trasa I. Trasa je dlouhá 36 km
a vede z Tovačova přes Přerov do Holešova. Trasa je určena pro:

• jízdní soupravu tahače s návěsem vytaženým do druhé polohy
(ozn. TA1 + N1(V2)) tvořící nadrozměrnou přepravu.

Trasa II.
Podrobný popis trasy s vyznačením problematických úseků a jejich řešení je 

uveden v příloze B1.2.2 Širší dopravní vztahy – Trasa II. Trasa je dlouhá 34 km
a vede z Tovačova přes Kojetín, kroměříž a Hulín do Holešova. Trasa je určena pro:

• jízdní soupravu tahače s návěsem vysunutým do první polohy
(ozn. TA1 + N1(V1)) tvořící nadrozměrnou přepravu

• jízdní soupravu tahače s návěsem zataženým (ozn. TA1 + N1(Z))
• nákladní automobil s valníkovou plošinou (ozn. NA1)

6.6 Výpočet nákladů na dopravu

Orientační výpočet nákladů na dopravu prefabrikovaných dílců skeletu haly 
z výrobny prefa na staveniště je zpracován v příloze B3. Tyto náklady zahrnuji
do rozpočtu hrubé stavby SO 01 jako VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
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7 Zabezpečení (fixace) nákladu během
přepravy

Nejdůležitějším faktorem během přepravy je samozřejmě bezpečnost. 
Za bezpečnou přepravu zodpovídá řidič přepravy, který si řídí i samotné nakládání 
a vázání materiálu. pro ukotvení nákladu na vozidle slouží vázací lana, textilní popruhy
(kurty) a různé řetězové upínací prostředky. Pro podkládku převážených dílců se 
používají dřevěné hranoly, fošny, prkna, protiskluzné podložky, klíny apod. Náklad 
může uvazovat pouze řidič či vazač, kteří k tomu mají oprávnění. Pro některé, zejména 
plošné prvky, se používají speciální podpory. K jejich konstrukci se dají uchytit třeba 
dřevěné příhradové nosníky, okenní rámy, železobetonové či tzv. sendvičové zdi apod.

Obr. 9.: Letecký balík pro fixaci nákladů

Obr. 10.: Stojan na přepravu plošných prvků (oken)

Obr. 11.: Kurt k upevnění nákladu
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8 Doprovodná vozidla

Doprovodné vozidla se používají během přepravy pouze v nutných případech. 
O tom rozhoduje dopravce. Jedná-li se však o nadrozměrnou přepravu, rozhoduje
o použití doprovodného vozidla ministerstvo doprav při posuzování žádosti 
o nadrozměrnou přepravu. Záleží na druhu a trase nadrozměrné přepravy. Může se jí 
účastnit i více než jedno doprovodné vozidlo.

Doprovodným vozidlem je osobní automobil, který je vybaven světelnou 
rampou, vysílačkou a je opatřena příslušnými polepy tak, aby mohlo provádět 
technický doprovod pro nadrozměrnou přepravu.

Podle zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro orgány 
Policie ČR mimo jiné úkol dohledu na bezpečnost silničního provozu a spolupůsobení 
při jeho řízení. S tímto souvisí pro dopravní policii povinnost v rámci své služby
doprovázet nadměrné náklady a nadrozměrnou přepravu, jejichž rozměry by ohrožovali 
plynulý provoz na pozemních komunikacích.

Každá odeslaná žádost o nadrozměrné přepravě, je posuzována ministerstvem 
dopravy a prozkoumána ředitelstvím dopravní policie. Na základě žádosti a dané trasy 
rozhodnou o asistenci policie při přepravě. Můžou předepsat počet doprovodných 
vozidel, které musí dopravce zajistit, nebo může dojít ke kombinaci doprovodných 
vozidel i asistenci vozů Policie ČR.

Obr. 12.: Doprovodné vozidlo Škoda Octavia combi
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8.1 Asistence doprovodných vozidel při konkrétní
přepravě dílců skeletu haly

Při přepravě dílců skeletu haly z výrobny prefa v Tovačově na staveniště 
v Holešově je navržena asistence jednoho doprovodného vozidla u nadrozměrné 
přepravy. Tedy u souprav tahače a návěsu vytaženého do první nebo druhé polohy 
s označením souprav v projektu TA1 +N1(V1) a TA1 + N1(V2).

Asistence Policie ČR se předpokládá při průjezdu Přerovem. Jedná se
o průjezd jízdní soupravou tahače a návěsu vytaženého do druhé polohy s označením 
v projektu TA1 + N1(V2). Jedná se o řízení dopravy v zatáčkách a světelné křižovatce. 
Vyznačení těchto problematických míst průjezdu nadrozměrnou přepravou je v příloze
B1.2.1 Širší dopravní vztahy – Trasa I.

9 Závěr

Problematika řešení nadrozměrné dopravy je velmi důležitá vzhledem 
k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dopravní společnosti zabývající 
se tímto druhem přepravy na ní mají své odborníky. Jsem rád, že jsem se mohl touto 
problematikou také zabývat a poučit se z mnoha úskalí, která při přepravě vznikají.
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Seznam použitých zkratek a symbolů

DP - diplomová práce
ČSN - česká státní norma
EN - evropská norma
SD - stavební deník
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při prácí
DBOZP - deník záznamu o BOZP na stavbě
HSV - hlavní stavbyvedoucí
M - mistr (vedoucí montáže)
TDI - technický dozor investora
AD - autorský dozor investora
ST - statik
G - geodet
KB - koordinátor BOZP
THU - technicko-hospodářský ukazatel
NV - nařízení vlády
Z - zákon
SO - stavební objekt
ZS - zařízení staveniště
SHZ - stále hasičské zařízení

Seznam použitých obrázků je uveden u jednotlivých kapitol dokumentů textové části.
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B2.4 Bilance pracovníků
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B3. Položkový rozpočet hrubé stavby objektu obchodního centra SO 01

B4. Propočet stavby Obchodního centra Holešov podle THU

B5. Kontrolní a zkušební plán na montáž železobetonového skeletu haly
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Závěr

Cílem mé diplomové práce je navržená stavebně technologická příprava
pro stavbu Obchodního centra Holešov. Při své práci jsem se snažil zohlednit 
nejvýznamnější hlediska, mezi něž patří časové, finanční, stavebně technologické 
a bezpečnostní.

Můj časový návrh průběhu výstavby je znázorněn pomocí řádkového 
harmonogramu. Snažil jsem se uzpůsobit termín výstavby co nejefektivněji 
pro investora a jeho podnikatelský záměr. Můj návrh počítá se zahájením výstavby 
na začátku března 2013 a s ukončením stavby na konci září téhož roku. Předpokládám
se dvěma měsíci října a listopadu pro revizní zkoušky, kolaudaci, vybavení objektu
technickým a výpočetním zázemím investora, zbožím, proškolením pracovníků 
obchodního centra a pro propagaci termínu otevření obchodního centra. Termín
otevření Obchodního centra Holešov plánuji pro měsíc prosinec 2013, tedy finančně 
nejvýnosnější období pro jeho investora.

Zpracoval jsem finanční plán se zobrazením nákladů výstavby za jednotlivé 
měsíce a čtvrtletí, na základě provedení rozpočtu hrubé stavby haly a propočtu celé
stavby obchodního centra. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během 
výstavby jsem zpracoval dokument BOZP a soubor pracovních rizik při montáži skeletu 
haly. V technologii výstavby jsem se zabýval nejvíce stavbou železobetonového
skeletu haly, na kterou jsem zpracoval technologický předpis, kontrolní a zkušební plán 
a výkresy postupu montáže a montážních pozic autojeřábu a nákladních automobilů 
s dílci.

V rámci specializace jsem se zabýval dopravními vztahy ve městě Holešově,
ale i v širším okolí. Zejména jsem se soustředil na plán dovážky dílců z výrobny prefa
na staveniště včetně posouzení nadměrné přepravy a návrh tras.

Při zpracování mé diplomové práce jsem respektoval platné vyhlášky, zákony, 
předpisy a normy, které s činností výstavby souvisí. Mé navržené postupy a řešení jsou 
provedeny s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


