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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem výrobní a skladovací 
haly a sociální budovy chráněných dílen Ergon Třinec. Práce je zpracována na základě 
projektové dokumentace. Jedná se o 8 stavebních objektů (2 hlavní stavební objekty 
a 6 inženýrských objektů). Stavební objekt SO 01 montážní a skladovací hala  bude využit pro 
instalaci montážních linek pro jednoduchou montáž dovážených dílů, a zřízení 
poloautomatické linky lakovny. Stavební objekt SO 02 sociální budova bude využit pro 
sociální zázemí zaměstnanců (WC, sprchy, denní místnosti, šatny) a kancelářské prostory. 

Mezi hlavní body diplomové práce patří projekt zařízení staveniště včetně časového 
a ekonomického vyhodnocení, časový a finanční plán- objektový, studie realizace hlavních 
etap stavebního objektu SO 01 a SO 02, návrh hlavních stavebních strojů včetně dosahů, 
časový plán stavebního objektu SO 02, technologický předpis pro provádění ocelových 
konstrukci objektu SO 01 s kontrolním a zkušebním plánem. 

Klíčová slova 

Výrobní a skladovací hala, sociální budova, železobetonové základy, montovaná ocelová 
konstrukce, drátkobeton, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, koordinační situace, 
kontrolní a zkušební plán, plán zajištění materiálových zdrojů, časový plán, finanční plán, 
projekt zařízení staveniště. 

Abstract 

The subject of graduation thesis is a building-technological study of production and 
warehousing hall and headquarters of  Ergon protected  workshops in Třinec. The work 
is prepared on the basis of the project documentation. This consists of 8  building objects( 2 
main building objects and 6 engineering objects). Building object SO 01-assembly and 
warehousing hall will be used for installation of assembly lines for simple mounting of 
imported parts and  for semi automatic painting line equipment. Building object SO 02- 
headquarters building will be used for social activities of employees (WC. showers, social 
room , cloak rooms) and office premises. 

The main aims of graduation thesis are : project of  construction site equipment including of 
time and economical evaluation, time schedule and financial plan for objects, study of main 
phases of  project realisation for objects SO 01 and SO 02, project of main building machines  
including their radius( reach), time schedule of building object SO 02, technological prescript 
for steel construction preparation of object SO 01 with control and  check plan. 

Keywords 

Production and warehousing hall, headquarters building, ferro concrete foundations, tilt-up 
steel construction, wire concrete, vertical constructions, horizontal constructions, coordination 
situation, control and check plan, plan to  guarantee material sources , time schedule, financial 
plan, equipment of construction site project.  
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Úvod 
 
Moje diplomová práce řeší 3. etapu rozšiřování chráněných dílen Ergon. Jedná se 
o výstavbu dvoulodní montážní a skladovací haly a sociální budovy. V hale bude 
umístěna poloautomatická linka lakovny. Objekt bude navazovat na stávající halu. 
K hale bude dostavěna sociální budova, kde se budou nacházet šatny, WC, sprchy, 
denní místnosti a kanceláře. 
Stavebně technologický projekt se blíže zabývá montáži ocelové konstrukce haly, kde je 
zpracován technologický předpis a kontrolní a zkušební plán.  
Dále je řešeno zařízení staveniště. Je zhotoven podrobný výkres se zakreslením všech 
objektů zařízení staveniště, časový plán výstavby a likvidace jednotlivých objektu ZS 
a také ekonomické vyhodnocení nákladů. 
Je zpracován podrobný časový plán hlavního stavebního objektu a také objektové 
časové a finanční plány pro SO01 a SO02. 
Tato práce obsahuje i další doplňující dokumenty jako technickou zprávu ke stavebně 
technologickému projektu, koordinační situaci stavby a podrobné řešení stavebních 
strojů a mechanizace. 
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1.1 Identifikační údaje 
 
1.1.1 Identifikace stavby 
 Stavba:   Rozšíření chráněné dílny Ergon 3. etapa 
 Místo stavby:   Třinec- Baliny 39/71 
     739 61 
     Stavební činnost se týká parcely číslo 39/71, 
     katastrální území Konská 771015 
 Vlastník parcely:  o.s. Ergon-Chráněná dílna  
 Druh stavby:   rozšíření výrobní haly a sociální budovy 
 Účel stavby:   průmyslový objekt  
 
1.1.2 Identifikační údaje investora – stavebníka 
 Objednatel – investor: o.s. Ergon-Chráněná dílna 
 Sídlo investora:  Vělopolská 243, Český Těšín 737 01 
 
1.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 Projekční kancelář:   DELTA Třinec s.r.o. 
     Staroměstská 534, Třinec 739 61 
  IČO: 607 78 288 
 Hlavní projektant:  Ing. Rudolf Sklenář 
 
1.1.4 Údaje o umístění stavby 
Sněhová oblast: III. 
Větrová oblast: III. 
Teplotní oblast: - 15°C 
Námrazová oblast: lehká 
 
1.1.5 Popis stavby 

Předpokládá se přístavba montážních hal a sociální budovy pro rozšíření 
stávajících hal ERGON - Chráněných dílen. Rozšíření je navrženo s ohledem na dnes 
již nevyhovující stávající prostory pro jednoduchou montáž, které nestačí pro zajištění 
plynulé výroby včetně navazujících procesů skladování a logistiky. Proto byla zvolena 
varianta přístavby nových hal v areálu ERGON včetně sociálního zázemí pro 
zaměstnance. V halách bude instalována lehká montážní linka včetně lakovny. Přístavba 
bude navazovat na stávající budovy v areálu ERGON. Sociální budova pro zaměstnance 
je umístěna u nově navržených montážních hal a je s nimi propojena. Současně je 
navrženo propojení se stávající sociální budovou v úrovni 2.NP, na úrovni 1.NP je 
zachován průjezd k navrženým halám. V této sociální budově budou umístěny šatny 
a sociální zařízení pro zaměstnance, objekt bude doplněn technickou a zasedací 
místností a kancelářemi. 
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SO 01: 
Skladovací hala, lakovna:  
Zastavěná plocha      1440,00 m2 
Obestavěný prostor      17300,00 m3 
Rozpětí nosné konstrukce     24,00 m 
Podélný modul nosné konstrukce    6,00 m 
Světlá využitelná výška (pod vazník)   11,00 m 
Výška haly u atiky      13,30 m 
Kapacita linky pro úpravu povrchů (lakovna)  9500,00 m2/rok 
 

Montážní hala: 
Zastavěná plocha      1464,00 m2 
Obestavěný prostor      7320,00 m3 
Rozpětí nosné konstrukce     24,40 m 
Podélný modul nosné konstrukce    6,00 m 
Světlá využitelná výška (pod vazník)   3,50 m 
Výška haly u atiky      5,85 m 
 
SO 02: 
Sociální budova 
Zastavěná plocha      420,00 m2 
Obestavěný prostor      2600,00 m3 
 

 
 

 

 

 
 
Obr. č. 1.1 Vizualizace Ergon – chráněných dílen  
 

1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 Montážní a skladovací hala 
SO 02 Sociální budova 
SO 03 Přípojka dešťové kanalizace 
SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 
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SO 05 Přípojka zemního plynu 
SO 06 Elektro přípojka 
SO 07 Zpevněné plochy 
SO 08 Přípojka horkovodu + nová výměníková stanice 
 

1.3 Popis staveniště 
 
1.3.1 Charakteristika území 

Pozemek se nachází v centru průmyslové zóny. Území je v nadmořské výšce 
289 m. n. m. Stavební parcela je rovinatá, výškový rozdíl nečiní ani 1m.  

V areálu průmyslové zóny byly prováděny geologické průzkumy, na základě 
kterých bylo zjištěno, že do hloubky 2m se nachází navážky z předešlého užívaní 
pozemku, v hloubce 2,9 až 3,0m jsou štěrkopísčité a šterkohlínité ulehlé nánosy, které 
vykazují únosnost 250MPa, od hloubky 5,0m až 6,0m se nachází kompaktní vrstva 
břidlice s únosností kolem 400MPa. Z hlediska radonového rizika se pozemek nachází 
v oblasti s nízkým radonovým rizikem, stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních 
protiradonových opatření. 

V současné době se na pozemku nachází stávající hala a sociální budova a k nim 
vedené rozvody inž. sítí.  

Pro realizaci bude nutno zabrat část sousedícího pozemku parc. č. 39/6 na jižní 
straně staveniště. Vlastníkem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s., Průmyslová 1000, 
Staré Město, 73961 Třinec. Za úplatu v hodnotě vzájemné domluvy se zhotovitelem 
stavby po dobu realizace stavby  

 Pro účely staveniště bude zrušen stávající plot na severní a jižní straně parcely. 
Na severní straně bude umístěno mobilní oplocení výšky 2m a vjezdová brána Na jižní 
straně bude plot posunut o 12,5m směrem od nově budované stavby. 
 
Údaje o stavební parcele: 
Parcelní číslo: 39/97 
Výměra [m2]: 8326 
Katastrální území: Konská 771015 
Číslo LV: 1 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP 2880, V.S. XXII-11-14 
Způsob využití: manipulační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61 
 
1.3.2 Dopravní systém 

Stavba se nachází u hlavní silniční komunikace průmyslové zóny – parc.č. 
39/97, k. ú. Konská, která je napojená na silnici číslo 468 spojující Třinec a Český 
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Těšín. Pozemek je na silniční komunikaci průmyslové zóny napojen dvěma sjezdy.
 Stávající sjezd bude po dobu stavby prioritně uzamčen a používat se bude nově 
vybudovaná brána v severozápadním rohu staveniště. Vjezd bude opatřen značkou „dej 
přednost v jízdě“ a „pozor výjezd vozidel ze staveniště“. Na bráně bude viset 
informační výstražná cedule s podmínkami vstupu na staveniště. 

Mezi oplocením stavby a silnicí se nachází zelený pas, ve kterém jsou vedeny 
inženýrské sítě, které budou využity proplánovaný záměr. 
 

 
 
Obr. č. 1.2 Umístění staveniště [http://mapy.cz] 
 
1.3.3 Materiál a suroviny 
Doporučení o odběru materiálu zhotoviteli u objemově významného materiálu 
používaného na realizované stavbě: 
 

 Transportbeton 
o Skanska Transbeton, s.r.o 

Staré Město 98 
Třinec 73961 

 Betonářská ocel 
o ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o. 

U Řeky 925 
Ostrava – Hrabová 720 00   
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 Ocelová konstrukce 
o MORAVSKÉ MONTÁŽE, s.r.o. 

Míru 3267  
Frýdek-Místek – Frýdek 738 01 

 Trapézový plech 
o Lindab s.r.o. 
Javorová 1A/788  
Hustopeče u Brna 693 01 

 Opláštění objektu SO 01 
o Kingspan a.s. 

 Vážní 465  
Hradec Králové 500 03 
 

1.3.4 Klimatické podmínky 
  Stavební parcela se nachází ve sněhově oblasti III a větrové oblasti taktéž III. 
Směr převládajících větrů je z východní strany. Nadmořská výška území 289 m. n. m. 
 
Průměrná denní teplota pro jednotlivé měsíce v roce 2014. 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
teplota (oC) 0 2,9 6 9,3 12,1 15,4 19 15,8 14 9,7 6,2 0,9 

Tab. 1.1 Průměrná denní teplota jednotlivých měsíců v roce 
 
1.3.5. Velikost pozemků 
Stavební parcela č. 39/97 – 8326 m2 
Zábor části parcely 39/6 – 1437,5 m2  
Celková plocha stavebního pozemku – 9763,5 m2 
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Obr. č. 1.3 Katastrální mapa území 
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2E
DA9E08&MarQParam0=2832542832&MarQParamCount=1&MarWindowName=Mar
ushka] 
 

1.4. Charakteristika stavebních objektů 
 
1.4.1 Objekt SO 01 – montážní a skladovací hala 
 Montážní hala bude využita pro instalaci montážních linek pro jednoduchou 
montáž dovážených dílů, kompletizaci výrobku, balení a expedici do nově navržených 
skladových prostor. V jedné části bude zřízena poloautomatická linka lakovny pro 
povrchovou úpravu dovezených komponentů.  
 Objekt haly bude navazovat na stávající haly v areálu chráněných dílen Ergon. 
Architektonické řešení je plně podřízené stávajícím objektům areálu. Jedná se 
o pravoúhlý systém členění objektu a komunikací.  Objekt je navržen jako dvojlodní 
vytápěná hala se sedlovou střechou se sklonem 5% a podélnými střešními světlíky. 
 Půdorysný rozměr jednotlivých lodních hal činí 24,0 x 60 m a 24,4 x 60 m, 
výška jednotlivých lodí haly činí 5,4 a 12,9 m.   Nosná ocelová konstrukce bude řešena 
systémem vetknutých sloupu IPE 400, vynášejících kloubově uložené příhradové 
vazníky proměnné konstrukční výšky. Základy budou, tvořit betonové bloky, které 
budou uloženy na pilotových základech průměru 600mm, délky cca 4,3 m opřených do 
nosného skalního podloží (břidlice). Obvodový plášť bude tvořen PUR panely tloušťky 
80mm. Podlaha bude tvořena betonovou deskou C25/30 tloušťky 200mm s rozptýlenou 
výztuži se vsypem. Střešní konstrukce bude řešena s využitím vaznic, trapézových 
plechů, zateplená 180 mm extrudovaným polystyrenem.  Jako střešní krytina bude 
použit PVC fólie. 
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1.4.2 Objekt SO 02 – sociální budova 
 Prostory sociální budou využívaný novými zaměstnanci chráněných dílen. Jedná 
se o zřízení nových šaten, WC, sprch, denních místnosti a kanceláří. Prostory jsou 
navržené pro bezbariérové použití.  
 Budova je navržena vedle nově vznikající haly SO 01, je s ní propojena, dále 
bude propojena v 2.NP  se stávající sociální budovou a na úrovni 1NP. Bude zachován 
průjezd k objektu SO 01.   
 Objekt je navržen jako dvoupodlažní. Půdorysné rozměry 1 NP 19,0 x 15,8m, 
2.NP 26,0 x 15,8m. Objekt je navržen jako zděný, obvodové stěny jsou navrženy 
z keramických pálených tvárnic Porotherm 440 P+D, tak aby nebylo nutné již objekt 
zateplovat a byly splněny podmínky tepelné ochrany budov. Vnitřní nosné stěny jsou 
taktéž z keramických pálených tvárnic Porotherm 300 P+D s výjimkou vnitřních 
nosných stěn v 2.NP nad průjezdem. Tyto stěny budou tvořeny z Ytongových tvárnic tl. 
300mm. Příčky budou tvořeny příčkovkami Ytong tloušťky 75, 100, 125, 150 mm. 
Základy tvoří železobetonové základové pásy tvaru obraceného T s betonu C25/30 
vyztužené oceli B500B.  Stopní konstrukce je navržená jako železobetonová deska tl. 
200 a 250mm s betonu C25/30. Nad 2.NP v úrovni odlehčeného Ytongového průjezdu 
je strop taktéž řešen odlehčeně – skládaný MIAKO strop tl. 290mm. Do 2. NP je 
navrženo přímé železobetonové schodiště s ocelovým zábradlím. Střecha je navržena 
jako zateplená jednoplášťová s PVC střešní fólií.  
 
1.4.3 Objekt SO 03 – přípojka dešťové kanalizace 
 Objekt SO 03 řeší odvod dešťové vody z nově budovaných objektů. V dané 
lokalitě se nenachází dešťová kanalizace, proto budou dešťové vody svedeny do 
vsakovacích nádrží složené z akumulačních boxů 350 kusů ve třech vrstvách. Dešťová 
voda bude přivedena do vsakovací nádrže potrubím KG DN 300 mm délky 22,2m. 
Odvedení srážkové vody ze zpevněné plochy před objektem bude řešeno pomoci 
uličních vpustí UVn1a UVn 2, které budou zaústěné do svodného potrubí KG DN         
150mm délky 35,8m. Před vsakovací nádrží bude umístěna sedimentační filtrační šachta 
DN 1000, z ní pak budou vyvedeny 3 potrubí délky cca 8m z  KG DN 150 mm, které 
budou zaústěné do vsakovací nádrže. 

 
1.4.4 Objekt SO 04 – přípojka splaškové kanalizace 
 Objekt SO 04 řeší odvod splašků z nové sociální budovy do stávající revizní 
šachty. Splašková kanalizace bude provedena z trub KG DN 150mm délky 9,8m ve 
spádu 3,0 %.   
 
1.4.5 Objekt SO 05 -  přípojka zemního plynu  
 Objekt SO 05 řeší novou přípojku zemního plynu pro lakovnu v nové hale. 
Plynovodní přípojka a venkovní rozvod zemního plynu je navržen z polyetylénových 
trubek materiál PE 100 s ochranným pláštěm délka 14 + 51m. 
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1.4.6 Objekt SO 06 – Elektro přípojka  
Objekt SO 06 řeší novou elektrickou přípojku NN. Přípojka bude provedena z 2 

kusů kabelů AYKY 3 x 185 + 95mm2, kabely budou k novým objektům přivedeny 
v zemi. Délka přívodní trasy 157,75m. 
  
1.4.7 Objekt SO 07 – Zpevněné plochy 

Objekt SO 07 řeší zpevněnou plochu před objektem SO 02. Jedná se 
o vydlážděnou plochu velikosti 155,175m2, tato plocha bude využívána jako příjezd 
k areálu a částečně jako parkoviště pro návštěvníky. Dále se jedná o příjezd k objektu 
SO 01(podjezd pod 2. NP sociální budovy. Povrch této zpevněné plochy bude tvořit 
asfaltový beton - střednězrněný. Plocha tohoto dojezdu k objektu SO 01 činí 75,2m2. 
 
1.4.8 Objekt SO 08 – Přípojka horkovodu + nová výměníková stanice 

Objekt SO 08 řeší novou přípojku horkovodu a výměníkovou stanici. 
Horkovodní potrubí je dlouhé 26,5m. Nová výměníková stanice 4x3m se nachází v rohu 
nové haly. 

 
1.5 Seznam obrázků 
Obr. č. 1.1 Vizualizace Ergon – chráněných dílen  
Obr. č. 1.2 Umístění staveniště 
Obr. č. 1.3 Katastrální mapa území 
 

1.6 Seznam tabulek  
Tab. 1.1 Průměrná denní teplota jednotlivých měsíců v roce 

 
1.7 Seznam použitých zdrojů 
PD 
www.mapy.cz 
www.cuzk.cz 
www.portal.chmi.cz 
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2.1 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 
Koordinační situace stavby je zpracována ve „ výkresu č. B1 – Koordinační 

situace stavby“. Výkres je v měřítku 1:500. Koordinační situaci znázorňuje hlavní 
stavební objekty SO 01 a SO 02, hranice pozemku, všechny stávající a nově budované 
inženýrské sítě a areálové komunikace. 

 

2.2 SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Dočasného dopravní značení, které bude v době realizace stavby upravovat 

dopravu v okolí staveniště je vyznačeno ve „výkresu č. B2 – Zařízení staveniště. 
 

2.3 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST POTŘEBNÝCH 
ZDROJŮ 
2.3.1 Trasa odvozu zeminy + dovozu zásypového materiálu 
 
 
 
 
 
    Ropice 20 
    Ropice 739 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   

Baliny 39/71 
     Třinec 739 61 
      
 
 
 
Obr. č. 2.1 Trasa odvozu vytěžené zeminy [http://www.mapy.cz] 
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2.3.1.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.1.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
GPS souřadnice:  49°42'28.743"N, 18°37'52.844"E 
    
2.3.1.1.2 Adresa skládky 
Starý Mlýn - Ropice 20 
Ropice 739 56 
GPS souřadnice: 49°42'56.262"N, 18°37'9.465"E 
Firma: Ridera Bohemia a.s. 
 
2.3.1.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro odvoz vytěžené zeminy (shrnutí ornice, výkop jam, výkop 
rýh) a dovozu zásypového materiálu. 
Délka trasy: 3,1 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 10 minut 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.2 Trasa dopravy transportbetonu 
 
 
  Baliny 39/71 
  Třinec 73961 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staré město98 
           Třinec 739 61 

 
 
 
 
 

Obr. č. 2.2 Trasa dopravy transport betonu [http://www.mapy.cz] 
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2.3.2.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.2.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
GPS souřadnice:  49°42'28.743"N, 18°37'52.844"E 
2.3.2.1.2 Adresa betonárky 
Staré Město 98 
Třinec 73961 
GPS souřadnice: 49°41'26.547"N 18°40'1.008"E 
Firma: Skanska Transbeton, s.r.o 
 

2.3.2.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dovoz transportbetonu. 
Délka trasy: 4,0 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 14 minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.3. Trasa dopravy betonářské oceli 
 

U Řeky 925 
Ostrava – Hrabová 720 00   

 

 
 
 

Baliny 39/71 
Třinec 73961 

            
 
 
 
 
Obr. č. 2.3 Trasa dopravy betonářské oceli [http://www.mapy.cz] 
 
2.3.3.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.3.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
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GPS souřadnice:  49°42'28.743"N, 18°37'52.844"E    
  
2.3.3.1.2 Adresa armovny 
U Řeky 925 
Ostrava – Hrabová 720 00   
GPS souřadnice: 49°46'50.785"N 18°17'1.871"E 
Firma: ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o. 
 
2.3.3.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dovoz betonářské oceli. 
Délka trasy: 41,5 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 58 minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.4. Trasa dopravy prvků ocelové konstrukce 
 
 
 
 
 
  Míru 3267 
  Frádek-Místek- Frýdek 738 01 

Baliny 39/71 
Třinec 73961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2.4 Trasa dopravy prvků ocelové konstrukce [http://www.mapy.cz] 
 
2.3.4.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.4.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
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GPS souřadnice:  49°42'28.743"N, 18°37'52.844"E 

 
2.3.4.1.2 Adresa výrobny 
Míru 3267  
Frýdek-Místek – Frýdek 738 01 
GPS souřadnice: 49°41'35.359"N 18°20'4.002"E 
Firma: MORAVSKÉ MONTÁŽE, s.r.o 
 
2.3.4.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dovoz prvků ocelové konstrukce objektu SO 01. 
Délka trasy: 32,7 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 54 minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.5 Trasa dopravy trapézového plechu 
 

           
           

 Baliny 39/71 
           Třinec 739 61 
 
 
 
 
 
 
         

Javorová 1A/788 
        Hustopeč u Brna 693 01   
 
 
Obr. č. 2.5 Trasa dopravy trapézového plechu [http://www.mapy.cz] 
 
2.3.5.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.5.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
GPS souřadnice:  49°42'28.743"N, 18°37'52.844"E 
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2.3.5.1.2 Adresa výrobny 
Javorová 1A/788  
Hustopeče u Brna 693 01 
GPS souřadnice: 48°56'8.249"N 16°43'27.849"E 
Firma: Lindab s.r.o 
 
2.3.5.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dopravu trapézového plechu. 
Délka trasy: 217 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 4h 26 
minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.6 Trasa dopravy staveništních buněk a oplocení 
 Cihelní1191/95 
 Ostrava Moravská- Ostrava 702 00 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
          Baliny 39/71 
          Třinec 739 61 
 
 
 
 
Obr. č. 2.6 Trasa dopravy staveništních buněk a oplocení [http://www.mapy.cz] 
 
2.3.6.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.6.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
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GPS souřadnice:  49°42'28.743"N, 18°37'52.844"E 
 
2.3.6.1.2 Adresa výrobny 
Cihelní 1191/95  
Ostrava - Moravská - Ostrava 702 00 
GPS souřadnice: 49.8455511N, 18.2712733E 
Firma: Cramo s.r.o 
 
2.3.6.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dopravu staveništních buněk a staveništního oplocení. 
Délka trasy: 48 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 1h 6 minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.7 Trasa dopravy systémového bednění 
 
     Palackého 1144/80 
     Ostrava- Přívoz 702 00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
          Baliny 39/71 
          Třinec 739 61 
 
 
 
 
Obr. č. 2.7 Trasa dopravy systémového bednění [http://www.mapy.cz] 
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2.3.7.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.7.1.1 Adresa skladu 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
GPS souřadnice:  49°51'7.240"N, 18°15'26.794"E 
 
2.3.7.1.2 Adresa výrobny 
Palackého 1144/80 
Ostrava - Přívoz 702 00 
GPS souřadnice: 49.8455511N, 18.2712733E 
Firma: Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. 
 
2.3.7.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dopravu staveništních buněk a staveništního oplocení. 
Délka trasy: 52 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 1h 20 
minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.8 Trasa dopravy opláštění objektu SO 01 
 
 Vážní 465 
 Hradec Králové 500 03 
 
 
 
 
           
           Baliny 
39/71 

Třinec 739 61 
Obr. č. 2.8 Trasa dopravy panelů Kingspan [http://www.mapy.cz] 
 
2.3.8.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.8.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
GPS souřadnice:  49°51'7.240"N, 18°15'26.794"E 
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2.3.8.1.2 Adresa výrobny 
Vážní 465 
Hradec Králové 500 03 
GPS souřadnice: 50°13'45.846"N, 15°51'22.993"E 
Firma: Kingspan a.s. 
 
2.3.8.1 Adresy cílových bodů 
2.3.8.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dopravu stěnových panelů Kingspan pro objekt SO 01. 
Délka trasy: 525 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 12h 36 
minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
 

2.3.9 Trasa dopravy zbylého stavebního materiálu 
 
 
 
 

Baliny 39/71 
 Třinec 739 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Frýdecká 76 
    Třinec 739 61 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2.9 Trasa dopravy zbylého stavebního materiálů [http://www.mapy.cz] 
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2.3.9.1 Adresy cílových bodů 
 
2.3.9.1.1 Adresa staveniště 
Baliny 39/71 
Třinec 73961 
GPS souřadnice:  49°51'7.240"N, 18°15'26.794"E 
 
2.3.9.1.2 Adresa stavebnin  
Frýdecká 76 
Třinec 739 61 
GPS souřadnice: 49°40'21.134"N, 18°39'40.227"E 
Firma: AZ-izolace s.r.o. 
 
2.3.9.2 Informace o trase 
Trasa bude využívána pro dopravu zbylého stavebního materiálů na staveniště. 
Délka trasy: 12,2 km 
Předpokládaná doba jedné cesty tam a zpět (bez nakládání a vykládaní) činí: 34 minut. 
Přejížděné mosty a poloměry zatáček jsou vyhovující pro navrženou používanou 
strojní mechanizaci. 
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3.1 ČASOVÝ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
Časový plán stavby objektový je zpracován v ,,příloze č. P1 – Časový plán stavby – 
objektový “ 
 

3.2 FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
Finanční plán stavby objektový je zpracován v ,,příloze č. P2 – Finanční plán stavby – 
objektový “ 
 

3.3 ROZPOČET DLE THU – OBJETKOVÝ 
3.3.1 Rekapitulace objektů 
 

Rekapitulace objektů 

číslo Název Cena celkem bez DPH
Objekt SO 01 Montážní a skladovací hala 77281425,00 Kč
Objekt SO 02 Sociální budova 13 984 099,84 Kč
Objekt SO 03 Přípojka dešťové kanalizace 1 121 388,80 Kč
Objekt SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 122 588,20 Kč
Objekt SO 05 Přípojka zemního plynu  204 620,00 Kč
Objekt SO 06 Elektro přípojka  212 016,00 Kč
Objekt SO 07 Zpevněné plochy 365 779,40 Kč
Objekt SO 08 Přípojka horkovodu 541 034,00 Kč
Tab. č. 3.1 Rekapitulace objektu 
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3.3.2  SO 01 - Montážní a skladovací hala 

Základní údaje Objekt SO 01 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Montážní a skladovací hala 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

811 Haly pro výrobu a služby 
811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah 
811.11 Haly výrobní bez jeřábových drah a bez podvěsné 
dopravy 

Charakteristika 811.11.7 svislá nosná konstrukce kovová 
Akce 811.11.7.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 811.11.7.1 2925,00 Kč 26 481,6 m3 77281425,00 Kč 

Cena celkem za objekt SO 01 - Montážní a skladovací hala 77281425,00 Kč 
Tab. č. 3.2 Zatřídění objektu SO 01 dle JKSO 
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3.3.3 SO 02 - Sociální budova 

Základní údaje Objekt SO 02 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Sociální budova 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

801 Budovy občanské výstavby 
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu 
801.69 Budovy pro řízení, správu a administrativu 
ostatní 

Charakteristika 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
Akce 1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 801.69.1.1 5 861,00 Kč 2385,958 m3 13 984 099,84 Kč 

Cena celkem za objekt SO 02 - Sociální budova 13 984 099,84 Kč 
Tab. č. 3.3 Zatřídění objektu SO 02 dle JKSO 
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3.3.4 Objekt SO 03 – přípojka dešťové kanalizace 

Základní údaje  Objekt SO 03 – přípojka dešťové kanalizace

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Přípojka dešťové kanalizace 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

827 Vedení trubní dálková a přípojná 
827.2 Kanalizace trubní 
827.21 Sítě kanalizační 

Charakteristika 827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a 
sklolaminátu 

Akce 827.21.1.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 827.21.1.1 12 509,00 Kč 58 mb 725 522,00 Kč 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

vsakovací nádrž 
jednotková 

cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 
825 Objekty pozemní (mimo důlní) 

825.9 Vsakovací nádrže 
Charakteristika 825.9.1 způsob rozpojování hloubení z povrchu území 
Akce 825.9.1.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 825.9.1.1 15 709,00 Kč 25,2 m3 395 866,80 Kč 

Cena celkem za objekt SO 03 – přípojka dešťové kanalizace 1 121 388,80 Kč 
Tab. č. 3.4 Zatřídění objektu SO 03 dle JKSO 
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3.3.5 Objekt SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 

Základní údaje Objekt SO 04 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Přípojka splaškové kanalizace 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

827 Vedení trubní dálková a přípojná 

827.2Kanalizace trubní 

827.21 Sítě kanalizační 
Charakteristika 827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
Akce 827.21.1.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 827.21.1.1 12 509, 00 Kč 9,8 mb 122 588,20 Kč 

Cena celkem za objekt SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 122 588,20 Kč 
Tab. č. 3.5 Zatřídění objektu SO 04 dle JKSO 

 

43



3.3.6 Objekt SO 05 – Přípojka zemního plynu 

Základní údaje Objekt SO 05 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Přípojka zemního plynu  
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

827 Vedení trubní dálková a přípojná 
827.5 Plynovody a vzduchovody trubní 
827.52 Sítě plynovodní 

Charakteristika 827.52.1 potrubí z trub z plastických hmot a 
sklolaminátu 

Akce 827.52.1.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 827.52.1.1  3 148,00 Kč 65 mb 204 620,00 Kč 

Cena celkem za objekt SO 05 – Přípojka zemního plynu  204 620,00 Kč 
Tab. č. 3.6 Zatřídění objektu SO 05 dle JKSO 
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3.3.7 Objekt SO 06 – Elektro přípojka 

Základní údaje Objekt SO 06 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Elektro přípojka  
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

828 Vedení elektrická a dráhy visuté 
828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
828.73 Rozvody kabelové silnoproudé nízkého napět 

Charakteristika 828.73.1umístění vedení v zemní rýze na upravený 
podklad 

Akce 828.73.1.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 828.89.1.1 1 344,00 Kč 157,75 mb 212 016,00 Kč 

Cena celkem za objekt SO 06 – Elektro přípojka  212 016,00 Kč 
Tab. č. 3.7 Zatřídění objektu SO 06 dle JKSO 
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3.3.8 Objekt SO 07 – Zpevněné plochy 

Základní údaje Objekt SO 07 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Zpevněné plochy 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

Vydlážděná plocha 
822 Komunikace pozemní a letiště 
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací 

  822.55 Plochy odstavné (i parkovací)  
Charakteristika 822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný 
Akce 822.55.3.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 822.55.3.1 1 592,00 Kč 155,175 m2 247 038,60 Kč 

Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

Asfaltová plocha 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

822 Komunikace pozemní a letiště 
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací 

  822.55 Plochy odstavné (i parkovací)  
Charakteristika 822.55.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva 

obalovaného živicí 
Akce 822.55.7.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 822.55.7.1 1 579,00 Kč 75,2 m2 118 740,80 Kč 

Cena celkem za objekt SO 07 – Zpevněné plochy 365 779,40 Kč 
Tab. č. 3.8 Zatřídění objektu SO 07 dle JKSO 
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3.3.9 Objekt SO 08 – Přípojka horkovodu 

Základní údaje Objekt SO 08 

jednotková 
cena dle 
JKSO 

Množství M.J. cena 

Přípojka horkovodu 
Třídník stavebních objektů 
(JKSO) 

827 Vedení trubní dálková a přípojná 
827.4 Parovody a teplovody trubní 
827.43 Řady teplovodní a horkovodní 

Charakteristika 827.43.3 potrubí z trub litinových 
Akce 827.43.3.1 novostavba objektu 
Kód objektu dle zařazení JKSO 827.43.3.1 20 809,00 Kč 26 mb 541 034,00 Kč 

Cena celkem za objekt SO 08 – Přípojka horkovodu 541 034,00 Kč 
Tab. č. 3.9 Zatřídění objektu SO 08 dle JKSO 

 

 

 

 

47



3.4 SEZNAM TABULEK  
Tab. č. 3.2 Zatřídění objektu SO 01 dle JKSO 
Tab. č. 3.3 Zatřídění objektu SO 02 dle JKSO 
Tab. č. 3.4 Zatřídění objektu SO 03 dle JKSO 
Tab. č. 3.5 Zatřídění objektu SO 04 dle JKSO 
Tab. č. 3.6 Zatřídění objektu SO 05 dle JKSO 
Tab. č. 3.7 Zatřídění objektu SO 06 dle JKSO 
Tab. č. 3.8 Zatřídění objektu SO 07 dle JKSO 
Tab. č. 3.9 Zatřídění objektu SO 08 dle JKSO 
 

3.5 SEZNAM ZDROJŮ 
RUSU 2015 

 

48



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

  
  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 
 

 

 

 

A4.  STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH   
 TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO 
OBJEKTU SO 01 A SO 02 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT VÝROBNÍ HALY A SOCIÍLNÍ BUDOVY CHRÁNĚNÝCH DÍLEN 
ERGON TŘINEC 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS  

  

AUTOR PRÁCE :  DARIUSZ GWÓŹDŹ  

AUTHOR  

  

VEDOUCÍ PRÁCE :  ING. YVETTA DIAZ  

SUPERVISOR 
 

BRNO 2016



 

 

Obsah: 
Obsah ..................................................................................................................................50  
4.1 Identifikační údaje ........................................................................................................53  
4.1.1 Identifikace stavby .....................................................................................................53  
4.1.2 Identifikační údaje investora – stavebníka .................................................................53  
4.1.3 Identifikační údaje projektanta ..................................................................................53  
4.2. Členění stavby na stavební objekty .............................................................................53  
4.3.  Hlavní technologické etapy stavby pro objekty SO 01 a SO 02 .................................54  
4.3.1 Zemní práce pro objekty SO 01 a So 02 ....................................................................54  
4.3.1.1 Materiál ...................................................................................................................54  
4.3.1.2 Připravenost staveniště ...........................................................................................54  
4.3.1.3 Pracovní podmínky .................................................................................................55  
4.3.1.5 Personální obsazení  ................................................................................................54  
4.3.1.6 Stroje a pracovní pomůcky .....................................................................................55 
4.3.1.7 Pracovní postup .......................................................................................................56  
4.3.1.8 Jakost ......................................................................................................................57  
4.3.1.9 BOZP + enviroment ................................................................................................57  
4.3.1.10Časový rozsah zemních prací ................................................................................58  
4.3.2 Spodní stavba .............................................................................................................58  
4.3.2.1 Materiál ...................................................................................................................58  
4.3.2.2 Připravenost ............................................................................................................63  
4.3.2.3 Pracovní podmínky .................................................................................................64  
4.3.2.4 Personální obsazení .................................................................................................64  
4.3.2.5 Stroje a pracovní pomůcky .....................................................................................64  
4.3.2.6 Technologický postup .............................................................................................65  
4.3.2.7 Jakost ......................................................................................................................67  
4.3.2.8 BOZP + enviroment  ...............................................................................................67  
4.3.2.9 Časový rozsah .........................................................................................................67  
4.3.3Svislé konstrukce ........................................................................................................68  
4.3.3.1 Materiál ...................................................................................................................68  
4.3.3.2 Připravenost  ...........................................................................................................74  
4.3.3.3 Pracovní podmínky .................................................................................................75  
4.3.3.4 Personální obsazení  ................................................................................................75  
4.3.3.5 Stoje a pracovní pomůcky .......................................................................................75  
4.3.3.6 Technický postup ....................................................................................................75  
4.3.3.7 Jakost ......................................................................................................................76   
4.3.3.8 BOZP + enviroment ................................................................................................77   
4.3.3.9 Časový rozsah .........................................................................................................77  
4.3.4 Vodorovné konstrukce  .............................................................................................77  
4.3.4.1 Materiál…………….  .............................................................................................77   
4.3.4.2 Připravenost ............................................................................................................82  

50



 

 

4.3.4.3 Pracovní podmínky .................................................................................................82  
4.3.4.4 Personální obsazení .................................................................................................82  
4.3.4.5 Stoje a pracovní pomůcky .......................................................................................83   
4.3.4.6 Technologický postup .............................................................................................83  
4.3.4.7 Jakost ......................................................................................................................85  
4.3.4.8 BOZP + enviroment ................................................................................................85   
4.3.4.9 Časový rozsah .........................................................................................................85  
4.3.5. Střešní konstrukce Objektu SO01 a SO 02 ...............................................................86  
4.3.5.1 Materiál ...................................................................................................................86  
4.3.5.2 Připravenost ............................................................................................................88  
4.3.5.3 Pracovní podmínky .................................................................................................88  
4.3.5.4 Personální obsazení .................................................................................................89  
4.3.5.5 Stoje a pracovní pomůcky .......................................................................................89   
4.3.5.6 Technologický postup .............................................................................................89  
4.3.5.7 Jakost ......................................................................................................................91  
4.3.5.8 BOZP + enviroment  ...............................................................................................92  
4.3.6. Podlahy .....................................................................................................................92  
4.3.6.1 Materiál ...................................................................................................................92  
4.3.6. 2 Připravenost ...........................................................................................................95  
4.3.6.3 Pracovní podmínky .................................................................................................95  
4.3.6.4 Personální obsazení .................................................................................................96  
4.3.6.5 Stoje a pracovní pomůcky  ......................................................................................96  
4.3.6.6 Technologický postup .............................................................................................96  
4.3.6.7 Jakost ......................................................................................................................98  
4.3.6.8 BOZP + enviroment  ...............................................................................................98  
4.3.6.9 Časový rozsah .........................................................................................................99  
4.3.7. Omítky + obklad+ malba ..........................................................................................99  
4.3.7.1 Materiál ...................................................................................................................99  
4.3.7.2 Připravenost ............................................................................................................102  
4.3.7.3 Pracovní podmínky .................................................................................................102  
4.3.7.4 Personální obsazení .................................................................................................103  
4.3.7.5 Stoje a pracovní pomůcky .......................................................................................103   
4.3.7.6 Technologický postup  ............................................................................................103  
4.3.7.7 Jakost ......................................................................................................................104  
4.3.7.8 BOZP + enviroment ................................................................................................105   
4.3.7.9 Časový rozsah .........................................................................................................105  
4.3.8. Úprava podhledu .......................................................................................................105  
4.3.8.1 Materiál ...................................................................................................................105  
4.3.8.2 Připravenost ............................................................................................................106  
4.3.8.3 Pracovní podmínky .................................................................................................106  
4.3.8.5 Stoje a pracovní pomůcky .......................................................................................106   
4.3.8.6 Technologický postup ..............................................................................................107  

51



 

 

4.3.8.7 Jakost  .....................................................................................................................107  
4.3.8.8 BOZP + enviroment  ...............................................................................................107  
4.3.8.9 Časový rozsah .........................................................................................................108  
4.3.9 Obvodový plášť objektu SO 01 .................................................................................108  
4.3.9.1 Materiál ...................................................................................................................108  
4.3.9.2 Připravenost ............................................................................................................108  
4.3.9.3 Pracovní podmínky .................................................................................................109  
4.3.9.4 Personální obsazení .................................................................................................109  
4.3.9.5 Stoje a pracovní pomůcky .......................................................................................109   
4.3.9.6 Technologický postup .............................................................................................109  
4.3.9.7 Jakost ......................................................................................................................111   
4.3.9.8 BOZP + enviroment  ...............................................................................................111  
4.3.9.9 Časový rozsah .........................................................................................................111  
4.4 Seznam tabulek  .........................................................................................................111    
4.5 Seznam obrázků  .........................................................................................................112  
4.6. Seznam zdrojů  .........................................................................................................113  

 

52



 

 

4.1 Identifikační údaje 

4.1.1 Identifikace stavby 

 Stavba:   Rozšíření chráněné dílny Ergon 3. etapa 

 Místo stavby:   Třinec- Baliny 39/71 

     739 61 

     Stavební činnost se týká parcely číslo 39/71, 

      katastrální území Konská 771015 

 Vlastník parcely:  o.s. Ergon-Chráněná dílna  

 Druh stavby:   rozšíření výrobní haly a sociální budovy 

 Účel stavby:   průmyslový objekt  

 

4.1.2 Identifikační údaje investora – stavebníka 

 Objednatel – investor: o.s. Ergon-Chráněná dílna 

 Sídlo investora:  Vělopolská 243, Český Těšín 737 01 

 

4.1.3 Identifikační údaje projektanta 

 Projekční kancelář:   DELTA Třinec s.r.o. 

     Staroměstská 534, Třinec 739 61 

  IČO: 607 78 288 

 Hlavní projektant:  Ing. Rudolf Sklenář 

  

 

4.2. Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 Montážní a skladovací hala 

SO 02 Sociální budova 

SO 03 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 05 Přípojka zemního plynu 

SO 06 Elektro přípojka 
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SO 07 – Zpevněné plochy 

SO 08 – Přípojka horkovodu + nová výměníková stanice 

 

4.3.  Hlavní technologické etapy stavby pro objekty SO 
01 a SO 02 
4.3.1 Zemní práce pro objekty SO 01 a So 02 
4.3.1.1 Materiál 
 Z dřívějšího geologického průzkumu je patrné, že do hloubky cca 2 m se 

nacházejí navážky a to především zeminy III. třídy, zemina je soudržná a pevná. 

Vrchních 20 cm je tvořeno ornicí. Koeficient nakypření tvoří 25%. 

 

Výkop objekt SO 01 a SO 02 
Název Objem (m3) Objem (m3)s 

nakypřením 

Ornice 1301,2 1626,5 
Jáma SO 01 (0,8+48,4)x(60+0,8)x1,4= 4196,4 5245,5 
Rýhy SO 01 945,8x0,6= 567,5 709,35 
Jáma SO 02 ((26,48+0,8)x(15,8+0,8))x1,4= 

613,6 
767 

Rýhy SO 02 318,6x0,6=191,16 238,9 
Ornice na deponii 600 750 

Recyklát 66,08 +411,7 477,78 
Podsyp pod podkladní beton 

objekt SO 01 
97,58x2 195,16 

Podsyp pod podkladní beton 
objekt SO 02 

318x0,2x0,9 57,24 

Tab. č. 4.1 - Výkop objekt SO 01 a SO 02 

 

4.3.1.2 Připravenost staveniště 

 Staveniště: před zahájením zemním prací je zapotřebí provést předání staveniště 

zhotoviteli, a provést o tom zápis do stavebního deníku. 

 Staveništní buňky, WC, šatny a další zázemí budou umístěny na staveništi po 

sejmutí ornice a návozu recyklátu na část pozemku, který bude pro tento účel vyčleněn. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,1 m.  
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Vstup na staveniště bude označen informativními cedulemi a také budou u 

vstupu umístěné dopravní značky upravující provoz na staveništi a přilehlé komunikaci. 

Vstup na staveniště střežen bezpečnostní službou. 

 Stavba: před touto etapou dojde k seznámení zaměstnanců firmy Ergon 

s možnými riziky a omezeními pří realizaci stavebních prací. Budou vyznačeny 

přístupové cesty do stávajících objektů. 

 

4.3.1.3 Pracovní podmínky 

 Klimatické + instruktáž pracovníků: zemní práce budou přerušeny v případě 

nepříznivých dlouhotrvajících povětrnostních vlivů do doby zlepšení pracovních 

podmínek. Před započetím zemních prací bude provedena instruktáž pracovníků, 

zajištěna investorem – provede se zápis do knihy BOZP o proškolení pracovníků.  

 

4.3.1.5 Personální obsazení  

Profese Počet        
SO 01/SO 02 

Osvědčení 

Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
Geodet 2 pracovník odborné geodetické firmy, 

školení  
Strojník pásového dozéru  1/1 strojní průkaz, lékařská způsobilost, 

praxe 2 roky, školení  
Řidič nákladního 
automobilu  

4/4 strojní průkaz, lékařská způsobilost, 
praxe 2 roky, školení  

Strojník pásový smykový 
nakladač CATERPILLAR  
247B3  

1/1 strojní průkaz, lékařská způsobilost, 
praxe 2 roky, školení 

Řidič kolového nakladače  2/2 strojní průkaz, lékařská způsobilost, 
praxe 2 roky, školení  

Strojník pásového rypadla  1/1 strojní průkaz, lékařská způsobilost, 
praxe 2 roky, školení  

Strojník pásového 
minirypadla  

1/1 strojní průkaz, lékařská způsobilost, 
praxe 2 roky, školení  

Pomocní dělníci 3/2 školení 
Tab. č. 4.2 - Personální obsazení 

  

4.3.1.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Stroje:  pásový dozeru  - CAT TYP D6N XL 
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nákladní automobil -  IVECO Trakker 8x4(4x snímaní ornice, 3x výkop 

jámy, 2x podsyp pod podkladní beton) 

  kolový nakladač - CATERPILLAR IT14G (2x pro nakládaní ornice) 

  pásové rypadlo - CAT TYP 323E L (výložník R2.9B1) 

  pásové minirypadlo - CAT TYP 302.5C 

  ježový válec - Wacker RT 82 SC 

Pomůcky: lopata, krumpáč, pásmo, metr, nivelační přístroj, OOPP 

 

4.3.1.7 Pracovní postup 

Sejmutí ornice: plocha pozemku je pokryta ornicí o mocnosti 0,2m. Tu odstraní 

v souladu s předpisy dozer, který bude postupně shrnovat ornici. Ornice se bude 

nakladačem nakládat na nákladní automobil. Část ornice bude odvezena na skládku 

Nehlcen v Třinci a zbylá část bude uložena na staveništní deponii.  

Vytýčeni stavby: vytyčení stavby se bude provádět polohově od stávajícího objektu, 

výškově se vytyčení bude řídit od podlahy v 1.NP stávajícího objektu sociální budovy. 

Vytýčení staveniště je pomocí dřevěných laviček v rozích stavby, které umístíme 2m od 

obrysu výkopu. Na lavičky se přenesou všechny důležité míry, charakterizující objekt. 

Míry se přeberou ze stavebního projektu. Stavba se vytyčí a napnou se provázky. 

Pomocí olovnice a vápna se označí, kde bude proveden odkop. Pomocí nivelačního 

přístroje se bude kontrolovat hloubka výkopu. Po provedení odkopu se opět pomocí 

vápna vytýčí přesná poloha základových pasů. Vytyčení inženýrských sítí se provede na 

ose výkopu taktéž pomoci vápna. 

Zpevnění ploch: zpevněné plochy se provedou v místech budoucího zařízení staveniště 

a staveništní komunikace. Po sejmutí ornice se provede pokládka geotextílie a následné 

navezení staveništního recyklátu, který se zhutní. Na takto připravený podklad se osadí 

staveništní buňky a další zařízení staveniště. 

Vykop jámy: čistý rozměr stavební jáma je 48,4 x 60m a 26x15,8 m, k tomu musíme 

připočítat rozšíření po obvodu o 0,8m .Výkop je nepažený ve sklonu 1:0,5. Sjezd do 

stavební jámy bude od jihu ve sklonu 1:0,25 a šířky 5 m.  Zemina je jílovitopísčitá. 

Těžbu zeminy provede rypadlo na pásovém podvozku CAT TYP 323E L (výložník 

R2.9B1) (kapacita lopaty 1,19 m3), vytěžená zemin bude odvezena pomoci nákladního 
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automobilu IVECO Trakker 8x4 (objem korby 18 m3). Výkop v celé ploše bude 

proveden do hlouby - 1,4m.  

Vytyčení a výkop rýh: vytyčení rýh provede geodet dle PD a pomoci vápna. Rýhy 

budou vyhloubeny do úrovně -2,0 m.  Hloubení rýh bude prováděno pomoci pásového 

minirypadla CAT TYP 302.5C (objem lopaty 0,1 m3). Vytěžená zemina bude odvezena 

stejným způsobem jako v případě hloubení jámy. Dočištění základové spáry bude 

provedeno ručně pomoci lopat a koleček. 

Odvedení dešťových vod: případná dešťová voda bude svedena rýhami do 

jednotlivých rohů rýh, kde bude provedena odčerpávací jímka. S ní bude dešťová voda 

odčerpávána pomocí kalového čerpadla. 

Výkop stavebních rýh pro inženýrské sítě: dojde k výkopu, položení IS, obsypání, 

zasypání a zhutnění. 

Provedení podsypu pod podkladní beton: podsyp bude proveden ze struskového 

štěrku frakce 0 – 124 mm, tloušťka podsypu činí 200mm. Hutnění bude provedeno 

pomoci vibračního ježového válce Wacker RT 82 SC. 

 

4.3.1.8 Jakost 

Vstupní:   kontrola přesných hranic pozemku 

   kontrola projektové dokumentace 

   kontrola převzetí pracoviště 

   kontrola geologického průzkumu 

Mezioperační: kontrola klimatických podmínek 

   kontrola způsobilosti dělníku 

   kontrola nářadí a strojů 

   kontrola sejmutí ornice 

   kontrola provádění výkopu (polohově a výškově) 

   kontrola uložení ornice na deponii- max výška 1,5m 

Výstupní kontrola:  kontrola provedení zemních prací s PD 

   kontrola čistoty základové spáry 

   kontrola provedení podsypu pod podkladní beton 

 

4.3.1.9 BOZP + enviroment 
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 Pracovníci byli poučení o bezpečnosti práce dle vyhlášky o bezpečnosti práce 

591/2006 Sb.:  O proškolení byl učiněn zápis o deníku BOZP a jednotliví pracovníci 

podepsali prohlášení o školení a pochopení zásad bezpečnosti.   

 Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, 

provést opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v 

blízkosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 

stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou 

likvidovány v nedaleké firmě Nehlsen Třinec s.r.o, která má oprávnění na nakládání s 

odpady. Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovací místa stavebních stojů budou 

opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje v případě úniku oleje. 

 

4.3.1.10Časový rozsah zemních prací 

Předběžně byla stanovená doba provádění prací na objektu SO 01 je 15 dní a u objektu 

SO 02 je 5 dní: 

- sejmutí ornice SO 01 - 2 dny 

- sejmutí ornice SO 02 – 1 den 

- hloubení jámy + rýh SO 01 - 12 dní 

- hloubení jámy + rýh  SO 02 - 3 dní 

- podsyp pod podkladní beton SO 01 - 1 den 

- podsyp pod podkladní beton SO 02 - 1 den  

 

4.3.2 Spodní stavba 

4.3.2.1 Materiál 

 Základová železobetonová konstrukce pod jednotlivé sloupy objektu SO 01 bude 

tvořena základovou patkou výšky 1055 mm a dvěma piloty průměru 600 mm opřenýma 

o skalní podloží. Délka pilot činí cca 4,3m. Základ obvodové konstrukce je pak tvořen 

základovou stěnou výšky 1055 mm mezi jednotlivými patkami. Základové patky, stěny 

a piloty jsou tvořeny betonem C25/30XC2  a výztuži B 500B.  

 Základové železobetonové konstrukce objektu SO 02 jsou tvořeny základovými 

pasy tvaru obraceného písmene T. Výška spodní části 500 mm a horní 1025 mm. Stejně 

jako v případě objektu SO 01 je použit beton C25/30XC2 a výztuž B 500 B. 
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 Podkladní prostý beton C 12/15 pod jednotlivými konstrukcemi bude tloušťky 

100 mm.  

 Pro bednění základových konstrukcí bude použito systémové bednění Doka 

framax rife. 

 Zásyp se zhutněním bude proveden v objektu SO 01 ze strusky ve tloušťce 855 

mm a bude hutněný na 98% P.S. Další vrstvu pak budou tvořit podkladní štěrk 

2x150mm hutněný na Edef.2 – 100Mpa. V objektu SO 02 bude zásyp vyhotoven ze 

strusky ve tloušťce 1030 mm a hutněný na 98% P.S.  

Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 300mm. 

 Konstrukce podlahy v objektu  SO 01 bude tvořena deska z drátkobetonu  

C25/30 o tloušťce 200 mm. V objektu SO 02 konstrukci podlahy bude tvořit podkladní 

beton  C12/15 tloušťky 150 mm vyztužený kari sítí 5x150/5x150.  

 

BETON:  

Beton základů objekt SO 01 
beton C25/30- XC2 

Patka: rozměr (m) počet (ks) objem celkem (m3) 

  1,5x2,3x1,1 21 79,70 
  1,5x2,0x1,1 6 17,16 
  1,3x1,7x1,1 3 7,29 
  3x2,5x1,1 2 16,50 
  2,5x1,8x1,1 3 14,85 
Pásy: 0,4x1,525x4,5 14 38,43 
  0,4x1,525x4,0 1 2,44 
  0,4x1,525x4,2 2 5,12 
  0,4x1,525x3,6 2 4,39 
  0,4x1,525x4,25 1 2,59 
  0,4x1,525x4,7 2 5,73 
  0,4x1,525x4,1 1 2,50 
  0,4x1,525x4,125 1 2,52 
  1,0x6,5x0,555 1 3,60 
Piloty: ø 0,6 61 73,81 
    Celkem: 276,64 
Podkladní beton C12/15 
Pod 
pásy: 

(60+1,2+2x0,8)x(2,3+2x0,8)x0,1 2 48,36 

  (24+2,3+2x0,8)x(2,3+2x0,8)x0,1 1 10,88 
  (48,4+1,5+0,8)x(2,5+2x0,8)x0,1 1 20,28 
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  (35,84+6)x(2+2x0,8)x0,1 2 15,06 
    Celkem: 94,58 
 Tab. č. 4.3 - Podkladní beton a beton základů objekt SO 01 

 

Beton základů objekt SO 02 
beton C25/30- XC2 
Patka: rozměr (m) počet 

(ks) 
objem celkem 
(m3) 

  2x1,5x1,1 1 3,3 
  2x1,785x1,1-1,785x1,25*0,5-(1,785-0,275) 1 1,99 
  (2x1,5x1,1-1,25x1,5x0,5-1,5x0,9x0,6) 2 3,11 
  1,8x2,25x1,1-1,415x1,25x0,5-1,140x0,9x0,6 1 2,96 
Pásy: 19,35x1x0,5 3 29,03 
  19,55x1,25x0,5 1 12,21 
  5,45x1,0x0,5 2 5,45 
  5,4x0,6x0,5 1 1,64 
  1,3x1,0x0,5 2 1,3 
  1,3x0,6x0,5 1 0,39 
  5,525x1x0,5 2 5,52 
  5,525x0,6x0,5 2 3,315 
Zdí: 19x0,45x1,025 1 8,76 
  19x0,3x1,025 2 11,68 
  19x0,9x1,025 1 17,5 
  6,15x0,45x1,025 4 11,35 
  6,15x0,3x1,025 3 5,67 
  2x0,45x1,025 2 1,84 
  2x0,3x1,025 2 0,62 
  4,215x0,4x1,525 1 2,57 
Piloty ø 0,6 4 4,86 
    celkem: 135,07 

Podkladní beton C12/15 
Pod 
pásy: 

(19,55+2x0,8)x(1,0+2x0,8)x0,1 1 5,50 

  (19,55+2x0,8)x(1+1,3+1+2x0,8)x0,1 1 10,36 
  (19,55+5,715+0,8)x(2+2x0,8)x0,1 1 9,38 
  (5,45-2x0,8)x(1+2x0,8)x0,1 2 2,00 
  (5,45-2x0,8)x(0,6+2x0,8)x0,1 1 0,85 
  (5,525-2x0,8)x(1+2x0,8)x0,1 2 2,04 
  (5,525-2x0,8x)x(0,6+2x0,8x0,1 2 1,73 
    Celkem: 31,86 

Podkladní beton podlahové konstrukce objektu SO 01 - C12/15 
1. NP rozměr (m) počet 

(ks) 
objem celkem 
(m3) 
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  18,1x 14,9x0,15 1 40,45 
Tab. č. 4.4 - Podkladní beton a beton základů objekt SO 02 

 

VÝZTUŽ 

Výztuž základů objekt SO 01 
Ocel B500B : 
profil: (mm) ø 8 ø 14 ø 16 

hmotnost: (t) 2,212 3,675 17,872 

hmotnost celkem: (t) 23,76 
Tab. č. 4.5 - Výztuž základů objekt SO 01 

 

Výztuž základů objekt SO 02 
Ocel B500B : 
profil: (mm) ø 8 ø 16 
hmotnost: (t) 1,36 4,645
hmotnost celkem: (t) 6,005 
Tab. č. 4.6 - Výztuž základů objekt SO 02 

 

Výztuž podlahové konstrukce objektu SO 02 
Ocel B500B : 
profil: (mm) kari síto 5x150/5x150 
hmotnost: (t) 0,568 
hmotnost celkem: (t) 0,568 
 Tab. č. 4.7 - Výztuž podlahové konstrukce objektu SO 02 

 

BEDNĚNÍ 

Bednění základový konstrukcí objektu SO 01 
Bednění Doka Framax Xlifi  

Název rozměry (m) plocha (m2) 

Bednění stěn základových patek 2x(1,5+2,3)x1,1x21 175,56 
2x(1,5+2,0)x1,1x6 39,6 
2x(1,3+1,7)x1,1x3 19,8 
2x(3+2,5)x1,1x2 24,2 
2x(2,5+1,8)x1,1x3 28,38 
celkem: 287,54 

Bednění stěn základových zdí (0,4+4,5)x14x1,525 104,62 
(0,4+4,0)x1,525 6,71 
(0,4+4,2)x2x1,525 14,03 
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(0,4+3,6)x2x1,525 12,2 
(0,4+4,25)x1,525 7,09 
(0,4+4,7)x2x1,525 15,5 
(0,4+4,1)x1,525 6,86 
(0,4+4,125)x1,525 6,73 
(1,0+0,555)x6,5 10,10 

  celkem: 183,84 
Tab. č. 4.8 - Bednění základový konstrukcí objektu SO 01 

 

Bednění základový konstrukcí objektu SO 02 
Bednění Doka Framax Xlifi   

Název rozměry (m) objem 
(m3) 

Bedněn
í stěn 
základo
vých 
pasů 

(19,55+15,275+2,250+1,8+4,35+0,750+1,5+0,75+4,5+0,75+1,5
+0,75+4,5+0,75+1,785+17,275)x0,5 

39,0175 

(2,225+5,525)x2x0,5 7,75 
(2,45+5,525)x2x0,5 7,975 
(11,675+5,525)x2x0,5 17,2 
(2,225+1,3)x2x0,5 3,525 
(14,725+1,3)x2x0,5 16,025 
(2,225+5,4)x2x0,5 7,625 
(14,725+5,4)x2x0,5 20,125 
celkem :  119,24 

Bedněn
í stěn 
základo
vých 
patek 

(2+1,5+0,85+0,75+1,5)x1,1 7,26 
(2+1,785)x2x1,1 8,327 
2x(2+1,5)x2x1,1 15,4 
(1,8+2,25)x2x1,1 8,91 
celkem :  39,90 

Bedněn
í stěn 
základo
vých 
zdí 

(19+15,85+19+15,85)x1,025 71,4425 
(2,65+6,15)x2x1,025 18,04 
(2,75+6,15)x2x1,025 18,245 
(12,1+6,15)x2x1,025 37,4125 
(2,65+2)x2x1,025 9,5325 
(15,15+2)x2x1,025 35,1575 
(2,65+6,15)x2x1,025 18,04 
(15,15+6,15)x2x1,025 43,665 
2x4,35x1,525 13,2675 
Celkem:  264,80 

Tab. č. 4.9 - Bednění základový konstrukcí objektu SO 02 
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Zásyp Objekt SO 01 
Název rozměr (m) objem (m3) 

Pod podkladní beton 97,58x2 195,16 
Zásyp struskou  

mezi 
základovými pásy 

48,4x 60x 0,855 2482,90 

Podkladní štěrk 48,4x60x0,15x2 871,20 
Vnější zásyp (48,4x2+60x2)x0,8x1,4+1,4x1,4/2x(48,4x2 

60x2) 
455,30 

  Celkem: 4004,56 
Tab. č. 4.10 - Zásyp Objekt SO 01 

 

Zásyp  -Objekt SO 02 

název rozměr (m) 
objem 
(m3) 

Pod podkladní beton 318x0,2x0,9 57,24
Mezi základovými 
zdmi 252,6x(1,025-0,15)x0,9 198,92
Mezi základovými 
pásy 

2,225x5,525x0,5+2,45x5,525x0,5+2,225x1,3x0,5+1
4,725x1,3x0,5+2,225x5,45x0,5x0,9 29,39

Mezi základovými 
pásy  

11,675x5,525x0,2+2x0,8x5,525x0,3+2x(11,675-
2x0,8)x0,8x0,3x*0,9 19,91

Mezi základovými 
pásy 

14,725x5,45x0,3+5,45x0,8x0,3+(14,725-
2x0,8)x0,8x0,3x0,9 28,22

Vnější zásyp 
1,4x(17,525+19,550)x0,8+1,4x1,4/2x(17,525+19,55
0)x0,9 98,64

   Celkem:  432,31

Tab. č. 4.10 -  zásyp  -Objekt SO 02 

 

Další materiál: odbedňovací prostředek Bioform, distanční tělíska Dinki. 

 
4.3.2.2 Připravenost 

 Staveniště: staveniště bude oploceno, budou dokončeny přípojky IS, bude 

dokončeno sociální zázemí pro pracovníky. Bude vytvořen sklad materiálů: bude 

umístěn v oplocené části, zpevněný a odvodněný.  

 Stavba: musí být dokončené všechny výkopy základových jam a rýh, dále bude 

dokončen podsyp se zhutněním pod základové pásy. Základová spára musí být suchá, 

zaměřená a srovnaná. 
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4.3.2.3 Pracovní podmínky 

 Klimatické: betonáž základových konstrukcí nesmí být prováděná za deště 

z důvodu vyplavování částic betonové směsi. Práce můžou probíhat při teplotě nad 5°C. 

Betonové konstrukce je nutno chránit po celou dobu zrání před nadměrným vysycháním. 

Betonáž nesmí probíhat za silného větru nad 10,0m/s. z důvodu použití čerpadla na beton, při 

silném větru možnost převrácení. 

 Instruktáž: viz odstavec 5.1.3   

 

4.3.2.4 Personální obsazení 

Tab. č. 4.12 - Personální obsazení 

 

4.3.2.5 Stroje a pracovní pomůcky 

Stroje:   kolový nakladač - CATERPILLAR IT14G 

IVECO Trakker 8x4(4x pro zásyp) 

pilotážní souprava Soilmec SR-60 

   tahač IVECO AT 720T50T + plošný návěs NPL 50 

   betonové čerpadlo - KCP 52ZX5-170 

autodomichávač Schwing stetter řady Heavy Duty Line AM 12C 

Profese 
Počet SO 
01/SO 02 Osvědčení 

Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 

Betonáž 3/3 školení, praxe v oboru 2 roky 

Železář 6/5 školení, praxe v oboru 2 roky 

tesař 4/4 školení, praxe v oboru 2 roky 
řidič, obsluha čerpadla 
betonu 1/1  lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C 

řidič autodomichávaže 3/3  lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C 

řidič, obsluha vrtacího stroje 1/1 
strojní průkaz, lékařská způsobilost, praxe 2 roky, 
školení  

řidič, obsluha tahače 1/1 
 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C, 
školení 

řidič, obsluha autojeřábu 1/1 
 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C, 
školení 

Řidič nákladního automobilu  3/3 strojní průkaz, lékařská způsobilost, praxe 2 roky, 
školení  

Řidič kolového nakladače    2/2 strojní průkaz, lékařská způsobilost, praxe 2 roky, 
školení  

pomocní pracovníci 5/5 Školení 
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   autojeřáb TATRA AD 28 

   ponorný vibrátor - Perles CMP-AM 

   vibrační lať Barikel 2m 

Ježový válec - Wacker RT 82 SC 

Tahačový válec - CAT TYP CS-663E 

Vibrační pěch Wacker 60-4 Wacker  

Pracovní pomůcky: nivelační přístroj, vodováha, pásmo, metr, hladítko, OOPP 

 

4.3.2.6 Technologický postup 

Piloty: piloty průměru 600mm budou hloubeny pilotážní souprava Bauer 20 (BG 20) 

metodou rotačně náběrového vrtání. Vrty budou hloubeny jako nepažené, pokud bude 

zaručeno, že stěny a dno vrtu během celého procesu zůstanou stabilní. Dno vrtu piloty 

bude čištěno těsně před osazením armokoše a před betonáží, pro čištění se používá šapa. 

Čištění dna se provádí odvrtáním 2-3 náběrů ze dna. Předem připravený armokoš se 

vkládá do vrtu svisle a centricky pomoci autojeřáb TATRA AD 28. Přestávka mezi 

zhotovením vrtu, armováním a betonáží musí být co nejkratší. Piloty se betonují 

transport betonem C25/30 XC 2. Délka usměrňovací betonážní roury musí být na celou 

hloubku vrtu. Beton nesmí být zhutňován vibrací. Po vytvrdnutí betonu dojde 

k odstranění přebytečného betonu do úrovně +1,7m. 

Podkladní beton: podklad pro základové železobetonové pásy bude tvořen 100 mm 

vrstvou podkladního betonu C12/15. Beton bude přímo ukládán do výkopu na zhutněný 

podklad, který musí být suchý. Podkladní beton se uloží po celé šířce rýhy.  Podkladní 

beton se srovná vibrační latí. 

Vytyčení: po vytvrdnutí podkladního betonu, provede geodet vytyčení všech rohů 

základu. Vytyčení proběhne dle projektové dokumentace. V místě vytyčení budou 

nabity roxory.  

Provedení bednění základových konstrukcí: bednění bude provedeno pomoci 

systémového bednění Doka framax rife. V objektu SO 01 bude možné provést 

základové konstrukce na dva záběry, což znamená do výšky -0,5m a -0,175m. V části 

objektu SO 02 provedeme základové konstrukce také na 2 záběry z důvodu 

odvraceného písmene T: 1. záběr do úrovně -1,2m, 2. záběr do úrovně -0,175m. V první 

fázi bude bednění zřízeno z vnitřní stravy. Jako první se osadí vnitřní rohy Framax 
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Xlifi, k nim se pomoci rychlospojek RU Framax připojí rámové bednící prvky Framax 

Xlife. Jednotlivé bednící prvky musí být ošetřeny odbedňovacím přípravkem. Jestliže 

rámové bednící prvky nevycházejí na požadovanou délku, je třeba doplnit zbylou 

mezeru vhodným dřevěným hranolem a připevnit pomoci Uni upínače Framax. Zřízené 

bednění je třeba ukotvit do podkladního betonu. Stabilitu bednění nám zajišťují také 

vyrovnávací opěry, směrové vzpěry a paty opěr, které jsou kotveny pomoci patní desky 

do podkladního betonu. Vnější strana bednění bude provedena obdobně po provedení 

vyztužení. Na horní hraně se jednotlivé strany bednění stáhnou pomoci kotevní tyče.  

Bednění se provede dle projektových kladečských plánu systémového bednění. 

Provedení armování základových konstrukcí: armování bude provedeno po 

zhotovení vnitřní strany bednění. Jak v části objektu SO 01 tak v části SO 02 bude 

provedeno kompletní vyztužení ( SO 01 do výšky -0,175, v objektu SO 02 do výšky -

0,175). Vyztužení bude provedeno dle výkresu vyztužení.  Je třeba dbát na dodržení 

minimální krycí vrstvy výztuže, to bude zajištěno pomoci distančních tělísek dinki. Po 

dokončení vyztužení bude provedeno dobednění vnější části. 

Betonáž + hutnění: beton C25/30 bude vyroben v betonárce, v 6 km vzdáleném Třinci, 

doba přepravy se pohybuje okolo 10 min. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení 

výšky shozu, která nesmí překročit 1,5m. Po uložení do bednění bude beton vibrován 

ponorným elektrickým vibrátorem typu Perles CMP-AM. Při použití ponorných 

vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí dojít ke styku 

vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek 

viditelného poloměru vibrátoru. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Tloušťka 

zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek délky hlavice a musí proniknout do 

předcházející vrstvy do hloubky cca 50-100mm. Hutníme do té doby, než dojde 

k vyplavování cementového mléka na povrch. 

Ošetřování povrchu: Beton musí být udržován ve vlhkém stavu po dobu 7 dnů 

a chráněn před rychlým odpařováním vody ochrannými kryty - geotextilie.  

Odbednění: Odbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, 

zhruba po uplynutí 7 dnů a to při dosažení 70% celkové pevnosti betonu. 

Zásyp se zhutněním mezi základovými konstrukcemi:  V objektu SO 01 se nejprve 

provede zásyp struskou v tloušťce 885mm. Zásyp se bude zhutňovat po vrstvách silných 

30cm. V těžko přístupných místech se provede zásyp ručně. Pro návoz zásypového 
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materiálu bude použit nákladní automobil IVECO Trakker 8x4. Rozhrnování strusky 

bude provádět Kolový nakladač CATERPILLAR IT14G. Jednotlivé vrstvy se budou 

zhutňovat pomoci tahačového válce CAT TYP CS-663E, ježového válce Wacker RT 82 

SC  a v těžko přístupných místech se bude hutnit pomocí vibračního pěchu Wacker 60-4 

Wacker. Následně se provede zásyp štěrkem a to ve dvou vrstvách po 150 mm. 

V objektu SO 02 dojde pouze k zásypu struskou v tloušťce 1030 mm. Postup bude 

identický jako v případě objektu SO 01.  

Podlahová konstrukce:  V objektu SO 02 bude podlahová konstrukce tvořena 

podkladním betonem tloušťky 150mm vyztužená kari sítí ( 5x150/5x150).  

 

4.3.2.7 Jakost 

Vstupní:   kontrola dodané výztuže (množství, profil, délka) 

   kontrola dovezené betonové směsi na stavbu autodomichávačem 

kontrola jakosti provedení bednění - rozměry, nátěr 

odbedňovacím prostředkem a stabilita 

kontrola provedení vyztužení- kontrola z PD 

Mezioperační: v průběhu betonáže kontrola ukládaní betonové směsi 

   kontrola polohy bednění v průběhu betonáže 

   odběr kontrolních vzorků dodané betonové směsi 

Výstupní:  kontrola správnosti ošetření betonu 

   kontrola rovinatosti povrchu – max. ± 10mm na 2 m délky 

plochy hladké, čisté, bez trhlin, rozměry musí odpovídat 

projektové dokumentaci  

kontrola zhutnění zásypového materiálů 

zátěžová zkouška pilot po 28 dnech 

zkouška integrity pilot 

 

4.3.2.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9 

   

4.3.2.9 Časový rozsah 
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 Předběžně byla stanovená doba provádění prací celkem na SO 01 – 25dní SO 02 

– 15dní. 

Objekt SO 01 

-  pilotové základy - 4 dny 

-  podkladní beton – 1 den  

- armování základu - 6 dní 

-  bednění základových konstrukcí - 5 dní 

- betonáž  - 4 dny 

-  zásyp se zhutněním - 5 dní 

 

Objekt SO 02 

-  pilotové základy - 2 dny 

-  podkladní beton - 1 den  

- armování základu - 4 dní 

-  bednění základových konstrukcí - 3 dny 

- betonáž základových KCI  - 2dny 

-  zásyp se zhutnění - 3 dny 

- armování podlahy v objektu SO 02 - 1 dny 

- betonáž podlahy v objektu SO 02 - 1 dny 

 

 

 

 

 

4.3.3Svislé konstrukce 

4.3.3.1 Materiál 

 Objekt SO 01- jedná se montovanou ocelovou konstrukci. Nosný systém je 

navržen jako šroubovaná příhradová konstrukce. Sloupy jsou vetknuté do základových 

patek. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky. 

 Objekt SO 02 – obvodové stěny jsou z cihel Porotherm 44 P+D, maltová směs 

Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z části cihlami Porotherm 30 P+D a v 

 2. NP nad podjezdem je jako nosné zdivo použit Ytong 30.  
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Příčky jsou tvořeny příčkovkami Ytong tl. 75,100,125,150 mm.  

 

Objekt SO 01 

Výpis prvků objektu SO 01 
Název  délka 

(m)/hmotnost (t) 
množst
ví 

hmotnost celkem 
(t) 

IPE 400 sloup 12,6 / 0,835 20 kusů 16,7 
IPE 400 sloup 5,1 / 0,338 10 kusů 3,38 
IPE 400 sloup 12,9/  0,855 4 kusy 3,42 
IPE 400 sloup 13,2 / 0,875 2 kusy 1,75 
IPE 400 sloup 5,7 / 0,377 1 kus 0,377 
IPE 400 sloup 5,4 / 0,358 2 kusy 0,716 
Příhradový vazník snížené části rozpění 24,4 m / 

1,12 
17 kusů 19,04 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

2,15 / 0,076 6 kusů 0,456 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

3,0 / 0,106 2 kusy 0,212 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

2,8 / 0,099 2 kusy 0,198 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

6,04 / 0,214 2 kusy 0,428 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

5,82 / 0,206 2 kusy 0,412 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

5,61 / 0,199 1 kus 0,199 

atikový profil  1,125/0,012 41 kusů 0,492 
střešní a stěnové  ztužidla RO 
88,9x3,6 

6,0/45,42 72 kusů 3,27 

střešní ztužidla RO 108x6,3 6,0/94,8 45 kusů 4,266 
střešní ztužidla RO 108x6,3 8,48/133,98 40 kusů 5,359 
střešní ztužidla RO 108x6,3 4,0/63,2 4 kusy 0,252 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 5,9/111,1 10 kusů 1,111 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 7,5/141 8 kusy 1,128 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 6,0/112,8 8 kusy 0,902 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 6,37/119,85 4  kusy 0,478 
    celkem: 64,546 
 Tab. č. 4.13 - Výpis prvků objektu SO 01 

 

Další materiál pro objekt  SO 01: šrouby, matice, podložky, sika grout 314 – 

nesmrštitelná zálivka – 1896 kg- 75 pytlů. 
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Objekt SO 02: 

Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 75x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící maltě 
1 NP 

místnost 
výška 

stěny (m) 
délka stěn (m) plochá otvorů (m2) 

plocha zdiva 
(m2) 

106 - WC 2,84 1,2+1,2+1,95 2x0,8x2,035= 3,256 9,1
109 - WC 2,84 1,55+1,55+2,9 3x0,8x2,035= 4,884 12,2

111 - Sprchy 2,84 3+0,975+0,975 3x2,84x0,8 =6,816 7,2

115 - Sprchy 2,84 0,975+2,25
0,8x2,84+1x2,84= 

5,112 4,1
2 NP 

207/208 2,915 2,9 0,8x2,035 =1,628 6,8
208 - WC 2,915 3,275+0,9 2x0,8x2,035= 3,256 8,9

209/210 2,915 2,85 0,8x2,035 =1,628 6,7
210 - WC 2,915 2x1,55+2,85 3x0,8x2,035= 4,884 12,5
212 - WC 2,915 1,625+0,9 0,8*2,035= 1,628 5,7

212 - Sprchy 2,915 4x0,875+3,8 4*0,8*2,915=9,328 11,6
214 - Sprchy 2,915 3,75+3x0,875 4x0,8x2,915= 9,328 9,3

     celkem: 94,1
Ztratné 10 %   

  18 m2 / paletu 6 palet 

Ytong zdící malta spotřeba 1,1 kg/m2 103,5 kg / 94,1 m2 7 pytlů / 17 kg 
Tab. č. 4.14 – Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 75x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící 

maltě 

 

Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 100x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící maltě 
1 NP 

místnost 
výška 

stěny (m) 
délka stěn  (m) plochá otvorů (m2) 

plocha zdiva 
(m2) 

10/102 2,84 2,65 1,55x 2,035= 3,154 4,4
     celkem: 4,4

Ztratné 10 %   

  
13,5 m2 / 
paletu 0,4  palet 

  

Ytong zdící malta spotřeba 1,1 kg/m2 4,84 kg / 4,4 m2 1 pytlů / 17 kg 
Tab. č. 4.15 - Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 100x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící 

maltě 
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Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 125x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící maltě 

místnost 
výška 
stěny 
(m) 

délka stěn (m) 
plochá otvorů 

(m2) 
plocha zdiva 

(m2) 

2 NP 
207+208/ 
209+210 2,915 6,15   17,9

209+210/212 2,915 6,15   17,9
213/214 2,915 4,4 0,9x 2,035 = 1,832 11

     celkem: 46,8
Ztratné 10 %   

  10,8 m2 / paletu 5 palet 
  

Ytong zdící malta spotřeba 1,3 kg/m2 60,84 kg / 46,8 m2 4 pytlů / 17 kg 
Tab. č. 4.15 - Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 125x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící 

maltě 

 

Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 150x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící maltě 
1 NP 

místnost 
výška 
stěny 
(m) 

délka stěn  (m) 
plochá otvorů 

(m2) 
plocha zdiva 

(m2) 

schodiště 2,84 4,65  13,2
104/105 2,84 1,8 1x 2,035 = 2,035 3,1

104+105/106 2,84 4,05 0,8x 2,035 = 1,628 9,9
104+106/107+109 2,84 6,15   17,5

107/108 2,84 1,8 1x 2,035 = 2,035 3,1
107/109 2,84 2,9   6,6
108/114 2,84 1,8   5,1
108/116 2,84 2,15   6,1

109/116+115 2,84 4,2   11,9
114/115 2,84 2,0+ 4,35 1x 2,035 = 2,035 16

114 2,84 0,8   2,3
115/116 2,84 1,8+ 2,3 1x 2,035 = 2,035 9,6

110/111+112 2,84 6,15 1x 2,035 = 2,035 17,5
111/112 2,84 1,85 1x 2,035 = 2,035 3,2

111+112/117 2,84 3,15+ 2,75   16,6
2 NP 

201/211 2,915 2 0,9x 2,035 = 1,832 4
211/212 2,915 6,15 0,9x 2,035 = 1,832 16,1

213 2,915 2x0,8   4,6
231+214/213+215 2,915 3,9 0,8x 2,035 = 1,628 9,7
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213/215 2,915 1,6   4,7
     celkem: 180,8

Ztratné 10 %   

  9 m2 / paletu 22 palet 
  

Ytong zdící malta spotřeba 1,5 kg/m2 103,5 kg / 180,8 m2 16 pytlů / 17 kg 
Tab. č. 5.16 - Příčkovka Ytong P2-500 PD ( 150x249x599 mm) na tenkovrstvé zdící 
maltě 
 

 

Tvárnicové zdivo Ytong P2-400 PDK ( 300x249x599 mm) na zdící maltě 
2 NP 

místnost 
výška 

stěny (m)
 délka stěn  

(m) plochá otvorů (m2) 
plocha zdiva 

(m2) 
201/202+203+204 3 3,26+0,3+2,65 3x 0,9 x 2,035 = 5,494 13,1

201/205+206 3 7,03+2,65 2x 0,9 x 2,035 = 3,663 25,4
201/204 3 0,95   2,85
202/203 3 7,4   22,2

     celkem: 63,55
Ztratné 10 %   

  4,5 m2 / paletu 
15,5  
palety 

  

Ytong zdící malta spotřeba 3 kg/m2 190,65 kg / 63,55m2 12 pytlů / 17 kg 
Tab. č. 4.17 - Tvárnicové zdivo Ytong P2-400 PDK ( 300x249x599 mm) na zdící maltě 

 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D na zdící maltu 
1 NP 

místnost 
výška stěny 

(m) 
délka stěn  

(m) 
plochá otvorů (m2) 

plocha zdiva 
(m2) 

101/ schodiště 3 5  15 
102 3 15,45 3x1x2,035=6,105 40,2 

103/105+106 3 6,15  18,4 

102 3 13,85 
2,035+0,8x 2,035 = 

3,663 
37,9 

111+117/ 
schodiště 

3 6,15  18,4 

2 NP 
204/201+207+

208 
3 

3,26+0,3+2
,65 

3x 0,9x 2,035 = 5,494 13,3 

201 3 7,03+2,65 2x 0,9x 2,035 = 3,363 25,4 
201+211/214+ 3 0,95  2,85 
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213 
214/schodiště 3 7,4  22,2 

Atika 

 1 
2x26,45+ 
15,2+2,2 

 70,36 

   celkem: 264,01 
Ztratné 10 
% 

 
 

5 m2 / 
paletu 

58 palet 

 
zdící malta Porotherm 

TM 
spotřeba 28 l/m2 

množství - 
7392/185 pytlů 

3,4 palety 

Tab. č. 4.18 - Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D na zdící maltu 

 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 44 P+D na zdící maltu 
1 NP 
místnost výška 

stěny (m) 
 délka stěn (m) plochá otvorů (m2) plocha 

zdiva (m2) 
Obvodová 
stěna 

3 19 x 2+ 14,9 x2 + 
2x1 

4x 1,5x1,5 + 
2x1,75x2,025+ 
1,4x1,5+ 3x1,5+0,75+ 
1x2,025+ 2x1,5x0,5 = 
25,07 

178,4 

2 NP 
Obvodová 
stěna 

3 2x 26,48+ 14,9+ 
2,05 

2x2x1,5+ 1,5x1,5+ 
3x1,5x0,75+ 
2x1,5x0,5 = 13,12 

196,6 

203/204 3 7,4   22,2 
205/206 3 4,9   14,7 
      celkem: 411,9 

Ztratné 10 %     
3,75 m2 / 
paletu 

121 palet 

zdící malta Porotherm 
TM 

spotřeba 42 l/m2 množství - 17262/432 
pytlů 

7,9 palety 

zdící malta Porotherm 
AM 

spotřeba dle 
podkladu 

    

 Tab. č. 4.19 - Vnitřní nosné zdivo Porotherm 44 P+D na zdící maltu 

 

Překlady 
druh rozměr (mm) počet (ks) 
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Ytong P 4,4 - 600 NEP 7,5 75x249x1250 13 
P 4,4 - 600 NEP 10 100x249x2500 1 
P 4,4 - 600 NEP 12,5 125x249x1250 1 
P 4,4 - 600 NEP 15 150x249x1250 10 
P 4,4 - 600 NOP II/4/23 300x249x1300 5 

Porotherm KP 14,5 145/71/1250 16 
KP 14,5 145/71/2250 2 
KP 7 70/238/1250 5 
KP 7 70/238/1750 85 
KP 7 70/238/2250 10 

EPS 100 styro EPS 100 100x500x90 15 m2 

Tab. č. 4.20 - Překlady 

 

Sloupy S11, S12,S13,S21 
Výztuž: ocel 
B5005 

  

profil (mm): ø 8 ø 16 ø 20 
hmotnost (t): 0,065 0,033 0,241 
hmotnost celkem 
(t): 

0,339 

Beton: C25/30 -
XC2 

  

množství (m3): 4x(0,3x0,3x2,425)+0,3x0,3x3+  0,5x0,3x3+0,3x0,3x2,75=1,84 

bednění (m2): 4x2((0,3+0,3)x2,425)+(0,3+0,3)x2x3+(0,5+0,3)x2x3+(0,3+0,3)x2x
2,75=23,34 

 Tab. č. 4.21- Sloupy S11, S12,S13,S21 

  

Další materiál pro zdění: Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, penetrace dekprimer 
 

4.3.3.2 Připravenost  

Stavby: před zahájením provádění svislých konstrukcí musí byt dokončeny 

základové konstrukce. Beton základových konstrukcí musí mít danou pevnost. Bude 

provedena kontrola geometrie základových konstrukcí. 

 Staveniště: budou připraveny skladovací plochy pro materiál( zpevněné, 

odvodněné, pro zdící prvky zastřešená), staveniště bude oplocené, bude zřízeno sociální 

zázemí pro pracovníky. 
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4.3.3.3 Pracovní podmínky 

 Klimatické: montáž ocelové konstrukce nesmí být prováděná za silného větru 

překračujícího 10,0 m/s, za snížené viditelnosti do 30m a deště. 

 Zdění konstrukcí bude přerušeno za deště a při teplotách klesající pod 5 °C.  

Instruktáž: viz kapitola 5.1.3 

 

4.3.3.4 Personální obsazení  

 Tab. č. 4.22 - Personální obsazení 

4.3.3.5 Stoje a pracovní pomůcky 

Stroje:   autojeřáb TATRA AD 28 

   tahač IVECO AT 720T50T + návěs Schmitz Cargobull 

   Stavební plošina COMP 12 DX 

   Míchačka DEZA MJ‐150  

Pracovní pomůcky: vodováha, nivelační přístroj, hladítka, naběračky, kolečka, OOPP 

Pracovní lešení, pilka Ytong, nanášecí lžíce Ytong dle tloušťky zdiva 

 

4.3.3.6 Technický postup 

Ocelová konstrukce objektu SO 01: na vytyčeném místě na staveništi se nejprve 

provede předmontáž příhradových vazníků. Každý příhradový vazník se skládá se dvou 

části. Spojení jednotlivých části proběhne dle projektové dokumentace. Nejprve se 

provede montáž zavětrované části haly, od té se bude postupně pokračovat ke krajům. 

Jako první se osadí vetknuté sloupy na připravené kotevní bloky na základových 

Profese  Počet  Osvědčení 

Vedoucí čety‐ mistr  1  stavební praxe 10let 

zedník  3  školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru 

pomocný dělník  3  Školení 

stavební zámečník  8  školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru 

řidič autojeřábu  1   lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C 

Betonáž  2  školení, praxe v oboru 2 roky 

řidič autodomichávaže  1   lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C 

Železář  2  školení, praxe v oboru 2 roky 

pomocný dělník  3/3  Školení 
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patkách.  Následně dojde k srovnání jak výškově tak směrově. Po celou dobu usazovaní 

a kotvení sloupu, musí být sloup stále uvázán na jeřábu. Po usazení sloupu dojde 

k usazení střešních příhradových vazníků. Spojení vazníku a sloupu bude za pomoci 

šroubů a matic. V další fázi budou osazeny střešní a stěnová ztužidla, rozmístěná dle 

projektové dokumentace. Nakonec se jednotlivá kotvení sloupu vyplní zálivkovou 

maltou Sika Group 314, jedná se o nesmrštitelnou zálivkovou hmotu. Po dokončení 

podlahy v objektu SO01 dojde ještě k montáži ocelových prvku, nesoucích vrata a 

dveře. 

Zdění objektu SO 02:  Nejprve se provede penetrace části podlah pod budoucími 

stěnami, na které se následně natavení asfaltový pás pod jednotlivé stěnové konstrukce, 

vždy s přesahem 150mm na každou stranu. Dále se vytyčí všechny rohy a otvory. První 

ložnou spáru se srovná cca 10 mm silnou vrstvou malty. Založení první řady bude 

probíhat z jednotlivých rohů. Celá první vrstva se srovná vodorovně tak i svisle.  Dále 

se pokračuje stejným způsobem. Vyzdění každého podlaží se rozdělí na dva záběry. 

První záběr do výšky 1,5m, pak se zhotoví pracovní lešení, ze kterého se dokončí 

zbytek patra. Lešení musí být 1,5m široké a volný pracovní prostor musí činit 0,6m 

šířky. Stejným způsobem se postupuje jak při zdění obvodových tak vnitřních nosných 

stěn. Příčky budou vyzděné až po zhotovení podlahových vrstev (podlahový polystyrén, 

betonová mazanina tl. 60mm).  

Armování, bednění, betonáž sloupu v 1. NP a 2.NP objektu SO 02: nejprve se 

provede armování dle projektové dokumentace. Následně bude zhotoveno systémové 

bednění doka obdobným způsobem jak v kapitole 5.1.7. to stejné platí i o betonáži. 

 

4.3.3.7 Jakost  

Výstupní:    kontrola úplnosti dodaných ocelových prvků dle PD 

Kontrola dodaných materiálů pro zdění (cihly, překlady, 

maltové směsi)  

    Kontrola dodané výztuže pro železobetonové sloupy 

    Kontrola správného skladování všech dodaných materiálů 

Mezioperační: kontrola přesnosti osazení jednotlivých prvků OK- 

svislost, směrová správnost 

76



 

 

 Dodržování technologických postupů při provádění OK- 

správnost dotažení jednotlivých spojů, podlití ocelových 

sloupů 

 Kontrola svislosti a rovinatosti zdění- přípustná odchylka 

5mm/2m 

 Kontrola šířky ložných spár- přípustná spára 6-12mm, 

styčná spára na sraz 

 Dodržení vázání tvárnic v jednotlivých vrstvách 

 Kontrola vyztužení a dodržení krytí- 20mm 

Výstupní: kontrola provedených prácí a souladu s projektovou 

dokumentací ocelové konstrukce  

 Kontrola svislosti zděných konstrukcí1cm/1patro, 

vodorovnost 2cm/10m- nutno kontrolovat během celé 

technologické etapy 

 

4.3.3.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9 

    

4.3.3.9 Časový rozsah 

Předběžně byla stanovená doba provádění prací na SO 01 – 15dní a na SO 02 – 6 dní  

-  montáž ocelové konstrukce  SO 01 -15 dní 

- zdění nosných obvodových a nosných vnitřních zdí každé patro SO 02 - 5 dní  

- železobetonové sloupy SO 02 v 1.NP- 6 dní 

- železobetonové sloupy SO 02 v 2.NP- 3 dní 

- příčky SO 02 - 5 dní každé patro. 

- Atika SO O2 – 1 den 

 

4.3.4 Vodorovné konstrukce 

4.3.4.1 Materiál 

 Vodorovné nosné konstrukce jsou jenom součásti objektu SO 02. Jedná se o 
schodiště s mezipodestou, stopní konstrukci nad 1. A 2. NP. Schodiště je 
železobetonové, monolitické  s mezipodestou. Stropní konstrukce je železobetonová nad 
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1.NP tloušťky 250mm. Stropní konstrukce nad 2.NP je z části tvořena jako 
železobetonová tloušťky 200 mm a z části jako skládaná (Porotherm Miako tloušťky 
290mm). Dále se jedná o železobetonové průvlaky jak v prvním a tak i ve druhém patře. 
Použitý beton v obou je C25/30 a ocel B500B. Pro bednění bude použito systémového 
bednění Doka.  

 

 

Výztuž stropní desky na 1.NP 

Ocel B500B : 

profil: (mm) ø 10 ø 12 

hmotnost: (t) 2,807 3,422

hmotnost celkem: (t) 6,229 
 Tab. č. 4.23 - Výztuž stropní desky na 1.NP 

 

Výztuž stropní desky na 2.NP 

Ocel B500B : 

profil: (mm) ø 10 ø 12 

hmotnost: (t) 1,979 2,373

hmotnost celkem: (t) 4,352 

 Tab. č. 4.24 - Výztuž stropní desky na 2.NP 

 

Výztuž průvlaků 

Ocel B500B : 

profil: (mm) ø 8 ø 16 ø 20 

hmotnost: (t) 0,231 0,166 0,398

hmotnost celkem: (t) 0,4 
Tab. č. 4.25 - Výztuž průvlaků 

 

Betonových  konstrukcí 

Beton C25/30 -XC 2 

Konstrukce množství (m3) 

deska nad 1.NP 26,3x15,8x0,25= 103,8 

deska nad 2.NP 19x15,8x0,2=60,04 

průvlaky 2,55+1,31+1,65+0,607+0,56+0,87=7,6 
 Tab. č. 4.26 – Betonových  konstrukcí 
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Bednění vodorovných konstrukcí objektu SO 02 

Bednění Doka   

Název rozměry (m) plocha (m2) 

Bednění stropní konstrukce nad 1.NP 26,3x15,8 415,54 

Bednění stropní konstrukce nad 2.NP 19x15,8 300,2 

Bednění průvlaků 
14,5x0,9+7,37x0,9+7,62x0,9+3,55
x0,8+5,3x0,8+4,15x0,8 38,45 

  celkem: 754,19 

 Tab. č. 4.26 - Bednění vodorovných konstrukcí objektu SO 02 

 

Porotherm Miako tloušťky 290mm 
Označení Název Rozměr (mm) Množství 
T1 STOPNÍ NOSNÍK POT   60x230x7500 29 ks 

B1 POROTHERM MIAKO 23/50 PTH 230x525x250 58 ks 
B2 POROTHERM MIAKO 23/62,5 PTH 230x400x250 812 ks 
  asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL 
  2 balení 

Podpěrná konstrukce    111 m2 

kari síto 5/150/150   111 m2 

Beton c25/30 15,8x7,03x0,06 6,67 m3 

Tab. č. 4.27 - Porotherm Miako tloušťky 290mm 
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Obr. č. 4.1 – Strop Porotherm Miako 
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Obr. č. 4.2 – Schéma průvlaků 
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4.3.4.2 Připravenost 

Stavba: Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé nosné 

konstrukce s dodrženými přesnými rozměry. 

 Staveniště: Staveniště bude zařízené dle projektu zařízení staveniště a bude již 

obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Je přivedena voda (s mobilní 

vodoměrnou soustavou), přivedená elektřina (s mobilním elektroměrem a rozvodnou 

skříní). Materiál určen pro stropní konstrukce bude skladován na určených skladovacích 

plochách – zpevněné a odvodněné. Přístupové cesty a montážní místo musí být 

udržováno v bezpečném a schůdném čistém stavu Montážní a vázací prostředky a 

pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě. Vyjádření k rozsahu a stavu 

potřebného zařízení staveniště. Pozemek musí být oplocen. 

 

4.3.4.3 Pracovní podmínky 

Klimatické: Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního 

prostředí nad 5oC . Předpokládá se, že stropní konstrukce se bude provádět v období, 

kdy teplota venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu, a proto nebudou 

uvažovány žádné opatření na ochranu proti mrazu. Montáž musí být přerušena když: 

dosáhne-li vítr rychlosti vetší jak 10m/s, při ztížené viditelnosti do 30m (mlha, hustý 

déšť, sněžení) a při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části 

Instruktáž: viz odstavec 5.1.3 

 

4.3.4.4 Personální obsazení 

Profese Počet Osvědčení 
Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
Betonář 1 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru 
řidič autodomichávače 1 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny 

C 
tesař 3 školení, praxe v oboru 2 roky 
vazač výztuže 3 školení, praxe v oboru 2 roky 
pomocný dělník 4 školení 
Řidič autojeřábu 1 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny 

C 
Zedník 2 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru 

Tab. č. 4.28 - Personální obsazení 
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4.3.4.5 Stoje a pracovní pomůcky  
 

Stroje: Autodomichávač  Schwing stetter řady Heavy Duty Line 

AM 12 C 

    Betonové čerpadlo KCP 52ZX5-170 

    Vibrační lať Barikell  

Ponorný vibrátor Perles CMP-AM  

Přenosná střihačka výztuže KRENN OS 32 C 

autojeřáb TATRA AD 28 

Pracovní pomůcky:  nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, pásmo, metr, 
zednická kladívka, gumová palice, olovnice, naběračka, 
lopaty, fanky, hladítka, OOPP 

4.3.4.6 Technologický postup 

Provádění bednění stropů a průvlaků: Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl 
ponechán volný závit asi 15 cm. Vnitřní stojka se vysune tak, aby bylo přibližně 
dosaženo požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu 
do otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice s integrovaným klínem se nastaví přesná 
délka stojky. Na stojku se nasadí hlava. Stojky s  hlavami (rozmístěnými v základním 
rastru pod konci primárních nosníků) musí být opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje 
především svislost stojky, ale přenáší i horizontální zatížení vzniklé během bednění 
stropu. Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném 
rastru. Do křížových hlav se osadí primární nosníky. Na primární nosníky se osadí 
sekundární nosníky. Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Proti 
překlopení sekundárních nosníků je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit 
hřebíky. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic s integrovaným 
klínem výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze; čep zajišťující 
horní stojku na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu. Horní povrch překližky 
se ošetří odbedňovacím olejem. Na mezilehlé stojky se nasadí přímé hlavy a po 
vzdálenosti 1,5 m se podepřou primární nosníky. K rychlému a snadnému obednění 
volného okraje a pro zvýšení bezpečnosti bude provedena instalace a ukotveni Doka 
svorek a vložení kolmo bednících desek. Bednění stropů a průvlaku se provede podle 
kladečského plánu. Veškeré bednící prvky se musí používat, tak jak je uvedeno 
v návodu výrobce systémového bednění. 

Armování stropu a průvlaků:Výztuž konstrukce bude provedena přímo do bednění.  
Vazači výztuže zhotoví výztuž konstrukce podle výkresu výztuže, který je součástí 
projektové dokumentace. Je nutné dodržet přesné délky prvků výztuže, přesahy 
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jednotlivých prutů a také vzdálenosti jednotlivých třmínků. Jednotlivé části výztuže se 
vloží do bednění a o dodržení nutného krytí (25mm) výztuže se postarají distanční 
podložky DINKY. 

Betonáž stropní konstrukce a průvlaku: Betonáž by se neměla provádět při teplotách 
nižších než +5°C, jinak se musí provést určitá opatření např. zahřátí výztuže nebo vody. 
Stropní konstrukce bude zhotovena z betonu C 25/30 Beton je dovážen z betonárky 
vzdálené cca 8 km a dopravu budou zajišťovat 2 Autodomichávač  Schwing stetter řady 
Heavy Duty Line AM 12 C, aby byla zajištěna kontinuita betonáže. Je nutné zajistit 
přístup autodomíchávače až k zhotovenému bednění. Beton se bude ukládat pomocí 
betonového čerpadla - Betonové čerpadlo KCP 52ZX5-170 rychlost čerpání 136 m3/h. 
Při betonáži musíme dodržen přesně stanovené postupy, aby nedošlo ke zhoršení kvality 
betonové směsi, a musíme zajistit, aby nedošlo k porušení zhotoveného bednění a 
výztuže. Po dokončení betonáže se překontroluje výšková úroveň stropní konstrukce i 
jeho vodorovnost. Hned poté začne hutnění směsi a bude se provádět ponornými 
vibrátory perles CMP- AM. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Vzdálenost dvou 
sousedních vpichů nesmí převyšovat 1,4 x viditelného poloměru. Tloušťka zhutňované 
vrstvy nesmí překročit 1,25 x délky hlavice. Během zhutňování se nesmí vibrační 
hlavice dotýkat konstrukce bednění nebo výztuže. Hutníme do té doby, než dojde 
k vyplavování cementu na povrch. Dále je možno vibrovat pomocí stahovací vibrační 
latě barikell. Pro nabytí potřebné pevnosti, bude možné konstrukci odbednit. 

Ošetřování betonové směsi:Během technologické přestávky je nutné betonovou směs 
ošetřovat. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu se budou chránit před 
vyplavením cementu z čerstvého betonu a před mechanickým a chemickým 
poškozením. Uložený beton se musí chránit před rychlým odpařováním vody 
ochrannými kryty – je možné použít různé textilie, které se budou po dobu zrání betonu 
kropit nebo použít PET folie. Voda pro ošetření betonu musí vyhovovat ČSN 73 20 28. 
Při zpracování, zhutňování a ošetřování nutno dodržet ČSN 73 24 00. 

Odbednění stropu a průvlaků: Po dokončení betonáže a dodržení technologické 
přestávky (2 dny) může dojít k odbednění. Stojky ponecháme i po odbednění po dobu 
28 dní. Odbedňování se skládá ze dvou fází. Prvně dojde k uvolnění a následně 
k rozebrání bednění. Během odbedňování je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození 
stropní konstrukce. Prvky, které budou opětovně použity je nutné zbavit veškerých 
nečistot a důsledně je uložit na skládku materiálu tak, aby nedošlo k jejich poškození 
např. mechanickému nebo povětrnostními vlivy. Ostatní materiál, který už nebude 
použit, se uloží na určené místo. 

Stop konstrukce Porotherm: Na poslední vrstvu tvarovek vykazující požadovanou 
rovinost se pomoci autojeřábu osadí nosníky POT. Při montáži je třeba je podepřít 
provizorními podporami (vodorovnými nosníky a stojkami Doka) symetricky tak, aby 
vzdálenost zemi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8m. Osová 
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vzdálenost stojek ve směru podpor (nosníku) nesmí překročit 1,5 m. Nosníky se kladou 
do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Osazování nosníků bude prováděno pod 
dozorem stavbyvedoucího, který bude dohlížet na správné uložení nosníku, přesné 
dodržení osových vzdálenosti nosníků a dodržení minimální délky uložení nosníku, 
která musí být minimálně 125 mm. Stropní vložky Miako se kladou na sucho na 
osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžně s nosnou zdí, která podepírá POT 
nosníky postupně od jednoho konce ke druhému. Dále se provede vyztužení samotné 
stopní desky. Bude použito kari síto. Polohu karisít vymezí distanční podložky. 
Jednotlivé síta budou mezi sebou svařená. Stopní konstrukce se betonuje v pruzích, 
které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze 
mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Po technologické pauze, která potrvá 28 dní, 
bude provedeno odstranění podpor nosníků 
 

4.3.4.7 Jakost 

Vstupní:   kontrola dodané výztuže (množství, profil, délka) 

   kontrola dovezené betonové směsi na stavbu autodomichávačem 

kontrola jakosti provedení bednění- rozměry, nátěr odbedňovacím 

prostředkem 

kontrola provedení vyztužení- kontrola z PD 

Mezioperační: v průběhu betonáže kontrola ukládaní betonové směsi 

   kontrola polohy bednění v průběhu betonáže 

   odběr kontrolních vzorků dodané betonové směsi 

Výstupní:  kontrola správnosti ošetření betonu 

   kontrola rovinatosti povrchu – max. ± 10mm na 2 m délky 

plochy hladké, čisté, bez trhlin, rozměry musí odpovídat 

projektové dokumentaci  

 

4.3.4.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9  

   

4.3.4.9 Časový rozsah 

 Předběžně byla stanovená doba provádění prací na 9 dnů na každé podlaží, 

celkem 18 dnů. 
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4.3.5. Střešní konstrukce Objektu SO01 a SO 02 

4.3.5.1 Materiál 

Objekt SO 01 

Jedná se o jednoplášťovou sedlovou střechu, doplněnou čtyřmi 
polykarbonátovými obloukovými světlíky (2 ks 3,2x 20,0 m a 2ks 3,2x 32m ) a dále 
batikovými plechovými žlaby. Střešní krytina bude ve spádu 5%. Složení střešní 
konstrukce: lakovaný trapézový plech TR 160/250x0,75 RAL 9002 na, který bude 
nalepená parozábraná GLASTEK 30 STICKER PLUS (samolepící pásy). Tepelnou 
izolaci budou tvořit 2 vrstvy extrudovaného polystyrénu o tl.80mm a 100 mm. 
Hydroizolační vrstvu bude tvořit PVC folie Dekplan 76 na separační vrstvě Filtek 300. 

Objekt SO 02 

 Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu. Střešní konstrukce bude mít různý 
spád: nejmenší spád činí 2%. Odtok ze střechy bude řešen střešní vpusti DN 150 
doplněnou bezpečnostním přepadem v atice. Složení střešní konstrukce: první vrstvu 
bude tvořit parotěsná vrstva Glastek 40 Special mineral, jedná se o natavitelný asfaltový 
pás. Tepelná izolace bude tvořena polystyrénem EPS 150 a to v několika vrstvách.  
Spád střešní konstrukce bude tvořen spádovými klíny také z polystyrénu EPS 150. 
Hydroizolační vrstvu bude tvořit PVC folie Dekplan 79- lepená folie. PVC folie bude 
také vytažena na atiku a ukončena na závětrné liště atiky. 

 

Ostatní materiál pro střešní konstrukci objektu SO 01 
Název spotřeba množství 
Světlík obloukový polykarbonát 3,2x20m/3,2x3

2m 
4 kusy 

Trapézový plech TR 160/250*0,75 
RAL 9002 

0,75x12m/ 
jeden kus 

2738m2 /305 kusů 

Glastek 30 STICKER PLUS  10 m2/balení 2738 m2 /prořez10% = 
3011,8m2/302 balení 

Extrudovaný polystyrén Fibran 300 
L tl. 80mm 

1,25x0,6 m 2738 m2 /prořez10% = 
3011,8m2/4015 kusů 

Extrudovaný polystyrén Fibran 300 
L tl. 100mm 

1,25x0,6 m 2738 m2 /prořez10% = 
3011,8m2/4015 kusů 

Separační vrstva Filtek 100m2/ balení 2738 m2 /prořez10% = 
3011,8m2/31 kusů 

PVC folie- Dekplan 76 24 m2/ balení 2738 m2 /prořez10% = 
3011,8m2/126 balení 

Zaatikový ocelový žlab   120m 
Kotvy HTK 50-145 TKR 4,8 x60 4ks/m2 2738m2 / cca 11 000 

Tab. č. 4.29 - Ostatní materiál pro střešní konstrukci objektu SO 01 
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Ostatní materiál pro střešní konstrukci objektu SO 02 
Název spotřeba množství 
Penetrační nátěr Dekprimer 0,4 kg/m2, balení 

25kg 
381 m2 /7 balení 

Parotěsná vrstva Glastek 40 Special mineral 7,5m2 / balení 381 m2 / 52 balení 
PVC fólie DEKPLAN 79 31,5 m2 / balení 457 m2/ 15 balení 

Střešní vpust´ Gulledek DN 150   1 
Natloukací hmoždina pro kotvení tepelné 
izolace 

4 ks / m2 381m2/1524 ks/16 
balení 

PUK polyuretanové lepidlo na lepení 
tepelných izolací 

160g/m2, balení 
2 kg 

762 m2/ 61 balení 

PUK polyuretanové lepidlo na lepení 
hydroizolačních pásů 

350g/m2, balení 
2kg 

457m2/80 balení 

koutová lišta vnitřní délka 2m 80,8m/41 kusů 
závětrná lišta délka 2m 71,26m/36 kusů 
koutová lišta vnější délak 2m 80,8m/41 kusů 
OSB deska tl. 25mm rozměry 2,5x1,25 

m 
28,5 m2/10 kusů 

další materiál hmoždinky, šrouby   
Tab. č. 4.30 - Ostatní materiál pro střešní konstrukci objektu SO 02 

 

TI střecha objekt SO 02 

Název tloušt´ka (mm) rozměr (mm) plocha m2 
Styro EPS 150 S 40 1000x500x40 15 
Styro EPS 150 S 50 1000x500x50 12 
Styro EPS 150 S 60 1000x500x60 21 
Styro EPS 150 S 80 1000x500x80 31 
Styro EPS 150 S 90 1000x500x90 14+280 = 294 
Styro EPS 150 S 100 1000x500x100 113 
Styro EPS 150 S 120 1000x500x120 33 
Styro EPS 150 S 140 1000x500x140 18 
Styro EPS 150 S 150 1000x500x150 32 
Styro EPS 150 S 160 1000x500x160 35 
Styro EPS 150 S 180 1000x500x180 381 
Styro EPS 150 S 190 1000x500x190 66 
Styro EPS 150 S 200 1000x500x200 28 
Styro EPS 150 S 230 1000x500x230 26 
Styro EPS 150 S 240 1000x500x240 45 
Styro EPS 150 S 250 1000x500x250 56 
Styro EPS 150 S 20/40 1000x1000x20/40 34 
Styro EPS 150 S 40/60 1000x1000x40/60 37 
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Styro EPS 150 S 60/80 1000x1000x60/80 39 
Styro EPS 150 S 80/100 1000x1000x80/1000 27 
Styro EPS 150 S 20/65 1000x1000x20/65 26 
Styro EPS 150 S 25/50 1000x1000x25/50 37 
Styro EPS 150 S 25/55 1000x1000x25/55 90 
Styro EPS 150 25/75 1000x1000x25/75 66 
Styro EPS 150 50/75 1000x1000x50/75 61 
Styro EPS 150 55/85 1000x1000x55/85 60 

Tab. č. 4.31 - TI střecha objekt SO 02 

 

4.3.5.2 Připravenost 

Stavba: Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené vodorovné 

konstrukce s dodrženými přesnými rozměry. 

 Staveniště: Staveniště bude zařízené dle projektu zařízení staveniště a bude již 

obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Je přivedena voda (s mobilní 

vodoměrnou soustavou), přivedená elektřina (s mobilním elektroměrem a rozvodnou 

skříní). Materiál určen pro střešní konstrukci bude skladován na určených skladovacích 

plochách – zpevněné a odvodněné. Přístupové cesty a montážní místo musí být 

udržováno v bezpečném a schůdném čistém stavu. Montážní vázací pomůcky je nutno 

denně kontrolovat a udržovat v čistotě. Pozemek musí být oplocen. 

 

4.3.5.3 Pracovní podmínky 

Klimatické: Svařování PVC folie se doporučuje provádět při teplotě +5 oC. 

Pokud jsou teploty materiálu anebo prostředí pod +5 °C je nutné role před aplikací 

skladovat v temperovaných skladech o teplotě cca +15 °C. Při teplotách materiálu cca 

+5 °C a nižších se objevuje při aplikaci zvlnění fólie z důvodu teplotního šoku materiálu 

a nerovnoměrné relaxace předpětí materiálu z výroby.  

Při nepříznivých povětrnostních vlivech budou práce přerušeny (mlha, hustý 

déšť, sněžení, silný vítr). Práce budou také přerušeny při pochybnostech o stabilitě 

konstrukce nebo její části. O přerušení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

Instruktáž: viz kapitola 5.1.3 
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4.3.5.4 Personální obsazení 

Tab. č. 4.32 - Personální obsazení 

4.3.5.5 Stoje a pracovní pomůcky  
Stroje:     autojeřáb TATRA AD 28 

    Stroj na nanášení PU lepidla 

    Plynový hořák s bombou 

    Makita HR2450 vrtací kladivo  

Horkovzdušná svařovací pistole- Horkovzdušná pistole 

2200W Steinel HL 2020 E 

Pracovní pomůcky:   metr, pásmo, OOPP 

 

4.3.5.6 Technologický postup 

Objekt SO 01: Na připravenou ocelovou konstrukci se nejprve osadí prefabrikovaná 

konstrukce světlíku, umístění je dle projektové dokumentace. Následně se začnou klást 

trapézové plechy. Podélný přesah jednotlivých plechů činí 100 mm. Trapézové plechy 

se budou do ocelové konstrukce kotvit pomoci samozavrtávajících šroubů. Kotvení 

bude provedeno v každém prolisu trapézového plechu. Následně se na trapézový plech 

přilepí samolepící parozábrana Glastek 30 STICKER PLUS. Jednotlivé pásy 

parozábrany budou přes sebe překryty v podélných spojích 100 mm a v příčných 

150mm. Extrudovaný polystyrén se bude klást ve dvou vrstvách. Nejprve se položí 

první vrstva extrudovaného polystyrénu tloušťky 80mm, druhá vrstva se bude klást 

Profese Počet Osvědčení 
Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
izolatér 4/4 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v 

oboru 
klempíř 2/2 školení, praxe v oboru 2 roky 
pomocný dělník 4/4 školení 
vazač 1 školení, praxe v oboru 2 roky,vázačské 

oprávnění 
Řidič autojeřábu 1 lékařská způsobilost,řidičské oprávnění 

skupiny C 
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s proložením poloviny šíře tabule polystyrénu. Následně se osadí atikové žlaby, které 

budou kotveny přes tepelnou izolaci k trapézovému plechu, kotvení bude po vzdálenosti  

0,5m. Hydroizolační vrstva tvořena PVC folii se bude klást v pásech s přesahem 100 

mm. V přesazích se bude PVC folie kotvit pomoci kotev HTK 50-145 TKR 4,8 x60 

k podkladu 4 kotvy na 1bm. Přesah jednotlivých folii se následně slepí moci 

horkovzdušné pistole. Kolem atiky bude PVC folie ukončena 150 mm nad úrovní 

tepelné izolace. Ukončení na atice bude realizováno pomocí ukončovací lišty. Lišta se 

mechanicky přikotví k atice pomoci samozavrtávajících šroubu. Následně se folie 

pomoci horkovzdušné pistole přilepí k liště. 

 

Objekt SO 02: Povrch betonového stropu se nejprve nepenetruje asfaltovou penetrací 

deprimer, následně se pomoci plynového hořáků nataví asfaltový pás. Ve stejném 

proložení jako v případě objektu SO 01. Asfaltový pás bude vytažen na atiku 150 mm 

nad úroveň betonového povrchu. Rozdíl výšek střešní konstrukce bude srovnán 

tepelnou izolací tloušťky 90mm. Následně bude provedena izolace atiky polystyrénem 

tloušťky 100 mm. Polystyrén bude přilepen pomoci PU lepidla. Po srovnání různých 

výšek střešní konstrukce proběhne vyspádování pomoci polystyrenových klínu viz obr 

5.3 první vrstva spádových klínu bude mechanicky kotvena k betonovému podkladu, 

kotvení 6 kotvy na m2. Následné vrstvy již tepelné izolace již budou mezi sebou lepeny 

Pu lepidlem a to z důvodů velkých tloušťek izolace. Z horní strany atiky bude také 

nalepen spádový klin, a to se sklonem 5% dovnitř objektu, dále bude na tepelnou izolaci 

přilepená OSB deska tl. 25mm a na ní přivrtán zavětrovací profil. Ve všech rozích bude 

dále přivrtán rohový profil, pro napojení PVC folie, PVC folie bude lepená pomoci PU 

lepidla a to v celé své ploše. Přesahy jednotlivých foli(100mm) budou slepeny 

horkovzdušnou pistolí. Napojení v rozích bude realizováno pomoci rohových profilů na, 

které se nataví folie, stejně bude ukončena folie na atice - natavením na zavětrovací 

profil. Střešní vpust je s integrovanou manžetou, která se po osazení vpusti slepí 

podkladní folii. 
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Obr. č. 4.3 - vyspádování pomoci polystyrenových klínu 

 

4.3.5.7 Jakost 

Vstupní:   kontrola dovezeného materiálů ( množstvní, rozměry TI) 

   Kontrola kvality provedených prací (vodorovné konstrukce) 

Mezioperační: kontrola prokládaní pásu asfaltové hydroizolace( 100 mm podelné 

spoje, 150 mm příčné spoje) 

 Kontrola uložení tepelné izolace- uložení spádových klínu  

 Kontrola celoplošného lepení PVC folie 

 Kontrola kotvení teplené izolace a hydroizolace 

 Kontrola svařování přesahů PVC folie( přesah 100 mm) 

Výstupní: kontrola spojů v celé délce- vizuální (tvar, vruby, rýhy ve 

svařeném spoji)  

   Kontrola spojů jehlou 

   Tlaková zkouška spojů 
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4.3.5.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9    

 

4.3.5.9 Časový rozsah 

Předběžně byla stanovená doba provádění prací na střešní konstrukci na objektu 

SO 01 – 19 dní a na objektu SO 02 - 8 dní  

 

4.3.6. Podlahy 

4.3.6.1 Materiál 

Objekt SO 01 

Konstrukcí podlahy v objektu SO 01 bude tvořit drátkobetonová podlaha z betonu 

C25/30 tloušťky 200 mm se vsypem. Jako vsypový materiál bude použit Sikafool 

2SynTop. Pro vytmelení dilatačních spár bude použit tmel Sikaflex floor, a pro ochranu 

povrchu podlahy bude použit nátěr SikaPro seal 12.  

Objekt SO 02 

Konstrukcí podlah objektu SO 02 bude tvořit v 1. NP  hydroizolační vrstvu, která bude 

navázaná na hydroizolační pásy pod stěnami. Následně vrstvy extrudovaného 

polystyrénu tloušťky 100 mm, separační vrstvy geotextílie + folie PE a betonové 

mazaniny tloušťky 60 mm vyztužené kari sítí. Finální úpravu bude tvořit keramická 

dlažba Rako Taurus granit 29,8x29,8 cm. Skladba v 2. NP bude tvořena kročejovou 

izolací tl. 35 mm a následně betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí tloušťky 50 mm 

v místnostech s povrchovou úpravou dlažby a 59 mm v místnostech s povrchovou 

úpravou koberce. 

Panceřová podlaha objektu SO 01 
Název spotřeba  množství 
Kluzná fólie PEHD 1 mm 30 m2/balení 2904 m2/prořez 10 % = 3194,4 m2/ 107 

balení  
Kluzná fólie  HDPE 
0,2mm 

30 m2/balení 2904 m2/prořez 10 % = 3194,4 m2/ 107 
balení  

Drátkobetón C 25/30 tl.   48,4x60,0x0,2= 580,8 m3 
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200mm 

Vsyp- Sikafool 2SynTop 3kg/m2- 25 kg/ 
balení 

2904 m2/8715 kg/ 349 balení  

Povrchová úprava SikaPro 
seal 12 

0,1 l / m2- balení 
5 l 

2904 m2/290,1 l/ 59 balení 

Tmel - Sikaflex floor  4bm/ 1 
monoporce 

9x48,4+7x60= 855,6m /214 
monoporci/ 11 balení 

Tab. č. 4.33 - Panceřová podlaha objektu SO 01 

Podlahy objekt SO 02 
místnost plocha 

(m2) 
povrchová  úprava - 
dlažba 

povrchová  úprava - 
koberec 

Schodiště 7,15 x   
101 12,75  x    
102 46,75  x    
103 17,25  x    
104 3,5  x    
105 4  x    
106 17,1  x    
107 5,5  x    
108 4  x    
109 12,3  x    
110 44,3  x    
111 13,3  x    
111 
Sprchy 

2,7  x    

112 4  x    
113 8,3  x    
114 25,5  x    
115 11,35  x    
115 
Sprchy 

2,15  x    

116 4  x    
117 8,6  x    
201 44,5 x   
202 25,6   x 
203 25,6   x 
204 19,6   x 
205 35,8   x 
206 13,3 x   
207 8,1 x   
208 9,5 x   
209 8 x   
210 9,3 x   
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211 47,3 x   
212 17,8 x   
212 
Sprchy 

3,1 x   

213 53 x   
214 22,4 x   
214 
Sprchy 

3,1 x   

215 2,6 x   
  celkem m2: 496,5 106,6 

Tab. č. 4.34 - Podlahy objekt SO 02 

Podlahy objekt SO 02 
Název spotřeba  množství 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 7,5 m2/balení

232,6 m2/prořez 10 % = 255,8 m2/ 35 
balení  

Extrudovaný polystyrén tl. 100 
mm 

3,75 
m2/balení 

232,6 m2/prořez 10 % = 255,8 m2/ 69 
balení  

geotextílie filtek 300 
100m2/ 
balení 

536,1 m2/prořez 10 % = 589,71m2/ 
6balení  

PE folie  
100m2/ 
balení 

536,1 m2/prořez 10 % = 589,71m2/ 
6balení 

betonová mazanina 1. NP   232,6 x 0,06= 14 ,0 m3 

betonová mazanina 2. NP   106,6x0,059+197,5x0,05= 16,2 m3 

kročejová izolace tl. 35 mm 7m2/ balení 303,5m2/prořez 10% = 333 m2/48 balení

kari síto 5x150/5x150   588 m2 
  Tab. č. 5.35 - Podlahy objekt SO 02 

Dlažba 
Název  Spotřeba  Množství 
Cemix penetrace hloubková 0,15kg/m2- balení 

5kg 
497m2/74,6 kg = 15 balení 

Cemix hydroizolace povlaková 
K1 

1,2kg/m2- balení 
25 kg 

11,05m2/13,2 kg =1 balení 

Cemix pružná těsnící páska 100 délka 50 m 47,5m/ 1 balení 
Cemix lepidlo standart 3,5 kg/m2 - balení 

25 kg 
497m2/1739,5 kg = 70 balení 

Cemix spárovací hmota Bioflex 0,3kg/m2- balení 
5kg 

497m2/ 149,1 kg=30 balení 

Cemix sanitární silikon     
Dlažba rako taurus granit 
29,8x29,8 cm 

1,09m2/balení 497 m2/prořez 10%= 547 
m2/502 balení 

Tab. č. 4.36  - dlažba 
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Koberec 
Název  Spotřeba  Množství 
zátěžový koberec - Quartz 28 výška koberce 6 

mm 
106,6 m2 prořez 10% = 118 
m2 

lepidlo na koberec - Den braven 350g/m2- balení 
5kg 

106,6 m2 /38 kg = 8 balení 

kobercová sklová lišta Arbitol délka 2m 83,4 m = 42 kusů 
hmoždinky + šrouby na kotvení 
lišty  

4 ks/m 83,4m = 335 ks 

Tab. č. 4.37 - koberec 

Další materiál: distanční křížky, dilatační páska baumit tl. 5 mm.   

4.3.6. 2 Připravenost 

Stavba: Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené vodorovné i svislé 

konstrukce + zastřešení objektů.  

 Staveniště: Staveniště bude zařízené dle projektu zařízení staveniště a bude již 

obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Je přivedena voda (s  

vodoměrnou soustavou), přivedená elektřina (s elektroměrem a rozvodnou skříní). 

Materiál určen pro konstrukci podlah bude skladován na určených skladovacích 

plochách – zpevněné a zastřešené. Přístupové cesty a montážní místo musí být 

udržováno v bezpečném a schůdném čistém stavu. 

 

4.3.6.3 Pracovní podmínky 

Klimatické: Teplota vzduchu ani materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí 

betonové mazaniny podlahy poklesnout pod 5 °C. Před lepením keramické dlažby a 

lepení koberců musí mít podklad vlhkost max. 2,0%. 

Instruktáž: viz kapitola 5.1.3 
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4.3.6.4 Personální obsazení 

Tab. č. 4.38 - Personální obsazení 

4.3.6.5 Stoje a pracovní pomůcky  
Stroje:   betonové čerpadlo - KCP 52ZX5-170 

autodomichávač Schwing stetter řady Heavy Duty Line AM 12C 

vibrační lať Barikel 2m 

   Mitsubishi JIC16 řezačka spár 

   BEG 180, dvojitý hladící stroj (2 kusy) 

   BEG 90, jednokotoučová hladička 

    
Pracovní pomůcky: řezačka na dlažbu, nivelační přístroj, metr, vodováha, hliníková lať 

2 m, zubová stěrka, gumová stěrka, lopata, spárovací křížky, zednická lžíce, řezací nůž, 

OOPP 

 

4.3.6.6 Technologický postup 

Drátkobetonová podlaha objektu SO 01 
Na podkladní zhutněný štěrk se rozprostře v pásech první vrstva kluzné fólie PEHD. 

Překrytí jednotlivých pásu folie musí být minimálně 100 mm. Stejným způsobem se pak 

rozprostře v celé ploše druhá vrstva kluzné folie HDPE. Na takto připravený podklad se 

vylije drátkobetonová deska tloušťky 200 mm. Následně dojte k jejímu srovnání a 

zvibrování pomoci vibrační latě. Po částečném zatvrdnutí po 2 až 10 hodinách dojde 

k jejímu pancéřování.  Před zahájením hlazení se odstraní případná přebytečná voda. 

Pak dojde k předchlazení, kdy se použije 1/3 z celkového objemu vsypové hmoty 

Profese Počet Osvědčení 
Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
Izolatér 3 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v 

oboru 
Leštič betonu 3 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v 

oboru 
dlaždič 3 školení, praxe v oboru 2 roky 
pomocný dělník 4 školení 
řidič, obsluha čerpadla 
betonu 1 

 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění 
skupiny C 

Řidič autodomichávače 1 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění 
skupiny C 
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Sikafool 2SynTop. V dalším kroku dojde k rovnoměrné aplikaci zbylého množství 

vsypu a jejího zahlazení.  Po následujících 10 hodinách dojde k nařezání dilatačních 

spár. Spáry jsou řezány dle projektové dokumentace. Spára bude 25 mm hluboká a 6 

mm široká. Dilatační spáry budou ve vzdálenosti 6m. Po nařezání dilatačních spár dojde 

k jejích zatmelení tmelem Sikaflex floor. Po zatvrdnutí tmele proběhne finální úprava 

povrchu nátěrem ve dvou vrstvách SikaPro seal 12.  

 

Podlaha 1. NP objektu SO 02 

Dříve vybetonovaný podklad se nejprve očistí tak aby byl bez nečistot a odlamujících se 

kousku. V celé ploše dojde k penetraci přípravkem Dekprimer pod asfaltové pásy. 

Následně dojde k natavení asfaltových pásu v celé ploše 1.NP, překrytí jednotlivých 

pásu izolace činí u podélné spáry 100mm a u příčné 150 mm. Na zhotovenou 

hydroizolaci bude rozložen extrudovaný polystyrén tloušťky 100 mm. V další fázi se 

rozprostře separační vrstva geotextílie a PE folie, tyto vrstvy se také kladou se stejným 

přesahem jako asfaltové pásy. Jednotlivé pásy PE folie se přelepí páskou. Po celém 

obvodu budoucí podlahy se osadí dilatační pás Baumit tl. 5 mm a výšky 100 mm. Ten 

bude přibít sponkami k obvodovým konstrukcím. Následně se vyměří rotačním laserem 

výška betonové mazaniny, položí se kari sít na distanční tělíska. Dále bude čerpána 

betonová mazanina ve vrstvě 60 mm. Rovinnou a stejnoměrnou vrstvu mazaniny 

zajistíme vibrační latí. Následuje technologická přestávka cca 3 týdny, tak aby měl 

podklad vlhkost max. 2,0%. Plocha je pochůzí po 3 dnech. 

Nášlapná vrstva- keramická dlažba- v sprchovacích koutech se nejprve nanese cemix 

penetrace hloubková. V následné vrstvě hydroizolace se v rozích osadí těsnící páska. 

Další vrstva hydroizolace ji celkově zakryje. Hloubkovou penetraci budeme následovně 

aplikovat v celé ploše podlahy. Následně si namícháme lepidlo a zubovou stěrkou 4 mm 

si naneseme na podklad lepící hmotu, na ní se pokládají a přitlačují keramické dlaždice, 

přisazují se až k dilatačnímu pásu kolem obvodu a spáry se vytváří pomocí plastových 

křížků. Technologická přestávka 48 hod, po kterou není dlažba schůzí. Následuje 

spárování spárovací hmotou. Před započetím musí dojit k vyčištění všech spár pomoci 

nože a průmyslového vysavače. Spárovací hmota se nanese pomocí gumové stěrky. 

Poté se plocha omyje. Technologická přestávka 24 hod. 
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Podlaha 2. NP objektu SO 02 

Podlaha v 2.NP se bude provádět stejným způsobem, s výjimkou toho že se bude 

vkládat kročejová izolace tloušťky 35 mm místo extrudovaného polystyrénu.  Tloušťka 

betonové mazaniny bude 50 mm v místnostech s dlažbou a 59 mm v místnostech 

s kobercem. 

Nášlapná vrstva keramická dlažba - je identický technologický postup jak v 1.NP. 

Nášlapná vrstva koberec - betonová mazanina bude zbavena všech nečistot a prachu. 

Následně se pomocí hladítka nanese lepidlo na podlahu. Koberec bude celoplošně 

přilepen. Kolem stěny budou následně osazeny ukončovací lišty. Lišta bude lepená na 

stěny. Na závěr dojde k nalepení koberce do lišty na samolepicí pásku.  

 

4.3.6.7 Jakost 

Vstupní:   kontrola dovezeného materiálů (množství, rozměry TI) 

Kontrola kvality provedených prací (zhutněného zásypu, 

podkladního betonu v objektu SO 02) 

Mezioperační: kontrola prokládaní pásu asfaltové hydroizolace (100 mm podélné 

spoje, 150 mm příčné spoje) 

 Kontrola uložení tepelné izolace  

 Kontrola dilatačního pásku kolem stěn v objektu SO 02 

Výstupní: kontrola tloušťky a hlouby dilatačních spár SO 01 

 Kontrola dodržení vzdáleností dilatačních spát SO 01 

 Vizuální kontrola provedení dlažby a koberců objekt SO 02 

 Rovinatost dlažby 2mm/2m 

4.3.6.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9    
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4.3.6.9 Časový rozsah 

Předběžně byla stanovená doba provádění prací V objektu SO 01 je 4 dny a 

v objektu SO 02 je 26 dní. 

- drátkobetonové podlahy se vsypem v objektu SO 01 - 4 dny,  

- roznášecí vrstvy v objektu SO 02 v 1.NP 5 dní 

- roznášecí vrstvy v objektu SO 02 v 2.NP 5 dní 

- provádění pokládky koberců v objektu SO 02 v 1.NP a 2. NP 1 den. 

- provádění podlah v objektu SO 02 v 1.NP a 2. NP 15 dní. 

 

4.3.7. Omítky + obklad+ malba 

4.3.7.1 Materiál 

Základní vrstvou úpravy vnitřních stěn bude cementový postřik Cemix doplněný v části 

zdiva Ytong o výstužnou tkaninu. Další vrstvu bude tvořit jádrová omítka Cemix 

strojní. Finální úpravu bude tvořit Cemix trasový štuk + omyvatelný nátěr Hetline 

SUPER WASH , v části koupelen, WC, technických místnosti bude finální úprava 

bělavý obklad Rako Neo 20x25 cm výšky 2,1m a 1,5m. 

Vnější úprava stropní konstrukce podjezdu se bude skládat z fasádního polystyrénu 

tloušťky 150mm kotveného pomoci talířových hmoždinek a následné finální úpravy 

silikonsilikatové omítky, která již bude v požadované barevné úpravě. 

Vnější úprava stěn budu obdobná jako vnitřních. Základní vrstvu bude tvořit Cemix 

cementový podstřik , dále Cemix jádrová omítka a následně horní vrstvu bude tvořit 

Cemix vnější štuk + venkovní Cemix akrylová fasádní barva požadované barvy. 

 

Omítka vnitřní SO 02 
název spotřeba množství 

Cemix cementový 
postřik 

4,7kg/m2/sil
o 

411,9+2x63,55+2x264,01+2x46,8+2x4,4+2x180,8+2
x94,1=1719,2m2/stránté 5%/8483 kg 

Cemix jádrová 
omítka strojní 

19,5 kg/m2/ 
silo 1719,2m2/ztratné 5%/35196 kg 

Cemix trasový 
štuk 

2,6kg/m2/30
kg balení 1719-570= 1149 m2/ ztratné 2%/102  balení 

Cemix napojovací 
lišta okenní 2,4 m/ kus 

89,5m/38 kusů 
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armovací tkanina 
Vertex 

75 m2/ 
balení 

2x46,8+2x4,4+2x180,8+2x94,1+2x63,55=779,3 m2/ 
ztratné 10%/12 balení 

omítkové profily     
Tab. č. 4.39 - Omítka vnitřní SO 02 

 

Omítka vnější 
název spotřeba množství 
Cemix cementový 
postřik 

4,7kg/m2/silo 7,5x26,48+7,5x15,8+7,5x19+7,03x4+15,8x3,5=37
8,4m2/ ztratné 5%/1867 kg 

Cemix jádrová 
omítka strojní 

19,5 kg/m2/ 
silo 

378,4m2/ ztratné 5%/7747 kg 

Cemix vnější štuk 4,1kg/m2/30k
g balení 

378,4m2/strápné2%/53 balení 

Cemix napojovací 
lišta okenní 

2,4 m/ kus 89,5/38 kusů 

omítkové profily     
Tab. č. 4.40 - Omítka vnější 

 

Zateplení podjezdu 
název spotřeba množství 
Styrotrade EPS 70 F 150 mm 1,5m2/ balení 15,8x7,03=111,1m2/ ztratné 10%= 

122,2 m2/82 baleni 
Lepící a stěrková hmota Cemix 
comford 

3 kg/m2/25 
kg balení 

15,8x7,03=111,1m2/ ztratné 10%= 
122,2 m2/15 baleni 

Silikonsilikátová rýhovaná omítka 
Ceresit  COMFORT 

1,5kg/m2/25k
g balení 

111,1 m2/7 balení 

armovací tkanina Vortex 75 m2/ balení 15,8x7,03=111,1m2/ ztratné 10%= 
122,2 m2/2 baleni 

Talířová zatloukací hmoždinka s 
plastovým trnem 

8ks/m2 111,1 m2/890 kusů 

 Tab. č. 4.41 - Zateplení podjezdu 

 

 

 

 

 

 

100



 

 

Obklad stěn 
1 NP 
místnost výška 

obkla
du 
(m) 

 plocha otvorů (m2) půdorysný 
rozměr (m) 

plocha 
obkladu 
(m2) 

104 2,1 2x2,02x1+2,02x0,8 = 5,65 1,75x1,8 9,3 
105 2,1 2,02x1= 2,02 1,8x2,15 14,6 
106 2,1 3x0,8x2,02 = 4,85 4,2x4,05 30,2 
106 WC 2x 2,1 0,8x2,02 = 1,62 0,9x1,2 14,8 
107 2,1 2x1x2,02+0,8x2,02 = 5,65 3,05x1,8 14,7 
108 2,1 1x2,02 =2,02 1,8x2,15 14,6 
109 2,1 4x0,8x2,02 = 6,46 2,9x2,575 16,5 
109 WC 3x 2,1 0,8x2,02=1,62 0,6x1,55 26 
111 2,1 2x1x2,02+3x0,8x2,1 =9,1 3,85x3,7 22,6 
111 Sprchy 3x 2,1 0,8x2,1= 1,68 0,975x0,95 19,2 
112 2,1 1x2,02 =2,02 1,85x2,15 14,8 
113 1,5 0,8x1,5= 1,2 2,05x1,3 8,8 
115 2,1 2x2,02x1+0,8x2,1+1x2,1= 7,8 4,2x3,25 23,5 
115 Sprchy 2,1 0,8x2,1+1x2,1= 3,78 1,2x0,975/0,9

75/0,975 
13,6 

116 2,1 1x2,02 =2,02 1,85x2,15 14,8 
117 1,5 1x1,5 =1,5 2,75x3 15,6 
2 NP 
206 1,5 0,9x2,02+0,6x1,5 = 2,72 2,65x4,9 19,9 
207 2,1 2x0,8x2,02= 3,23 2,9x2,8 20,7 
208 2,1 3x0,8x2,02= 4,85 3,275x1,925 17 
208 WC 2x 2,1 0,8x2,02= 1,62 1,55x0,9 17,3 
209 2,1 2x0,8x2,02= 3,23 2,85x2,8 20,5 
210 2,1 4x0,8x2,02 = 6,46 2,85x1,65 12,4 
210 WC 3x 2,1 0,8x2,02= 1,62 0,9x1,55 26 
212 2,1 4x2,1x0,8+ 0,8x2,05= 

10,02 
4,525x2,45 19,1 

212 Sprchy 4x 2,1 0,8x2,1 = 1,68 0,875x0,875 22,7 
212 WC 2,1 0,8x2,02= 1,62 0,9x1,55 8,7 
214 2,1 0,9x2,02+4x2,1x0,8+0,8x2

,02=10,15 
3,75x3,45 20,1 

214 WC 2,1 0,8x2,02= 1,62 1,6x0,9 8,9 
214 Sprchy 4x 2,1 0,8x2,1= 1,68 0,875x0,875 22,7 
215 1,5 0,8x1,5=1,5 1,45x1,6 8 
      celkem: 517,6 
Ztratné 10 %   celkem: 570 m2 
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Tab. č. 4.42 - Obklad stěn 

Malba:  
- venkovní Cemix akrylová fasádní barva – 5 balení 24 kg 
-  vnitřní  Hetline SUPER WASH – 10 balení 12 kg 

 

4.3.7.2 Připravenost 

Stavba:Omítky budou prováděný před finální úpravou podlah. Musí být 

dokončený všech svislé i vodorovné konstrukce, rozvody elektroinstalace, vody, 

kanalizace, osazeny okna a dveře. Podklad musí být vyzrálý, nosný, suchý, zbavený 

nečistot, zbavený výčnělků či trhlin, prachu, solných výkvětů. Povrch musí být drsný, 

suchý, rovnoměrně nasákavý. 

 Staveniště: Staveniště bude zařízené dle projektu zařízení staveniště a bude již 

obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Je přivedena voda 

(s vodoměrnou soustavou), přivedená elektřina (s elektroměrem a rozvodnou skříní). 

Materiál určen pro omítací a obkladačské práce bude skladován na určených 

skladovacích plochách – zpevněné a zastřešené. Přístupové cesty a montážní místo musí 

být udržováno v bezpečném a schůdném čistém stavu. 

 

4.3.7.3 Pracovní podmínky 

 Klimatické: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a 

tuhnuti klesnou pod +5°C. Přímé vyhříván omítky není dovoleno. Při použiti 

Obklad 

Název   Spotřeba   Množství 

Cemix penetrace hloubková  0,15kg/m2‐ balení 5kg  518m2/77,8 kg = 16 balení 

Cemix hydroizolace povlaková 
K1  1,2kg/m2‐ balení 25 kg  78,2m293,8 kg =4  balení 

Cemix pružná těsnící páska 100  délka 50 m  80m/ 2 balení 

Cemix lepidlo standart  3,5 kg/m2 ‐ balení 25 kg 518 m2/1813 kg = 73 balení 

Cemix spárovací hmota Bioflex  0,3kg/m2‐ balení 5kg  518 m2/ 180 kg= 34 balení 

Cemix sanitární silikon       

Obklad Rako Neo 20x25 cm  1,5m2/balení 
518 m2/prořez 10%= 570 m2/380 
balení 
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vyhřívacího zařízeni, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné 

přímé větrání. Vlhkost podkladu max. 4%. 

Instruktáž: viz kapitola 5.1.3 

 
4.3.7.4 Personální obsazení 

Tab. č. 4.43 - Personální obsazení 

 

4.3.7.5 Stoje a pracovní pomůcky  
Stroje:   silo pro suché maltové směsi 

Kontinuální míchačka M-TEC Calypso D30 

Pneumatický dopravník PFT SILOJET III    

   Makita HR2450 vrtací kladivo 

Pracovní pomůcky: řezačka na dlažbu, nivelační přístroj, metr, vodováha, hliníková 

lať 2 m, zubová stěrka, gumová stěrka, lopata, spárovací křížky,zednická lžíce,řezací 

nůž, OOPP, montované fasádní lešení 

 

4.3.7.6 Technologický postup  

Vnitřní omítky:  Před započetím omítacích prací musí být všechny okenní a dveřní 

otvory chráněny před poničením a znečištěním. Dále budou osazeny všech krajích 

a rozích omítkové rohové profily, dále okenní a dveřní připojovací PVC profily. 

Následně bude provedeno armování a přednástřik - armování bude provedeno na 

Ytongových tvarovkách a v místech vedení elektroinstalace, vody a kanalizace. 

Přednástřik bude proveden v tloušťce 3 mm. Při následném provedení jádrové omítky 

nejprve navlhčíme podklad (nesmí bít na povrchu vytvořen vodní film), následně nanést 

Profese Počet Osvědčení 
Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
Izolatér 2 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru 
Zedník  4 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru 
dlaždič 4 školení, praxe v oboru 2 roky 
pomocný dělník 4 školení 

řidič, obsluha sila 1  lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C 
lešenář 4 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v oboru, 

lešenářský průkaz 
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omítku ve tvaru housenky omítacím strojem. Nanesenou omítku zarovnat a stáhnout 

hliníkovou latí(h-profil) do roviny. Štuková omítka se bude nanášet po technologické 

pauze 10 dnu, nutné k vyschnutí jádrové omítky. Štuková omítka se bude nanášet nerez 

hladítkem, tloušťka vrstvy 3mm. Po zavadnutí se jemně vyhladí vhodným filcovým 

hladítkem. Štukovou omítku není vhodné používat jako podklad pro obklad. Po 

nanesení štuku bude nutná technologická přestávka 3 dny. Finální úpravu bude tvořit 

omyvatelný nátěr Hetline SUPER WASH, nebo obklad - technologický postup 

identický jako v případě dlažby viz. kapitola 4.3.6.6  

 

Vnější úprava stropní konstrukce podjezdu: Pro dosažení požadovaných tepelně-

technický vlastnosti bude třeba stropní konstrukcí podjezdu zateplit 150 mm fasdním 

polystyrénem. Polystyrén se bude lepit celoplošně na lepící a stěrkovou hmotu Cemix 

comford. Jednotlivé desky polystyrénu se budou ihned po nalepení kotvit k podkladu 

pomoci talířová zatloukací hmoždinka s plastovým trnem. Následně po nalepení tepelné 

izolace v celé ploše dojde k provedení armování armovací tkaninou. Finální úpravu, tak 

bude tvořit silikonsilikátová rýhovaná omítka Ceresit COMFORT, která již bude 

nanášená v požadované barvě, takže nebude již nutné aplikovat žádný nátěr. 

Vnější úprava zdi: vnější úprava zdi bude probíhat identickým způsobem, jako úprava 

vnitřních zdí viz odstavce výše.  

 

4.3.7.7 Jakost 

Vstupní:  Kontrola rovinnosti svislých konstrukci, stropu. Přístupné 

odchylky ± 2 mm na délce 2 m. 

Kontrola dodaného materiálu a uskladněni. 

Kontrola podkladu (zbaveni nečistot, nestabilních časti, které by 

se mohli při omítaní odloupnout). 

Mezioperační: Kontrola ochrany oken a dveří. 

Kontrola osazeni rohových lišt, okenních a dveřních PVC profilů, 

omítníků. 

Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje správný 

technologicky postup práce. 
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Kontrola rovinnosti omitek během prováděni jednotlivých vrstev 

(± 2 mm na délce 2 m). 

Výstupní: Kontrola naneseni omítek, kvalita zpracováni, napojeni omítky 

stropu a stěn. 

Kontrola rovinnosti (2 mm na délce 2 m) 

 

4.3.7.8 BOZP + enviroment  

Viz 4.1.9   

  

4.3.7.9 Časový rozsah 

Předběžně byla stanovená doba provádění prací: 

-  vnitřních omítek bez technologických pauz 9 dnů 

-  obklad stěn v objektu SO 02 v 1.NP - 8 dnů 

- obklad stěn v objektu SO 02 v 2.NP - 7 dnů 

- vnější zateplení podjezdu 5 dnů 

-  vnější omítky s technologickými pauzami 20 dnů. 

 

4.3.8. Úprava podhledu 

4.3.8.1 Materiál 

Pro snížení světlé výšky jednotlivých poschodí a vytvoření instalačního místa pro 

rozvody vybavení objektu SO 02 bude použit systém sádrokartonového podhledu knauf 

D112. 

 

Knauf- sádrokartonový podhlad D112 
Název množství na 588,15 m2  
SDK deska 2,5m2 236 kusů 
CD profil 4m 471 kusů 
UD profil 3m 79 kusů 
vrut TN 1000ks 10 balení 
vrut TEX 100ks 17 balení 
CD závěs- Ankerfix  824kusů 
spojka CD 118 kusů 
křížová spojka 1353 kusů 
páska -bandáž 942 kusů 
pěnové těsnění 237 kusů 
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uniflott 25kg 8 kusů 
Stropní hřeb knauf BZ 6 824kusů 
Hetline SUPER WASH nátěrem 5 balení 12 kg 
finální tmel 15kg 4 kusy 
drát (oko, hák) 824ks 
Tab. č. 4.44 - Knauf- sádrokartonový podhlad D112 

 

4.3.8.2 Připravenost 

Stavba: Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené omítkářské práce. 

 Staveniště: Staveniště bude zařízené dle projektu zařízení staveniště a bude již 

obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Je přivedena voda (s mobilní 

vodoměrnou soustavou), přivedená elektřina (s mobilním elektroměrem a rozvodnou 

skříní). Materiál určen pro sádrokartonový podhled bude skladován na určených 

skladovacích plochách – zpevněné a odvodněné. Přístupové cesty a montážní místo 

musí být udržováno v bezpečném a schůdném čistém stavu. Pozemek musí být oplocen. 

 

4.3.8.3 Pracovní podmínky 

Klimatické: Teplota prostředí pro montování sádrokartonových podhledů musí 

přesahovat 10°C. Vlhkost prostředí nesmi přesáhnout 60%.  Při vlhkosti v rozmezí 60-

80% jsou nutná opatřeni dle výrobce. 

Instruktáž: viz odstavec 5.1.3 

 

4.3.8.4 Personální obsazení 

Profese Počet Osvědčení 
Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
sádrokartonáž 4 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v 

oboru 
pomocný dělník 2 školení 

 Tab. č. 4.45 - Personální obsazení 

 

4.3.8.5 Stoje a pracovní pomůcky  
Pracovní pomůcky: Řezač desek, akuvrtačka Bosch PRS 18 LI-2 AKU,  

elektrické nůžky na plech, metr, nivelační přístroj. 
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4.3.8.6 technologický postup 

Nejprve bude vyznačená výška sádrokartonového podhledu na stěnách. Dále budou 

rozměřený vyznačeny jednotlivé závěsy. Následně se přejde k samotné montáži- 

nejprve se přikotví na stěnu UD profily, pod které se nalepí separační páska.  Dále se ke 

stropní konstrukci přikotví závěs Ankerfix  s drátem a nastaví se na požadovanou délku. 

Dále se přistoupí  k montáži křížového roštu z profilů CD. První podélná řada CD 

profilů (nosné profily) se uchytí na již přikotvené závěsy Ankerfix osová vzdálenost CD 

profilů 900 mm, následně se osadí spodní řada  CD profilů (montážní profily). 

Upevnění montážních profilu bude pomoci křížových spojek. Následně dojde 

k výškovému přeměření roštu a osazení sádrokartonových desek. Sádrokartonové desky 

budou přišroubovány vruty k montážním profilům. Spoje jednotlivých 

sádrokartonových desek budou bandážovány a zatmeleny. Po vytvrdnutí tmele bude, 

přebytečný tmel zbroušen do roviny. Finální úprava povrchu bude vnitřním Hetline 

SUPER WASH nátěrem.  

 

4.3.8.7 Jakost  

Vstupní:  Kontrola rovinnosti vodorovných konstrukci stropu. Přístupné 

odchylky ± 2 mm na délce 2 m. 

Kontrola dodaného materiálu a uskladnění. 

Mezioperační: Kontrola zaměření výšky podhledu a rozměření jednotlivých 

závěsů 

Kontrola použitých prvků 

Kontrola dodržení osové vzdálenosti nosných profilů. 

Kontrola provedení bandáže a tmelení. 

Výstupní:            Vizuální kontrola celého podhledu – celistvost. 

Kontrola rovinnosti (2 mm na délce 2 m) 

 

4.3.8.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9  
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4.3.8.9 Časový rozsah 

Předběžně byla stanovená doba provádění sádrokartonový podhledů v 1.NP - 

6dní a 2.NP – 7dní 

4.3.9 Obvodový plášť objektu SO 01 

4.3.9.1 Materiál 

Opláštění objektu SO 01 bude tvořeno PUR panely Kingspan KS 1000 AWP tloušťky 

80mm. Panely budou kladeny horizontálně na sebe. Délka jednotlivých panelů bude 6m 

(osová vzdálenost nosných sloupů). 

 

Opláštění Kingspan objektu SO 01 
Název rozměry 

(mm) 
množství 

panel- Kingspan KS 1000 AWP 1000x80x6
000 

14x13+10x8+3x6+7x6=325 
kusů 

panel- Kingspan KS 1000 AWP 1000x80x6
500 

7 kusů 

Atikový prvek 6 m 2x60+48,4+42= 210,4m/36 
kusů 

rohová krycí lišta 7m 13+9 = 22 m/4 kusy 
svislá krycí lišta 7m  13x13+9x8+4x6+6x6=301

m/43 kusů 
tvarová krycí plech výplně otvorů 7m  3x5,3+9=24,9m/6 kusů 
základový lemovací prvek  3m 60+48,4+42=150,4/50 kusů 
kotvící prvky - samozavrtavácí vruty  (tex- 
s podložkou) 

  

Tab. č. 4.46 - Opláštění Kingspan objektu SO 01 

 

4.3.9.2 Připravenost 

Stavba: Obvodový plášť se bude provádět na dokončené ocelové konstrukce. 

 Staveniště: Staveniště bude zařízené dle projektu zařízení staveniště a bude již 

obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Je přivedena voda (s mobilní 

vodoměrnou soustavou), přivedená elektřina (s mobilním elektroměrem a rozvodnou 

skříní). Materiál určen pro obvodový plášť bude skladován na určených skladovacích 

plochách – zpevněné a zastřešené. Přístupové cesty a montážní místo musí být 

udržováno v bezpečném a schůdném čistém stavu. 
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4.3.9.3 Pracovní podmínky 

Klimatické: montáž opláštění objektu SO 01 nesmí být prováděná za silného 

větru překračujícího 10,0 m/s, za snížené viditelnosti do 30m a deště.  

Instruktáž: viz kapitola 5.1.3 

 

4.3.9.4 Personální obsazení 

Profese Počet Osvědčení 
Vedoucí čety- mistr 1 stavební praxe 10let 
Montér  4 školení, praxe v oboru 2 roky, vyučen v 

oboru 
Řidič autojeřábů 1 lékařská způsobilost,řidičské oprávnění 

skupiny C 
pomocný dělník 4 školení 

 Tab. č. 4.47 - Personální obsazení 

4.3.9.5 Stoje a pracovní pomůcky  
Stroje:   Autojeřáb TATRA AD 28 
   Montážní plošina COMP 12 DX – 2 kusy 
Pracovní pomůcky: řezačka na panely, EJOT® Speciální elektrická utahovačka DAM 

5 / DAM 5 - SH2, metr, nivelační přístroj, OOPP 

 

4.3.9.6 Technologický postup 

Horizontálně kladené panely se montují v řadách od soklu k atice, přičemž se obvykle 

první panel pokládá na základový lemovací prvek, které panel přesně fixují, a není 

zapotřebí aplikovat viditelné kotvící šrouby. 
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Obr. č. 5.4 – schéma ukládání Kingspanpanelů 

[www.kingsapn.cz] 

 

Panely je zapotřebí před upevněním řádně dotlačit v podélném spoji a zkontrolovat 

jejich umístění.  V drážce podélného spoje je při výrobě aplikována těsnicí páska, takže 

ve standardních aplikacích jej není třeba dále těsnit. Kotvení panelů se obvykle provádí 

samovrtnými šrouby skrz panel do konstrukce. Rozmístění a počet těchto šroubů je dán 

výpočtem od projektanta na základě únosnosti šroubového spoje, kterou udává výrobce 

šroubů v tabulkách pro každý typ panelu (osová vzdálenost šroubů max. 400mm). 3. 

Takto pokračujte až k hornímu okraji stěny. Poslední panel odřízněte na potřebnou šířku 

a je-li vyžadováno, upevněte k připravené vodorovné ocel. konstrukci v rozpětí max. 

400 mm. Na závěr, po montáži panelů, se upevňují klempířské lišty ( atikový prvek, 

rohová a svislá krycí lišta, tvarová krycí plech výplně otvorů). Klempířské prvky se 

obvykle spojují s přesazením 50 mm (ve spádu 200 mm). 
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4.3.9.7 Jakost  

Vstupní:  Kontrola rovinnosti svislých konstrukci.  

Kontrola dodaného materiálů a uskladněni. 

Mezioperační: Kontrola osazení základových profilů (výškové osazení) 

Kontrola použitých prvků 

Kontrola kotvení jednotlivých prvku – maximální osová 

vzdálenost 400 mm. 

Kontrola přesahu klempířských prvků- 50mm 

Výstupní: Vizuální kontrola celého opláštění 

  

4.3.9.8 BOZP + enviroment  

Viz 5.1.9    

4.3.9.9 Časový rozsah 

Předběžně byla stanovená doba provádění opláštění objektu SO 01 na 11 dní. 
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5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
5.1.1 Identifikace stavby 
 Stavba:   Rozšíření chráněné dílny Ergon 3. etapa 
 Místo stavby:   Třinec- Baliny 39/71 
     739 61 
     Stavební činnost se týká parcely číslo 39/71, 
      katastrální území Konská 771015 
 Vlastník parcely:  o.s. Ergon-Chráněná dílna  
 Druh stavby:   rozšíření výrobní haly a sociální budovy 
 Účel stavby:   průmyslový objekt  
 
5.1.2 Zásady organizace výstavby 
Dokument je zpracován na základě přílohy B. 8 zákona č. 62/2013 Sb. O dokumentaci 
staveb. 
 
5.1.2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot a jejich zajištění 
5.1.2.1.1 Propočet elektrického příkonu pro staveništní provoz 
Elektrická energie bude odebírána ze stávajícího rozvodu el. energie  umístěného 
vestávajícím objetu. 
Stanovení spotřeby el. energie: Celkový příkon el. energie je uřčen dle počtu spotřebičů 
a spotřeby na vnitřní osvětlení. Protože práce budou probíhat od dubna do října 
v osmihodinových směnách, nebude zapotřebí venkovní osvětlení. 
 

 

 
 

S - zdánlivý příkon [kW] 
1,1 - koeficient rezervy  na nepředvídané zvýšení příkonu 
P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 - instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor [kW] 
P3 - instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
P4 - instalovaný výkon ohřívačů [kW] 
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Tab. č. 1: Hodnota P1    

Název spotřebiče Příkon (W) Počet (ks) 
Celkový 

příkon (kW) 

kontinuální míchačka M-TEC Calypso D30 4000 1 4
pneumatický dopravník PFT SILOJET III 8100 1 8,1
omítací stroj Kaleta 5S 6600 1 6,6
HECHT 1136 - elektrické míchadlo 1350 2 2,7
  P1= 21,4 

 
Vyhodnocení rizikového týdne se nachází v příloze č. P3: “ Posouzení rizikovosti etap“. 
 

Tab. č. 2: Hodnota P2 
podlahová plocha 

buňky=
15 m2 

 

Vnitřní osvětlení 

Příkon na 
m2 

podlahy 
(kW/m2) 

Kočet 
kontejnerů 

(ks) 

 Celková 
podlahová 

plocha (m2) 

Celkový příkon 
(kW) 

Kancelářské zázemí 0,02 6 90 1,8 
Šatny 0,02 4 60 1,2 
WC, sprchy 0,01 1 15 0,15 
Skladovací buňky 0,02 1 15 0,3 

   P2= 3,45 
 
Tab. č. 3: Hodnota P3    

Název spotřebiče 
Příkon 
(kW) 

Počet (ks) 
Celkový 

příkon (kW) 

Reflektory Halogen 5500W IP 44 
0,35 0 0 

  P3= 0 
 
Tab. č. 4: Hodnota P4    

Název spotřebiče 
Příkon 
(kW) 

Počet (ks) 
Celkový 

příkon (kW) 

Elektrický ohřívač vody 2,2 1 2,2 
Elektrický přímotop 1,5 11 16,5 
  P4= 18,7 

117



S= 1,1*√ ((0,5*21,4+0,8*3,45+0+18,7)^2+(0,7*21,4)^2) 
S=39,025 kW 
 
Maximální příkon elektrické energie v nejvytíženější etapě pro elektrické spotřebiče 
činí 39 kW. 
 
Cena elektřiny 

Tab.č. 5:  Výpočet celkové spotřeby 

Název spotřebiče 
Příkon 
(kW) 

Doba 
užívání 
celkem 
(den) 

Používání 
ve směně 

(Sh) 
Spotřeba (kWh) 

ponorný vibrátor Perles CMP-AM 2,000 16 5                       160,00    
DEWALT DW292 utahovák rázový 
710W 1/2" 0,710

56 4                       159,04    

Nůžky na plech EXTOL Industrial 
IES 25-500 0,500

25 2                         25,00    

HECHT 1136 - elektrické míchadlo 1,350 73 2                       197,10    
HECHT 2180 - stavební míchačka 1,000 6 2                         12,00    
horkovzdušná svařovací pistole 
Steinell HL 2020 E 2,200

12 5                       132,00    

kontinuální míchačka M-TEC 
Calypso D30 4,000

23 5                       460,00    

kotoučová pila Makita N5900B 2,000 12 3                         72,00    
Makita HR 2450 vrtací kladivo 0,780 4 3                           9,36    
omítací stroj Kaleta 5S 6,600 17 5                       561,00    
pneumatický dopravník PFT 
SILOJET III 8,100

23 5                       931,50    

ruční kotoučová pila Makita 5604R 0,950 13 3                         37,05    
staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP 5,500 26 4                       572,00    
Kanceláře 1,800 162 5                    1 458,00    
Šatny 0,600 90 3                       162,00    
Šatny 0,600 162 3                       291,60    
WC, sprchy 0,150 162 3                         72,90    
Sklady 0,300 162 3                       145,80    
Přímotopy 16,50 162 5                  13 365,00    
Ohřívače vody 2,20 162 2                       712,80    

  19 536,15  
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Celková spotřeba (kWh):              19 536,15     
Průměrná cena elektřiny (kWh/Kč) : 4,84 
Celkové náklady (Kč):                 4 036,39     

 
5.1.1.2.1.2. Výpočet spotřeby vody 
Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního řádu procházejícího přilehlou 
ulici. 
Stanovení spotřeby vody a průtoku:  

• Voda pro vlastní stavební práce: 
Qa= (Sva x kn)/(t x 3600) 

Qa - množství vody (l/s) 
Sva - spotřeba vody za den (l) = viz tabulka 
kn - koeficient nerovnosti odběru = 1,5 
t - délka směny za den (h) = 8h 
 

Tab. č. 6: Potřeba vody pro vlastní stavební práce na den = Sva  

Potřeba vody 
pro 

MJ Počet MJ Střední norma (l) 
Potřebné 

množství (l) 

Omítky (bez 
vody pro 
maltu) 

m2 5714,4 20 114288 

Zpracování 
čerstvého 
betonu a 
ošetřování 
betonových 
konstrukcí 

m3 181,94 100 18194 

Zdění z 
tvárnic (bez 
vody pro 
maltu) 

m3 304,208 250 76052 

Příčky (bez 
vody pro 
maltu) 

m2 338,71 15 5080,65 

   Spotřeba vody za celou stavbu 213614,65
    Počet dní 140

 Sva= 1525,82 l/den  
 Qa= 0,0795 l/s  
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Výpočtový průtok vody činí: Qa= (1525,8 x1,5)/(8*3600)=0,08 l/s 
 

• Voda pro přípravu stavebních hmot: 
Qb= (Svb x kn)/(t x 3600) 

Qb - množství vody (l/s) 
Svb - spotřeba vody za den (l) = viz tabulka 
kn - koeficient nerovnosti odběru = 1,6 
t - délka směny za den (h) = 8h 
 

Tab. č. 7: Potřeba vody pro přípravu stavebních hmot na den = Svb  

Potřeba vody pro MJ Počet MJ Střední norma (l) 
Potřebné 

množství (l) 

Výroba omítek a 
ošetřování mísících 
zařízení 

kg 57870 0,3           17 361,0   

Výroba malty a 
ošetřování mísících 
zařízení 

kg 18733 0,9           16 859,7   

   
Spotřeba vody za celou 

stavbu 34220,7
    Počet dní 140

 Svb= 244,434 l/den  
 Qb= 0,0136 l/s  

 
Výpočtový průtok vody činí: Qb= ( 244,4x1,6)/(8*3600)=0,01 l/s 

 
• Voda pro hygienu a životní potřeby na stavbě:  

Qc= (Svc x kn)/(t x 3600 ) 
Qc - množství vody (l/s) 
Svc - spotřeba vody za den (l) = viz tabulka 
kn - koeficient nerovnosti odběru = 2,7 
t - délka směny za den (h) = 8h 
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Tab. č. 8: Potřeba vody pro hygienu a životní potřeby na stavbě na den = Svc 

Potřeba vody pro MJ Počet MJ Střední norma (l) 
Potřebné 

množství (l) 
Pracovníci na 

staveništi bez 
sprchování 

os. 28 30 840 

Sprchy os. 28 45 1260 
   Spotřeba vody na den 2100
     
 Svc= 2100 l/den  
 Qc= 0,197 l/s  

Výpočtový průtok vody činí: Qp= (2100x2,7)/(8*3600)=0,20 l/s 
 

• Voda pro dopravní hospodářství:  
Qd= (Svd x kn)/(t x 3600  

Qd - množství vody (l/s) 
Svd - spotřeba vody za den (l) = viz tabulka 
kn - koeficient nerovnosti odběru = 2 
t - délka směny za den (h) = 8h 
 

Tab. č. 9: Potřeba vody pro mytí aut na den = Svb   

Potřeba vody pro MJ Počet MJ Střední norma (l) 
Potřebné 

množství (l) 
Mytí nákladních 

vozidel 
týdny 10 6000 60000 

   
Spotřeba vody za 

celou stavbu 60000
    Počet dní 140
 Svd= 428,57 l/den  
 Qd= 0,03 l/s  

 
Výpočtový průtok vody činí: Qd= (428x2)/(8*3600)=0,03 l/s 
 
• Voda pro požární účely. 

Potřeba množství pro požární účely není stanovena jelikož se ve vzdálenosti 200m od 
staveniště nachází veřejný podzemní hydrant  v komunikaci. Na tento hydrant se je 
možno připojit v případě požáru. 

Výpočtový průtok vody činí : Qe=  0 l/s 
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Návrh dimenze vodovodní přípojky: 
Q= (Qa+Qb+Qc+Qd+Qe) x ks 

Q - výpočtový průtok vody (l/s) 
ks - koeficient nepředvídatelné situace = 1,2 
 

Výpočtový průtok vody činí: Q= (0,0795+0,0136+0,1969+0,0298+)=0,32 l/s 
Navrhuji DN 25mm – Q=0,65l/s 
 

Cena vody 
Podle domluvy s vodárnou se na provoz staveniště (ošetřování betonu, zdění z tvárnic, 
atd.) bude účtovat jen vodné a pro hygienické účely i stočné. Z tohoto důvodu bude pro 
hygienické buňky osazen samostatný vodoměr. 

 
Spotřeba vody za celou stavbu: 309935,35 l  

 + nadspotřeba -  25%  - drobná spotřeba + netěsnosti potrubí 
 Celková spotřeba vody: 387419,19 l 
 

Vodné: 36,1 Kč/m3 Vodné:       384 794,19    l 
Stočné: 38,36 Kč/m3 Vodné+stočné:       367 500,00    l 

 74,46 Kč/m3    
      

Cena vody: Vodné:        13 891,07    Kč   
 Stočné i vodné:        27 364,05    Kč   
 Celkem:        41 255,12    Kč   
 
5.1.2.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude svedeno do místní veřejné kanalizace, toto odvodnění bude 
opatřeno stavebními úpravami zamezujícími stékaní hrubých nečistot ze stavby do 
obecní kanalizace. Odvodnění bude napojeno na stávající revizní šachtu na pozemku. 
 
5.1.2.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

• Pro potřeby staveniště a jednotlivých stavebních etap budou využívány 
staveništní rozvody elektrické energie, hlavní rozvaděč se nachází u nápojného 
bodu, který se nachází v přípojné šachtě ET, a.s. v severo-východním rohu 
staveniště. Rozvody a rozvodné skříně musí být řádně uzemněny. Staveništní 
rozvaděč bude z hlediska bezpečnosti označen tabulkou. 

• Hlavní přípojka vody pro potřeby staveniště se nachází nedaleko umístění 
stavebních buněk s umývárnou. Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní 
řád umístěný v ulici. Přípojka bude osazena dvěma vodoměry pro  vodu  
technologickou a zvlášť pro vodu pro WC a umývárny. 
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• Staveništní kanalizační přípojka bude napojena na 
stávající revizní šachtu na pozemku. 

• Napojení na stávající zpevněnou komunikaci (č. parcely 
39/71) je přímo výjezdem ze staveniště.  
 
Obr. č. 1: Tabulka pro označení hlavního staveništního 
rozvaděče [http://www.e-safetyshop.eu// 

 
5.1.2.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Dojde k záběru části sousední parcely č.39/6 na jižní straně staveniště. 
Jde o manipulační plochu. Vlastníkem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 
Průmyslová 1000, Staré Město, 73961 Třinec., kde bude zřízena zpevněná plocha pro 
staveništní komunikaci.  
Dále dojde k omezení přístupu ke stávajícím budovám Investora a to k objektu 
skladovací, expediční a kompletovací haly – č.p.472 a ke stávajíc sociální budově – 
původní vjezd do areálu bude začleněn do staveniště. Přístup k těmto budovám bude 
pouze z východní strany. 
Dočasně bude také zřízeno staveniště přímo ve skladovací, expediční a kompletovací 
hale – č.p.472, kde dojde k realizaci přípojek plynu a horkovodu. 
Také dojde k omezení využívání stávající sociální budovy v místě napojení nové soc. 
budovy v průběhu realizace spojovacího průchodu.  
Jinak stavba nijak neovlivní provoz sousedních staveb cizích vlastníků. 
 
5.1.2.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Nedojde k žádnému kácení zeleně, ani demolice z důvodů zabezpečení staveniště, 
nejsou žádné speciální požadavky na ochranu okolí (celé staveniště bude oplocené 
plotem výšky 2,1 m). 
 
5.1.2.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro staveniště bude využita část pozemku o ploše 9333,5m2. 
Staveniště zahrnuje tyto parcely: 39/97 a 39/6. 
Staveniště bude po svém obvodě oploceno. Částečně bude využito stávající oplocení 
a částečně bude zřízeno oplocení z mobilních plotových dílců výšky 2,0m.  
 
5.1.2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

• Odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a bezpečnosti na sběrném dvoře 
Nehlsen Třinec, s.r.o. - areál Tyrská, Frýdecká čp. 74,739 61 Třinec - Staré 
Město, okres Frýdek-Místek. 

• Na staveništi budou odpady třízeny a skladovány v přistavených kontejnerech 
k omu určených.  
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Tab. č. 10: Seznam předpokládaných odpadů 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Skupina 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot,lepidel, 
těsnících materiálů 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

O 

08 01 21 Odpadní odstraňovače barev a laků N 

Skupina 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 Motorový benzín N 

Skupina 15 Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 

Skupina 17 Stavební a demoliční odpady 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 

17 06 03 
Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 02 

O 

Skupina 20 Komunální odpady 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39 Plasty O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 
5.1.2.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

• Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice v mocnosti 20 cm z plochy 
8135,5 m2 což činí 1626,5 m3, z důvodů výstavby stavebních a inženýrských 
objektů, zpevněných plocha ploch pro umístění zařízení staveniště. Část zeminy 
bude uskladněná v zadní části staveniště na deponii a část bude odvezena na 
skladku. Velikost deponie byla navržena 22x25 m. Po skončení stavebních prací 
bude tato část zeminy zpět rozvezena po staveništi. 
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• Dále bude vykopáno také 6960,75 m3 zeminy pro vytvoření základů a spodní 
stavby objektů, ta bude pomoci nákladního automobilu taktéž odvezena na 
skládku Ridera ve vzdálenosti 3,4 km od staveniště. 

 
5.1.2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

• Při provádění stavebního objektu je nutno zamezit prašnosti při zemních 
astavebních pracích. Proto budou používány pouze stroje v dobrém technickém 
stavu. Stav se bude také průběžně a namátkově během realizace kontrolovat, aby 
nedošlo k úniku ropných látek a k následné kontaminaci půdy či vod. 

• Dále se bude se kontrolovat čistota aut opouštějících staveniště, tak aby nedošlo 
ke znečištění veřejných komunikací. V průběhu provádění zemních prací bude u  
výjezdu ze staveniště umístěna mobilní myčka pneumatik a podvozku 
nákladních automobilů.  

• Následně bude na stavbě vznikat nadměrný hluk. Kvůli ochraně okolního 
prostředí bude proto dodržena pracovní doba v době mezi 7:00 až 20:00 
hodinou.  

• Po provedení stavby budou pozemky dotčené stavbou upravené do původního 
stavu. 

 
 

5.1.2.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí těmito právními předpisy: 

• zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

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

• nařízení vlády: NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
Zdroje rizik a identifikace jejich nebezpečí včetně bezpečnostních opatření: 
Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště 
Opatření: Na hranici staveniště vytvořeno souvislé oplocení výšky 2,0 m a únosnosti 
1 KN. Na oplocení jsou umístěny značky: ,, ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM“. Neporušenost oplocení bude průběžně kontrolovat a zapisovat do 
stavebního deníku pověřená osoba. Ze západní části staveniště přiléhá ke stávající 
budově, tudíž nejsou nutná žádná opatření. 
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Požadavky na komunikace 
Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou provozovanou 
komunikaci 
Opatření:  Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. Vpřípadě 
špatného výhledu nebo hustého provozu, kdy by výjezd vozidla mohl ohrozit 
bezpečnost vlastní i bezpečnost silničního provozu zajistit výjezd vozidel pomocí 
náležitě prokazatelně poučené osoby (zaměstnanec používá reflexní vestu). Je zřízeno 
podobu výstavby dočasné silniční značení. Při výjezdu ze staveniště je značka ,,STOP“, 
na přilehlých komunikacích jsou osazeny značky: ,,ZÁKAZ STÁNÍ A ZASTAVENÍ“ , 
,,POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“, ,,OMEZENÍ MAXIMÁLNÍ 
POVOLENÉ RYCHLOSTI NA 30 km/h“, ,,JÍNÉ NEBEZPEČÍ“ 
 
Riziko: Ohrožení osob při couvání a otáčení 
Opatření: Respektování příslušného dopravního značení, zastavení vozidla ihned, 
jakmile řidič ztratí navádějící osobu z dohledu. Seznámení řidiče s dopravně provozním 
řádem pro vnitro staveništní dopravu. Přibrání potřebného počtu způsobilých osob, 
couvat až na smluvené znamení, poloha a zdržování se navádějící osoby v zorném poli 
řidiče couvajícího vozidla. 
Riziko: Nežádoucí ujetí odstaveného vozidla 
Opatření: Zajištění vozidla brzdou, klíny, zařazením rychlosti, nebo jejich kombinaci. 
 
Riziko: Srážka vozidel, náraz a najetí vozidla na překážku, sražení osoby na 
komunikaci vozidlem 
Opatření: Správné označení překážek na komunikaci (světelné značení, přenosné 
dopravní značky). Používání výstražných majáčků vozidly a stroji na komunikacích za 
silničního provozu. Odborná, zdravotní způsobilost k řízení vozidla. 
 
Požadavky na pohyb osob po staveništi 
Riziko: Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách. 
Opatření: Vhodná volba tras a provedení přístupů na stavbu, staveništních komunikací 
a přístupových cest, jejich čistění a udržování zejména za deštivého počasí a v zimním 
období, v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp. 
 
Riziko: Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
prvky v prostoru staveniště. 
Opatření: Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout – šroubů, vík 
a zvýšených poklopů nad úroveň terénu, hadic, kabelů. 
 
Riziko: Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách staveniště, 
podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, pracov. 
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schůdcích, schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, 
plošinách a jiných pomocných pracovních podlahách. 
Opatření: Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech pochůzných ploch, 
udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a 
zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod. - vedení pohyblivých 
přívodu a el. kabelů mimo komunikace a průchody pracovníků na staveništi, včasné 
odstraňování komunikačních překážek, vhodná a nepoškozená pracovní obuv , zajištění 
dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti 
 
Nebezpečné otvory a jámy 
Riziko: Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů. 
Opatření:  Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti více než 
25 cm) únosnými poklopy, zajištěnými proti horizontálnímu posunutí, přikrytím, 
překážkou nebo pevným zábradlím. 
 
Vstupy, schodiště, rampy, výstupové žebříky 
Riziko: Uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schod. Stupně 
Opatření:  Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již 
v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení 
používání žebříků k výstupům do pater objektu. 
 
Riziko: Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování, méně při vystupování, 
ze schodů a žebříků. Uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách. 
Opatření: Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, 
opatřených oboustranným zábradlím výšky 1,1m při výšce nad 1,5 m nad terénem. 
Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Udržování volného 
prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě. Vybavení šikmé rampy 
protiskluznými lištami, zarážkami apod. prvky a to při sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 
45 cm od sebe, při sklonu 1:4 - 50 cm a při sklonu 1:5 - 55 cm od sebe. Přidržování se 
madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku. 
 
Požadavky na jištění elektrické energie 
Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Opatření: Pracovníci byli proškolení o tom, kde se v objektu nacházejí rozvody 
elektroinstalací, odběrná místa a možná rizika. 
 
Riziko: Nebezpečí vzniku požáru. 
Opatření: Všechny elektrorozvody prošly před zahájením prací revizí, nedostatky byly 
odstraněny. Elektrorozvody a odběrná místa jsou chráněna před klimatickými vlivy. 
Odběrná místa byla viditelně označená. 
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Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem od dočasného elektrického zařízení 
na staveništi. 
Opatření: Zařízení je pravidelně kontrolováno. Hlavní vypínače jsou umístěné na dobře 
přístupných místech a jsou viditelně označeny a s jejich umístěním jsou seznámeny 
všechny osoby na stavbě. 
 
Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem od elektrického zařízeni v době, kdy 
se na stavbě nepracuje. 
Opatření: Před odchodem ze staveniště budou všechna nepotřebná elektrická zařízení 
vypnuta. 
 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: Nebezpečí pádu přes odpadní materiál vyskytující se na staveništi. 
Opatření: Veškerý odpadní materiál bude ihned odnášen do připraveného kontejneru. 
 
Riziko: Výskyt nepříznivých klimatických podmínek ( deště, silného větru nad 10m/s, 
snížení viditelnosti) a s tím spojena možnost úrazu. 
Opatření: Při výskytu nepříznivých podmínek budou práce přerušeny, elektrické nářadí 
bude uloženo do krytých, zamykatelných skladů. Materiál, u kterého by mohlo dojít 
ke znehodnocení bude taky uschován. 
 
Riziko: Prochladnutí v zimním období při práci na venkovních nechráněných 
prostranstvích. 
Opatření: Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti), podávání teplých nápojů, 
přestávky práci v teplé místnosti. 
 
Riziko: Přehřátí, úpal v letním období. 
Opatření: Poskytování chladných nápojů, přestávky v práci, používání ochranné 
přikrývky hlavy. 
Dále také budou všichni pracovníci důkladně proškoleni o technologických postupech, 
sledu činností, BOZP, PO a vyskytujících se rizicích. O tomto proškolení bude zhotoven 
zápis do stavebního deníku s podpisy všech proškolených osob. 
Všechny odborné činnosti budou provádět pracovníci odborně a zdravotně způsobilí 
k těmto činnostem. 
Zadavatel stavby také určí koordinátora BOZP, zpracuje plán BOZP a oznámí zahájení 
prací OIP. 
 
5.1.2.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V průběhu rekonstrukce se nebudou vyskytovat na staveništi osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 

128



5.1.2.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Na staveništi budou zřízené zpevněné plochy pro pohyb automobilů. Zpevněné plochy 
budou tvořeny recyklátem, který bude uložen na geotextílii. Před vjezdem na myčku aut 
vyjíždějících ze stavby se doporučuje uložit betonové panely.  
Při výjezdu ze staveniště a také na příjezdové komunikaci v obou směrech budou 
osazeny dopravní značky viz výkres č. B1: „Zařízení staveniště“. 
 
5.1.2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu)  
Severní vstup do stávající sociální budovy bude po dobu stavby uzavřen. Vstup do této 
budovy bude pouze z východní strany. 
Při realizaci přípojky horkovodu a plynu ve stávající hale a taktéž při provádění 
spojovacího průchodu mezi stávající a novou sociální budovou bude částečně omezen 
pohyb osob v těchto místech. Dočasné staveniště bude označeno a ohrazeno. 
 
5.1.2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby je podrobně rozepsán v dokumentu „ Studie realizace hlavních 
technologických etap“ 
4asový plán výstavby se znázorněnými termíny je obsažen v dokumentu č. 5.“ Časový 
plán“ 
 
Začátek stavby: 26. 3. 2014 
Ukončení stavby: 12. 12. 2014 

129



Tab. č. 11 a 12: Dílčí termíny hlavních stavebních objektů 

Název úkolu 

Doba 
trvání 

(pracovní 
dny) 

Zahájení  Dokončení 

Objekt  SO 01 
Zemní práce 12 27.3.2014 18.4.2014
Základy 23 21.4.2014 23.5.2014
Ocelová konstrukce 20 26.5.2014 20.6.2014
Střešní konstrukce 22 23.6.2014 22.7.2014
Drátkobetonová podlaha se vsypem 5 16.6.2014 20.7.2014
Opláštění  12 30.6.2014 15.7.2014

 

Název úkolu 

Doba 
trvání 

(pracovní 
dny) 

Zahájení  Dokončení 

Objekt SO 02 
Zemní práce  4  26.3.2014 21.4.2014 
Základy 15 22.4.2014 14.5.2014 
Svislé nosné konstrukce 1. NP 6 19.5.2014 12.6.2014 
Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP 11 13.6.2014 27.6.2014 
Schodišťová konstrukce 6 30.6.2014 7.7.2014 
Svislé nosné konstrukce 2. NP 5 30.6.2014 4.7.2014 
Vodorovné nosné konstrukce nad 2.NP 9 7.7.2014 17.7.2014 
Svislé konstrukce - atika 2 17.7.2014 18.7.2014 
Střešní konstukce 8 21.7.2014 30.7.2014 
Podlahové konstrukce 20 28.7.2014 22.8.2014 
Omítky vnitřní  22 21.8.2014 30.9.2014 
Montáž podhledu 13 17.7.2014 9.10.2014 
Obklad stěn 24 20.8.2014 22.10.2014 
Podlahové krytiny 19 10.10.2014 10.11.2014 
Úprava vnějších povrchu stěn 15 8.10.2014 21.11.2014
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5.2 ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKCIDACE 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště je zpracován v příloze č. 10: 
„Časový plán zařízení staveniště“ 
 

5.3 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ 
NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště, tzn. jeho zřízení, údržbu a demolici je 
zpracováno v příloze č. 11: „ Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS“ 
 

5.4 VÝKRESOVÁ ČÁST 
Výkres zařízení staveniště (Výkres č. 12: „Zařízení staveniště“) řeší umístění 
sociálního, hygienického a administrativního zázemí. Dále znázorňuje staveništní 
přípojky a zpevněné komunikace a plochy, pojezdy dopravních prostředků, dopravní 
značení, vjezdy a vstupy na staveniště, rozmístění skladů, skládek, deponie a 
montážních ploch, umístění sila, výtahu a míchacího centra. Řeší pojezdy jeřábu a 
plochy pro manipulaci s břemenem. 
 

5.5 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEJICH 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
5.5.1 Staveništní buňky  
Dimenzování: 
Tab. č. 13: Dimenzování staveništních buňek 

Max počet osob = 28os. podlahová plocha buňky = 15 m2 

TYP 
počet 
osob 

min podlahová plocha/os. 
počet  
buněk  

Vrátnice + ostraha 1os. 8 1 
Kancelář pro stavbyvedoucího 1os. 15 1 
Kanceláře pro THP + jiné 3os. 8 2 
Zasedací místnost 15os. 2 2 
Šatny 28os. 1,75 4 
Uzamykatelný osvětlený sklad  -  - 1 
WC + umývárna - 2sprchy 28os. 0,25 1 
Uzamykatelný neosvětlený sklad  -  - 3 
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Hygienické zařizovací předměty: 
počet 
osob 

počet osob na zařízení 
počet  

zařízení 
sprcha 28os. 15=1 2 
umyvadlo 28os. 20=1 2 

WC muži 28os. 

10=1WC+1mušle 
50=2WC+2mušle 

100=3WC+3mušle 
>100=+1na30os. 

2wc + 2 
mušle 

Tab. č. 14: Potřeby hygienických zařizovacích předmět 
 
Parametry: 
 

• Vrátnice a ostaha     1ks 
• Kanceláře    5ks 
• Šatny     2-4ks 
• Uzamykatelný osvětlený sklad 1ks         
 
 

Obr. č. 5. 2. Půdorys kontejneru BK1    [http://www.toitoi.cz] 
 
TYP:Kancelář, šatna - BK1 
Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
• půdorysná plocha: cca 15m2 
 

Obr. č. 5.3. Ilustrační foto kontejneru BK1[http://www.toitoi.cz] 
• WC + umývárna 1ks 

TYP:Koupelna, WC - SK1 
Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
• přívod vody: 3/4" 
• odpad: potrubí DN 100 
 

Obr. č.5.4.Ilustrační foto kontejneru SK1 [http://www.toitoi.cz] 
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Obr. č.5.5.Půdorys kontejneru SK1[http://www.toitoi.cz] 
 
 
• Uzamykatelný neosvětlený sklad 3ks  
 

TYP:Skladový kontejner LK1 
Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 591 mm 
 
 

       Obr. č.5.6 .Půdorys kontejneru LK1 
[http://www.toitoi.cz] 

 
Obr. č. 5.7. Ilustrační foto kontejneru LK1[http://www.toitoi.cz] 
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Tab č. 15. Potřebná množství 

TYP 
počet  
buněk  

Vytížení 

Vrátnice + ostraha 1 Po celou dobu stavby 
Kancelář pro stavbyvedoucího 1 Po celou dobu stavby 
Kanceláře pro THP + jiné 2 Po celou dobu stavby 
Zasedací místnost 2 Po celou dobu stavby 
Šatny 4 2- 4 buňky, viz graf č. 1 
Uzamykatelný osvětlený sklad 1 Po celou dobu stavby 
WC + umývárna - 2sprchy 1 Po celou dobu stavby 
Uzamykatelný neosvětlený sklad 3 Po celou dobu stavby 

 
Graf.č.1. Potřebné množství šaten v průběhu stavby 
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 V období kdy je zapotřebí pouze jedné buňky se budou na staveništi nacházet dvě. Odvoz 
a následný zpětný přívoz nebude výhodný z ekonomického hlediska. 

 
 
5.5.2. Kontejnery na odpad 

• třídění stavebního odpadu a suti 3ks 
• odpad z mytí aut   1ks 

 
o 3m3 úzký – Rozměry d.š.v. 3 x 1 x 1m  

Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad. 
 
Obr. č.5.8.Ilustarční foto kontejneru 3m3 [http://www.bocek-odpady.cz] 
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o 6m3 – Rozměry d.š.v. 3 x 2 x 1m  
Kontejner není určen na suť nebo zeminu.  

 
 

Obr. č.5.9.Ilustarční foto kontejneru 6m3 [http://www.bocek-odpady.cz] 
 

5.5.3. Oplocení 
Staveniště bude částečně oploceno stávajícím plotem a částečně se zhotoví oplocení 
z rozebíratelných dílců výšky 2m. Budou zde dvě brány. Jedna v místě stávajícího 
vstupu do areálu, ta bude prioritně uzamčena. Druhá brána bude umístěna 
v severozápadním rohu staveniště a bude fungovat jako hlavní vstup na staveniště. 
Dimenzování:  

• délka oplocení – 213mb 
• uzamykatelná brána – 2ks 

Součásti: 
• plotní dílce 
• vzpěry 
• panty pro mobilní bránu, 
• betonové podstavce 
• universální spojky 

 
Obr. č. 5. 10 Ilustarční foto oplocení 
[http://www.dixi-wc.cz/mobilni-
oploceni.cz] 

 
 
5.5.4. Mycí rampa pneumatik 
Mobilní mycí rampa Mycí rampa JW2  bude na staveništi umístěna po dobu provádění 
zemních prací u hlavního vjezdu na staveniště. 
Kapacita myčky: Kolem 160 aut denně (8hod.) v závislosti na znečištění. 
 
Technické parametry myčky: 
Vnější rozměr 
(m): 

5,2 d x 2,4 š x 0,95 h - část, která se zapouští do země 6,2 d x 2,4 š x 2,8 
v - celkové rozměry pro přepravu (+ bočnice 2ks 2m x 5m) 

Celková 
hmotnost: 

cca 7500 Kg  

Přípustné 
zatížení: 

15 t na nápravu  
max. šířka nápravy:2,75 m  
max. šířka podvozku:3,00 m 
min./max. rozvor náprav:1.100 / 1575 mm 
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Objem vody v 
nádrži: 

cca 6,0 m3 

Připojení vody: 1,5"-2" hadicí 

Mycí systém: 
čerpadlo Grindex  
výkon: 2x6,5 kW  
množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar 

Počet trysek: cca 104 ks 
Příkon: 400V AC/50 Hz (5Cx16mm2), 11 kW, předřazené jištění 50A pasivní  
Požadavky pro staveniště: Přívod vody a elektrické energie. Doporučujeme vybudovat 
dostatečně dlouhé nájezdové a odjezdové plochy k narovnání vozů, minimálně v délce 
čištěné soupravy s vlekem. Nájezdová plocha by měla být zpevněná, nejlépe panelová 
nebo jakákoliv jiná a výjezd z myčky už by měl být na čistou komunikaci. 
Nedoporučujeme na nájezdové a odjezdové plochy použít stavební recyklát! 
 
Obr. č. 5.11 Ilustarční foto mycí rampy [http://www.kmbss.cz/1/7/Myci-rampa-JW2.cz] 
 

 
 
 
5.6 SEZNAM OBRÁZKŮ  
 
Obr. č. 5.1: Tabulka pro označení hlavního staveništního rozvaděče [http://www.e- 

safetyshop.eu] 
Obr. č. 5.2. Půdorys kontejneru BK1[http://www.toitoi.cz] 
Obr. č. 5.3. Ilustrační foto kontejneru BK1[http://www.toitoi.cz] 
Obr. č. 5.4. Ilustrační foto kontejneru SK1[http://www.toitoi.cz] 
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Obr. č. 5.5. Půdorys kontejneru SK1 [http://www.toitoi.cz] 
Obr. č. 5.6. Půdorys kontejneru LK1 [http://www.toitoi.cz] 
Obr. č. 5.8. Ilustrační foto kontejneru LK1 [http://www.toitoi.cz] 
Obr. č. 5.8. Ilustrační foto kontejneru 3m3 [http://www.bocek-odpady.cz] 
Obr. č. 5.9. Ilustrační foto kontejneru 6m3 [http://www.bocek-odpady.cz] 
Obr. č. 5.10. Ilustrační foto oplocení [http://www.dixi-wc.cz/mobilni-oploceni.cz] 
Obr. č. 5.11. Ilustarční foto mycí rampy [http://www.kmbss.cz/1/7/Myci-rampa-JW2.cz] 
 

5.7 SEZNAM GRAFŮ 
Graf.č.1. Potřebné množství šaten v průběhu stavby 
 
5.8 SEZNAM TABULEK 
Tab. č. 1: Hodnota P1 
Tab. č. 2: Hodnota P2 
Tab. č. 3: Hodnota P3 
Tab. č. 4: Hodnota P4 
Tab. č. 5:  Výpočet celkové spotřeby 
Tab. č. 6: Potřeba vody pro vlastní stavební práce na den = Sva 
Tab. č. 7: Potřeba vody pro přípravu stavebních hmot na den = Svb 
Tab. č. 8: Potřeba vody pro hygienu a životní potřeby na stavbě na den = Svc 
Tab. č. 9: Potřeba vody pro mytí aut na den = Svb 
Tab. č. 10: Seznam předpokládaných odpadů 
Tab. č. 11 a 12: Dílčí termíny hlavních stavebních objektů 
Tab. č. 13: Dimenzování staveništních buňek 
Tab. č. 14: Potřeby hygienických zařizovacích předmětů 
Tab č. 15. Potřebná množství 
 

5.9 ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZS 
Časový plán je zpracován v „ příloze č. P7 – Časový plán budování a likvidace ZS“ 

5.10 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ 
NA ZS 
Ekonomické vyhodnocení je zpracováno v „ příloze č. P8 – Ekonomické vyhodnocení 
nákladů na ZS“ 
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6.1 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A 
MECHANISMŮ 
6.1.1 Stroje pro zemní práce 
 
6.1.1.1 Pásový dozer CAT TYP D6N XL 
Použit  
Pásový dozer bude použit pro shrnutí ornice o mocnosti 200 mm.  
Technické parametry  
Motor:    Cat C6.6 s technikou ACERT 
    Čistý výkon dle ISO 9249 – 111,8 kW/152 k 
Hmotnost:   Provozní s radlicí SU – 16 404 kg 
    Přepravní s radlicí SU – 16 099 kg 
Maximální rychlost pojezdu: 10 km/h 
Objem palivové nádrže: 299 l 
Radlice:   XL SU 
Objem radlice:  4,28 m3     
Šířka radlice:   3154 mm 
Rozměry:  
1 – rozchod pásů – 1890 mm 
2 – šířka základního stroje – 2500 mm 
3 – výška stroje – 3040 mm 
4 – výška tažného závěsu – 565 mm 
5 – délka pásu ve styku s terénem – 2581 mm 
6 – délka základního stroje – 3740 mm, radlice – 1417 mm = 5157 mm 
7 – Výška vršku výfuku od hrany záběrových lišt desek pásů – 2979 mm 
8 – Výška záběrových lišt desek pásů – 66 mm 
9 – Světlá výška od plochy styku desek pásů se zemí – 392 mm 
 

 

 

 

 

 

             

Obr. č. 6.1 Pásový dozer boční pohled [http://www.zeppelin.cz]
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Obr. č. 6.2 Pásová dozer zadní pohled [http://www.zeppelin.cz] 

Doprava na staveniště 
Dozer bude dopraven na staveniště pomoci tahače Scania R480  a podvalníku 
Goldhofer řady TU 3. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Stojní průkaz, školení, řidičské oprávnění skupiny C 
Cena pronájmu stroje 
11 500,- Kč/den bez DPH 
 
6.1.1.2 Kolový nakladač CATERPILLAR IT14G 
Použití 
Kolový nakladač bude sloužit k nakládání shrnuté ornice a vývrtku na nákladní 
automobil. Uvažovaný hodinový výkon 28 m3. Pro nakládání sejmuté ornice budou 
použity 2 nakladače, pro nakládání vývrtku bude použit 1 nakladač. 
Technické parametry  
Výkon motoru:   77 kW 
Objem lopaty:    1,4 m3 

Provozní hmotnost:   7,9 t 
Doprava na staveniště 
Kolový nakladač bude dopraven na staveniště pomoci tahače Scania R480  a 
podvalníku Goldhofer řady TU 3. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Stojní průkaz, školení, řidičské oprávnění skupiny C 
Cena pronájmu stroje 
5 600,- Kč/den bez DP 
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Obr. č. 6.3 Kolový nakladač boční pohled 
[http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=284217&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&lng
=cs] 

 
6.1.1.3 Pásové rypadlo - CAT TYP 323E L (výložník R2.9B1) 
Použití 
Pásové rypadlo bude sloužit k hloubení stavební jámy. Zemina se bude přímo nakládat 
na nákladní automobil IVECO Trakker 8x4 a odvážet na skládku firmy Ridera Bohemia 
a.s. Uvažovaný hodinový výkon 30 m3. 
Technická specifikace 
Motor:      Cat® C6.6 ACERT™ 
Výkon motoru dle ISO 9249:  114 kW (155 k)  
Maximální rychlost:    5,6 km/h 
Objem palivové nádrže:  410 l 
Hmotnost:    22 900 kg 
Objem lopaty:    1,19 m3 
Rozměry:       
1 – Přepravní výška bez zábradlí – 3130 mm 
2 – Přepravní délka – 9 540mm 
3 – Poloměr převisu zadní části nástavby – 2830 mm 
4 – Vzdálenost středů kladek – 3650 mm 
5 – Délka pásu – 4460 mm 
6 – Světlá výška – 450 mm 
7 – Rozchod pásů – 2380 mm 
8 – Přepravní šířka – 2980 mm 
9 – Výška kabiny – 2960 mm 
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10 – Světlá výška protizávaží – 1020 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.4 Pásové rypadlo boční pohled 
[http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=24310386&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&l
ng=cs] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.5 Pásové rypadlo zadní pohled 
[http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=24310386&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&l
ng=cs] 
Pracovní dosah:   
1 – Maximální hloubkový dosah – 6 720 mm  
2 – Maximální dosah v úrovni terénu – 9 860 mm  
3 – Maximální výška řezu – 9 370 mm  
4 – Maximální nakládací výška – 6 490 mm  
5 – Minimální nakládací výška – 2 170 mm  
6 – Maximální hloubka řezu pro úroveň dna – 2 440 mm  
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7 – Maximální hloubkový dosah při svislé stěně – 5 060 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.6 Pásové rypadlo pracovní rozsah 
[http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=24310386&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&l
ng=cs] 
 
Doprava na staveniště 
Pásové rypadlo bude dopraveno na staveniště pomoci tahače Scania R480   
a podvalníku Goldhofer  řady TU 4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Stojní průkaz, školení, řidičské oprávnění skupiny C 
Cena pronájmu stroje 
12 000,- Kč/den bez DPH 
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6.1.1.4 Pásové minirypadlo CAT TYP 302.5C 
Použití 
Pásové minirypadlo bude používáno pro hloubení rýh pro inženýrské sítě. Uvažovaný 
hodinový výkon 6 m3. 
Technická specifikace  
Provozní hmotnost:    2850 kg 
Výkon motoru:    18,6 KW 
Objem lopaty:     0,1 m3 
Maximální hloubka dosahu:   2,9 m 
Maximální dosah:    4,8 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.7 Pásové minirypadlo  
[http://zeppelin.cz/pujcovna/the-cat-rental-store/stavebni-stroje/pasova-
rypadla/minirypadla-1-8-2-8-t/3025c] 
 
Doprava na staveniště 
Minirypadlo bude dopraveno na staveniště pomoci nákladní automobil MAN TGS 
26.440 6x4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Stojní průkaz, školení 
Cena pronájmu stroje 
1 600,- Kč/den bez DPH 
 

6.1.2 Stroje pro speciální zakládáni 
 
6.1.2.1 Vrtací souprava Soilmec SR-60 
Použití 
Vrtací souprava bude použita pro vrtání pilot průměru 600 mm. Uvažovaný výkon  
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60 mb/den. 
Technická specifikace   
Hmotnost:    66,3 t 
Minimální transportní hmotnost: 44,8 t 
Délka stroje po složení:  14,3 m 
Šířka stroje:    3,8 m 
Výška stroje po rozležení:  21,5 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.8 Vrtací stroj ilustrační foto 
[http://www.soilmec.com/en/products/piling_rigs/sr60] 
 

 

 

Obr. č. 6.9 Vrtací stroj ilustrační foto 
[http://www.soilmec.com/en/products/piling_rigs/sr60] 

 
Doprava na staveniště 
Vrtná souprava bude dovezena na staveniště pomoci tahače Scania R480  a podvalníku. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Stojní průkaz, školení 
 

147



6.1.3 Stroje pro dopravu, zpracování betonové směsi a řezání betonové 
desky 
 
6.1.3.1 Autodomichávač  Schwing stetter řady Heavy Duty Line AM 12 C 
Použití 
Autodomichávač bude sloučit k přepravě betonové směsi z betonárky na staveniště. 
Pro kontinuální betonáž bude zapotřebí 3 autodomichávačů.  
Technické parametry    
Objem domíchávače:   12 m3 
Rozměry:    A – průměr bubnu – 2400 mm 

 B – výška násypky – 2548 mm 
 C – průjezdný výška – 2633 mm 
 D – výsypka výška – 1169 mm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. č. 6.10 Boční pohled s vyznačením rozměrů  
[http://www.schwing.cz/cz/rada-heavy-duty-line.html] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.11 Autodomíchavač Schwing boční pohled  
[http://www.schwing.cz/cz/rada-heavy-duty-line.html] 
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Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění skupiny C 
 
6.1.3.2 Betonové čerpadlo KCP 52ZX5-170 
Použití 
Betonové čerpadlo bude sloužit k čerpání betonové směsi do bednění základových 
konstrukcí, tak i nosných stropních konstrukcí objektu SO 02. Posouzení čerpadla je 
zpracováno  v ,,příloze č. P4 – Posouzení betonového čerpadla KPC 52ZX5 - 170 “  
Technické parametry   
Svislá délka výložníku:   51,3 m 
Vodorovná délka výložníků:   47,5 m 
Dosah výložníků od kabiny:     44,5 m 
Max. dodávka směsi:    225 m3/h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.12 Betonové čerpadlo přední pohled 
 [http://kcppump.eu/concrete-pump-kcp-52zx5-170.html?lang=cs] 
 
Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění skupiny C 
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Obr. č. 6.13 Pracovní rozsah čerpadla  
[http://kcppump.eu/concrete-pump-kcp-52zx5-170.html?lang=cs] 
 
6.1.3.2 Autodomichávač  Schwing  S31 XT 
Použití 
Betonové čerpadlo bude sloužit k čerpání betonové směsi drátkobetonové podlahy 
objektu SO 01, sloupu objektu SO 02 a podlahové betonové mazaniny objektu SO 02. 
Posouzení čerpadla je zpracováno  v ,,příloze č. P4 – Posouzení betonového čerpadla 
KPC 52ZX5 - 170 “.  
Technické parametry   
Svislá délka výložníku:   30,5 m 
Vodorovná délka výložníků:   26,5 m 
Max. dodávka směsi:    90 m3/h 
Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě. 
Osvědčení obsluhy stroje 
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Školení, řidičské oprávnění skupiny C 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.14 Betonové čerpadlo boční pohled [http://www.schwing.cz/cz/s-31-xt.html] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 6.15 Pracovní rozsah čerpadla [http://www.schwing.cz/cz/s-31-xt.html] 
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6.1.3.3 Vibrační lať Barikell 
Použití 
Vibrační lať bude použita pro srovnání podkladního betonu objektu SO 01 a SO02, 
betonové podlahy a stropních železobetonových konstrukcí objektu  SO 02, 
drátkobetonové desky objektu SO 01.  
Technické parametry 
Délka:     2 m 
Šířka:     230 mm 
Výška:    300 mm 
Hmotnost:    16 kg  
Výkon:   1,1 kW 
 
 

 

 

 

Obr. č. 6.16 Vibrační lať [http://www.psmk.cz/vibracni-a-hutnici-stroje/21] 
 
Doprava na staveniště 
Vibrační lať bude na staveniště dopravena pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude natural 95, doplňován z kanystru.  
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
320,- Kč/den  bez DPH 
 

6.1.3.4 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 

Použití 
Jedná se o lehký přenosný, lehce obsluhovatelný vibrátor, bude použit pro zhutnění 
betonové směsi, při betonáži základových konstrukcí objektu SO 01 a SO 02, dále pro 
zhutňování železobetonových sloupu objektu SO 02. 
Technické parametry  
Výkon:    2000 W 
Provozní hmotnost:   6 kg 
Otáčky:   16000 /min 
 

Obr. č. 6.17 Ponorný vibrátor 
[http://www.ramirent.cz/produkt_978_ponorny_vibrator_perles_cmp_am_283542.htm] 
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Doprava na staveniště 
Vibrační lať bude na staveniště dopravena pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
425,- Kč/den  bez DPH 
 
6.1.3.5 Hladící stroj BEG 180 
Použití 
Hladící stroj bude použit pro hlazení drátkobetonové podlahy sociální budovy SO 01. 
Technické parametry 
Počet hladících vrtulí:   2 
Rozměr:    2 x 90 cm 
Pohon:     motor Honda 17,6kW 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.18 Hladící stroj  
[http://www.veletrh.com/koupit/beg-180-dvojity-hladici-stroj-dvojce] 
 
Doprava na staveniště 
Hladící stroj bude  na staveniště dopravena pomoci nákladní automobil MAN TGS 
26.440 6x4 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude natural 95, doplňován z kanystru.  
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Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
1400,- Kč/den  bez DPH 
 
6.1.3.5 Hladící stroj BEG 90 
Použití 
Hladící stroj bude použit pro hlazení drátkobetonové podlahy sociální budovy SO 01. 
Technické parametry 
Počet hladících vrtulí:   1 
Rozměr:    90 cm 
Pohon:     motor Honda 4,8 kW 

 
 

 

 

 

 

 
  
Obr. č. 6.19 Hladící stroj 
[http://www.schwamborn.cz/koupit/beg-90-jednokotoucova-hladicka] 

 
Doprava na staveniště 
Vibrační lať bude na staveniště dopravena pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude natural  95, doplňován z kanystru.  
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
900,- Kč/den  bez DPH 
 
6.1.3.6 Řezačka spár Mitsubishi JIC 16 
Použití  
Stroj bude použit pro řezání dilatačních spár drátkobetonové podlahy. 
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Technické parametry:  
Hmotnost:    150 kg 
Max. hlouba řezu:   160 mm 
Výkon motoru:   9,7 kW 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 6.20 Řezačka spár  
[http://www.rucni-naradi.cz/mitsubishi-jic-16#technicke-parametry] 
 
Doprava na staveniště 
Vibrační lať bude na staveniště dopravena pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude natural  95, doplňován z kanystru.  
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
600,- Kč/den  bez DPH 
 

6.1.4 Stroje pro provádění zásypu + hutnění 
 
6.1.4.1 Ježový válec - Wacker RT 82 SC 
Použití 
Ježový válec bude použit při zhutňování zásypu pod objekt SO 01 a SO 02. Bude použit 
k zhutnění kolem základových konstrukcí, kde se nedostane tahačový válec. Pro hutnění 
zásypu budou použity 2 jéžové válce. 
Technické parametry   
Hmotnost:      1473 kg 
Motor:       Lombardini 91650 
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Šířka běhounu:     820 mm 
Délka:       2260 mm 
Šířka:       890 mm 
Výška:      1385 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6.21 Ježový válec boční pohled [http://www.pumevek.cz/vibracni-valec-
jezkovy-typ-wacker-rt-82-sc.html] 
 
Doprava na staveniště 
Minirypadlo bude dopraveno na staveniště pomoci MAN TGS 26.440 6x4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
1 390,- Kč/den bez DPH 
 
6.1.4.2 Tahačový válec - CAT TYP CS-663E 
Použití 
Tahačový válec bude používán ke zhutnění zásypu v pod objekt SO 01a SO 02. 
Technické parametry:  
Výkon motoru:    123 kW 
Pracovní šířka:   2134 mm 
Amplituda:     1,80/0,90 mm 
Frekvence:     23,3 – 30,0 Hz 
Provozní hmotnost:   17,1 t 
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Obr. č. 6.22 Tahačový válec boční pohled [http://zeppelin.cz] 
 
Doprava na staveniště 
Válec bude dopraven na staveniště pomoci tahači Scania R480  a podvalníku  
Goldhofer řady TU 3. 

Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Stojní průkaz, školení, řidičské oprávnění skupiny C 
Cena pronájmu stroje 
8 500,- Kč/den  bez DPH 
 
6.1.4.3 Pásový smykový nakladač CATERPILLAR 247B3 
Použití 
Nakladač bude používán při provádění zásypu, bude rozhrnovat zásypový materiál. Na 
zásypové práce budou nasazeny 2 smykové nakladače. 
Technická specifikace     
Výkon motoru:     46 kW 
Jmenovitá nosnost:     975 kg 
Statické klopné zatížení:   1950 kg 
Objem lopaty:     0,4 m3 
Rozměry:    
1 – Délka pásu ve styku se zemí – 1499 mm 
2 – Celková délka pásu – 1899 mm 
3 – Délka bez lopaty – 2518 mm 
4 – Délka s lopatou na zemi – 3285 mm 
5 – Výška k vršku kabiny – 1990 mm 
6 – Maximální celková výška – 3799 mm 
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7 – Výška závěsného čepu lopaty při maximálním zdvihu – 2862 mm 
8 – Výška závěsného čepu lopaty v poloze při převozu – 220 mm 
9 – Dosah při maximálním zdvihu a vysypání – 625 mm 
10 – Světlá výška při maximálním zdvihu a vysypání – 2134 mm 
11 – Světlá výška – 267 mm 
12 – Zadní nájezdový úhel – 41°  
13 – Maximální výsypný úhel – 40°  
14 – Šířka vozidla – 1676 mm 
15 – Obrysový poloměr od středu – zadní část stroje – 1377 mm 
16 – Obrysový poloměr od středu – upínací zařízení – 1312 mm 
17 – Obrysový poloměr od středu – lopata – 2095 mm 
18 – Maximální dosah s rameny vodorovně nad zemí – 1339 mm 
19 – Úhel zaklonění lopaty při maximální výšce – 82° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 6.23 Pásový smykový nakladač boční pohled 
[http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=22570043&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&l
ng=cs] 
 
Doprava na staveniště 
Nakládač bude dopraven na staveniště pomoci MAN TGS 26.440 6x4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, strojní průkaz 
Cena pronájmu stroje 
2 800,- Kč/den bez DPH 
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6.1.4.3 Vibrační pěch Wacker 60-4 Wacker  
Použití: 
Vibrační pěch bude sloužit ke zhutnění zásypu inženýrských sítí a také pro zhutněn 
rohových části zásypu pod objekt SO 01 a SO 02. 
Technická specifikace:   
Rozměry:     675/345/965 mm 
Velikost hutnící plochy:   280x330 mm 
Pracovní váha:   70 kg 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.24 Vibrační pěch  
[http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/49/wacker-bs-60-4.html] 
 
Doprava na staveniště 
Vibrační pěch bude dopraven na stavbu pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude natural  95, doplňován z kanystru 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
50 ,- Kč/den bez DPH 
 

6.1.5 Stroje pro zednické práce 
6.1.5.1 Silo 
Použití 
Silo bude používáno během provádění omítek jak vnitřních tak i vnějších. Silo bude 
podle potřeb průběžně doplňováno dofukováním s cisterny. 
Technické parametry   
Objem sila:      22 m3 
Výška sila:      7,03 m 
Půdorysný rozměr:    2,5x2,5 m 
Minimální zpevněná plocha pod silo: 3x3 m 
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Obr. č. 6.25  Silonosič 
[http://www.cemix.cz/data/images/PDF%20soubory/Cemix_doprava.pdf] 
 

Doprava 
Silo bude dopraveno vlastním silonosičem na staveniště. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
550,- Kč/den  bez DPH 
 
6.1.5.2 Kontinuální míchačka M-TEC Calypso D30 
Použití  
Kontinuální míchačka bude sloučit k mísení maltové směsí pro vyzdívání.  
Technická specifikace   
Míchací výkon cca:    35 – 50 l/min 
Pohon:      motor 400 V, 4 kW  
Jištění v rozvaděči:   16C  
Vodní přípojka:    ¾   
Tlak min.:     2,5 barů  
Rozměry cca:     1050 x 550 x 650 mm 
Hmotnost cca:     230 kg 
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Obr. č. 6.26 Kontinuální míchačka  
[http://www.kvk.cz/servis/strojni-zarizeni/kontinualni-michacka-m-tec-calypso-d30/] 
 
Doprava na staveniště 
Kontinuální míchačka bude dopraven na staveniště pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
330,- Kč/den bez DPH 
 
6.1.5.3 Pneumatický dopravník PFT SILOJET III 
Použití 
Kompaktní dopravní zařízení, sloužící k dopravě omítkové směsi do kontinuální 
míchačky. 
Technické parametry   
Dopravní vzdálenost:    do 140 m 
Množství dopraveného materiálu:  20 kg/ min 
Elektrická přípojka:    400V,50 Hz 
Hmotnost:     90 kg 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.27 Pneumatický dopravník 
[http://www.pft.de/www/cs/produkte/produktprogramm/pneumatische_foerderanlagen/
pneumatische_foerderanlage.php?stein_id=186&system_id=36&lv_id=4&st=1#open] 
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Doprava na staveniště 
Pneumatický dopravník bude dopraven na staveniště pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
580,- Kč/den bez DPH 
 
6.1.5.4 Omítací stroj Kaleta 5S  
Použití  
Omítací stroj bude použit k omítání vnějších i vnitřních stěn objektu SO 02. 
Technická specifikace 
Délka:    900 mm 
Šířka:    720 mm 
Výška:    1500 mm 
Celková hmotnost:  220 kg 
Objem koše:   135 kg 
Výkon max.:   60 l 
Motor čerpadla  5,5KW   
Motor koše:   1,1 KW 
Vodní čerpadlo:  400 V 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. č. 6.28 Omítací stroj 
[http://kaleta.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id
=14&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=4] 
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Doprava na staveniště 
Omítací stroj bude dopraven na staveniště pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
580,- Kč/den bez DPH 
 
6.1.5.5 HECHT 2180 - stavební míchačka 
Použití 
Stavební míchačka bude používána k mísení menších množství maltových hmot. 
Technická specifikace 
Hmotnost:   74 kg 
Motor:    230V, 50 Hz 
Příkon:    800 W 
Typ pohonu:   elektrický motor 
Objem nádrže:  180 l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.29 Stavební míchačka [http://www.mamtechnika.cz/hecht-2180-stavebni-
michacka?gclid=CJnn2amPp8oCFQ2eGwodEtQJ_g] 
 
Doprava na staveniště 
Staveništní míchačka bude dopraven na staveniště pomoci dodávky Ford Transit. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
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Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
150,-  Kč/den bez DPH 
 

6.1.6 Stroje pro dopravu 
 
6.1.6.1 Dodávka Ford Transit 
Použití 
Dodávka bude použita pro příležitostní přívoz drobného materiálu na stavbu nebo 
k dopravě nářadí a drobných strojů. 
Technické parametry:  
Užitná hmotnost:    1,658 kg 
Rozvor:     3,750 mm 
Objem skříně:    10,2 m3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.30 Dodávka Ford Transit [http://www.ford.cz/] 
 
Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu B. 
Cena pronájmu stroje 
1200,- Kč/den bez DPH 
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6.1.6.2 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 
Použití 
Bude využit pro dopravu zdícího materiálu, zateplovacího materiálu a dalších materiálu 
na stavbu ze stavebnin. 
Technické parametry  
Délka ložné plochy:   6970 mm  
Šířka:       2460 mm  
zatížení:     11600 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.31 Nákladní automobil Man 
[http://www.truckstore.com/CZ/nakladni-automobil-
tahac.do?cid=13_03_00005&pid=n%C3%A1kladn%C3%AD%20automobily&gclid=C
LGbg86Sp8oCFSsKwwodFhYBJA] 
 

Hydraulická ruka:    dosah: 14 m 
         nosnost: 1130 kg 
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Obr. č. 6.32 Schéma dosahu hydraulické ruky 

Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C. 
Cena pronájmu stroje 
300,- Kč/hodinu bez DPH 
 
6.1.6.3 Nákladní automobil -  IVECO Trakker 8x4 
Použití 
Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz zeminy ze staveniště na skládku firmy 
Ridera Bohemia a.s. Dále pro přívoz zásypového materiálu. Pro kontinuální odvoz 
ornice budou zapotřebí 4 nákladní automobily, pro odvoz vytěžené zeminy 3 nákladní 
automobily a pro zásyp 4 nákladní automobily. 
Technické parametry:  
Výkon motoru:   450 PS 
Objem korby:    18,0 m³ 
Nosnost:    18 t 
Hmotnost:    32t 
Maximální rychlost:    90 km/h  
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Obr. č. 6.33 Nákladní automobil [http:// www.truck-expo.com /iveco/nove/trakker/] 

Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C  
Cena pronájmu stroje 
600,- Kč/hodinu  bez DPH 
 
6.1.6.4 Tahač ScaniaR480 
Použití 
Tahač Scania bude použit pro přívoz velkých stavebních stroj: tahačový válec - CAT 
TYP CS-663E, pásový dozer CAT TYP D6N XL, kolový nakladač CATERPILLAR 
IT14G, pásové rypadlo - CAT TYP 323E L (výložník R2.9B1), vrtací souprava Soilmec 
SR-60; dovoz prvků ocelové konstrukce. 
Technická specifikace 
Motor:      DC13 110 
Výkon:      353 kW  
Rozvor:      3,6 m  
Celková délka vozidla:    17,1 m 
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Obr. č. 2.34 Tahač Scania  
[http://www.truck-expo.com/en/d/semi-trailer-trucks/scania-r480-euro6-topline-adr-
full-159350978] 

 
Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C 
Cena pronájmu stroje 
37,- Kč/km bez DPH 
 
6.1.6.5 Podvalník  Goldhofer řady TU 3 
Použití 
Na podvalníku budou dovezeny některé stavební stroje: tahačový válec - CAT TYP CS-
663E, pásový dozer CAT TYP D6N XL, kolový nakladač CATERPILLAR IT14G. 
Technická specifikace 
Nosnost:      24 t 
Celková délka:    10 815 mm 
Ložná délka:     5750 mm 
Šířka:      2550 mm  
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Obr. č. 6.35 Podvalník řady TU 3 rozměry  
[http://www.goldhofer.cz/privesy-rady-tu.php] 
 
Doprava na staveniště 
Doprava pomoci tahače Scania. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C 
  

6.1.6.6 Podvalník  Goldhofer řady TU 4 
Použití 
Na podvalníku budou dovezeny některé stavební stroje: pásové rypadlo - CAT TYP 
323E L (výložník R2.9B1), vrtací souprava Soilmec SR-60. 
Technická specifikace 
Nosnost:      32 t 
Celková délka:    11 985 mm 
Ložná délka:     5750 mm 
Šířka:      2550 mm  
 

 

 

 

 

169



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.36 Podvalník řady TU4 rozměry  

[http://www.goldhofer.cz/privesy-rady-tu.php] 

Doprava na staveniště 
Doprava pomoci tahače Scania. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C 

 
6.1.6.7 Návěs Mercedes-Benz Actros 2648 LK 6×4 S3 
Použití 
Návěs spolu s tahačem ScaniaR480 bude využit k dopravě prvků ocelové konstrukce 
objektu SO 01. 
Technická specifikace 
Ložní plocha:   13,53x2,55 m 
Doprava na staveniště 
Doprava pomoci tahače Scania. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C 
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Obr. č. 6.37 Návěs ilustrační foto 
[http://www.tircentrum.cz/car/mercedes-benz-actros-2648-lk-6x4-s3-sklapec/] 
 
6.1.6.8 Manipulátor KRAMER 1245  
Použití 
Manipulátor bude sloužit k přemisťování materiálů na staveništi. 
Technické parametry 
Objem lopaty:   0,4 –1,03 m3 
Úhel naklopení:   18o 
Max. nosnost:   1200 kg 
Objem nádrže:  25 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6.38 Pracovní dosah [http://www.arte-
praha.cz/technika.asp?tPage=1&kategorieIDStr=7&page=3&aktID=30&fID=15] 
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Doprava na staveniště 
Doprava na staveniště svépomoci. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, strojní průkaz, řidičské oprávnění typu B 
Cena pronájmu stroje 
3 500,- Kč/den bez DPH 
 
6.1.7 Zvedací mechanizmy 
 
6.1.7.1 Autojeřáb TATRA AD 28 
Použití 
Autojeřáb bude používán ke zvedání části ocelové konstrukce a dalších stavebních 
materiálů, dále ke složení ocelové konstrukce na staveništi a pro montáž opláštění  
a střešní konstrukce objektu SO01.Vyhodnocení zátěžové křivky je zpracováno  v 
,,příloze č. P6 – Posouzení autojeřábu “  
Technické parametry 
Pohotovostní hmotnost:   28 800kg 
Rozměry v přepravní pozici:   délka – 10,7 m 
      šířka – 2,5 m 
      výška – 3,6m 
Nosnost:      28 000 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.39 Autojeřáb ilustrační foto 
[http://www.jerabynonstop.cz/?gclid=CIzhgfSap8oCFVdsGwodsr0MDA] 
 
Doprava na staveniště 
Doprava svépomoci 
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Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována na benzinové pumpě. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení, řidičské oprávnění typu C, strojní průkaz 
Cena pronájmu stroje 
770,- Kč/hodina bez DPH, přístavní 45,- Kč/km 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.40 Zatěžovací křivka autojeřábu 
[http://www.jerabynonstop.cz/?gclid=CIzhgfSap8oCFVdsGwodsr0MDA] 

6.1.7.2 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Použití 
Stavební výtah bude použit pro přepravu materiálu a osob při výstavbě objektu SO 02. 
Technické parametry 
Nosnost:   500kg osoby 
    850kg materiál 
Rychlost zdvihu:  12m/min osoby 
    24m/ min náklad 
Max. výška:   100 m 
Napájení:   400V/2,8/5,5 kW 
Rozměry:   160/140/110 cm 
 

Obr. č. 6.41 Staveništní výtah  
[http://www.stavebni-vytahy.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html] 
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Doprava na staveniště 
Doprava pomoci nákladní automobilu MAN TGS 26.440 6x4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
700,- Kč/den bez DPH, montáž 400,-Kč /mb min. 5000,-Kč, demontáž 380,-Kč /mb 
min. 5000,-Kč 
 
6.1.7.3 Montážní plošina COMP 12 DX  

Použití 
Montážní plošina bude použita při montáži ocelové konstrukce, následně při jejím 
opláštění a montáži střešní konstrukce. Předpokládáme použití 2 plošin. 
Technická specifikace 
Rozměr pracovního koše:    1,2 m 
Nosnost koše:      450 kg 
Celková hmotnost:     4080 kg 
Přepravní délka:     2,65m 
Rozměry plošiny:     2,65x1,8x2,55 m 
Max. pracovní výška:     12,4 m 
Pohod:       diesel 
Boční dosah:      1,2 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 6.42 Montážní plošina pracovní rozsah 
 [http://www.plosiny-vyhodne.cz/pujcovna-plosin/terenni/plosiny-comp-12dx.htm 
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Doprava na staveniště 
Doprava pomoci nákladní automobilu MAN TGS 26.440 6x4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem energie bude motorová nafta, doplňována z mobilní cisterny. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
1300,- Kč/den bez DPH 
 

6.1.8 Montované lešení – rámové lešení Peri UP T 70 
Použití 
Lešení bude použito při omítkářských pracích na obvodovém plášti SO 02. 
Technická specifikace 
Systémová šířka:    72 cm 
Šířka podlahy:     64 cm 
Používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1-4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.43 Montované lešení ilustrační foto 
[http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/showproduct/product_ID/41/app_id/13.cf
m] 

Doprava na staveniště 
Doprava pomoci nákladní automobilu MAN. 
Cena pronájmu stroje 
1,6,- Kč/m2 za den bez DPH, montáž 50 Kč/m2, demontáž 40 Kč/m2 
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6.1.9 Stroj pro očištění vozidel 
 
6.1.9.1 Mycí rampa JW2 
Použití 
Mycí rampa bude používána pro mytí automobilů při výjezdu ze staveniště. 
Technické parametry: 
Objem nádrže na vodu:   6m3 

Přípojka vody:    1,5"–2"  hadice, čerpadlo Grindex 
Mycí systém:     výkon 2x6,5 kW 
      Množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar 
Příkon:      400V AC/50 Hz, 11 kW  
 

   
 

 

 

 

 

 
 
  
Obr. č. 6.44 Mycí rampa ilustrační foto [http://www.kmbss.cz/1/7/Myci-rampa-JW2.cz] 

 
Doprava na staveniště 
Doprava pomoci nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4. 
Zdroj a odběr energie 
Zdrojem elektrické energie bude staveništní rozvaděč. 
Osvědčení obsluhy stroje 
Školení 
Cena pronájmu stroje 
19 300,- Kč/měsíc bez DPH; montáž, demontáž 12 500,-  Kč/měsíc bez DPH; transport  
29,- Kč bez DPH
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6.1.10 Ruční nářadí 
Ruční kotoučová pila Makita 5604R 
Plynový hořák + plynová bomba 
Aku vrtačka Bosh PRS 18 LI- 2 
Elektrické nůžky  EXTOL Industrial IES 25-500 
Makita HR 2450vrtací kladivo 
Horkovzdušná svařovací pistole Srinel HL 2020E 
HECHT 1136 -  elektrické míchadlo 
Ruční kotoučová pila Makita N5900B 
Dewalt DW 292 utahovák rázový 710W 
 
6.1.11 Seznam obrázků 
Obr. č. 6.1 Pásový dozer boční pohled  
Obr. č. 6.2 Pásová dozer zadní pohled  
Obr. č. 6.3 Kolový nakladač boční pohled 
Obr. č. 6.4 Pásové rypadlo boční pohled  
Obr. č. 6.5 Pásové rypadlo zadní pohled  
Obr. č. 6.6 Pásové rypadlo pracovní rozsah 
Obr. č. 6.7 Pásové minirypadlo  
Obr. č. 6.8 Vrtací stroj ilustrační foto 
Obr. č. 6.9 Vrtací stroj ilustrační foto  
Obr. č. 6.10 Boční pohled s vyznačením rozměrů  
Obr. č. 6.11 Autodomíchavač Schwing boční pohled 
Obr. č. 6.12 Betonové čerpadlo přední pohled 
Obr. č. 6.13 Pracovní rozsah čerpadla  
Obr. č. 6.14 Betonové čerpadlo boční pohled  
Obr. č. 6.16 V ibrační lať  
Obr. č. 6.17 Ponorný vibrátor  
Obr. č. 6.15 Pracovní rozsah čerpadla  
Obr. č. 6.18 Hladící stroj  
Obr. č. 6.19 Hladící stroj 
Obr. č. 6.20 Řezačka spár  
Obr. č. 6.21 Ježový válec boční pohled  
Obr. č. 6.22 Tahačový válec boční pohled  
Obr. č. 6.23 Pásový smykový nakladač boční pohled  
Obr. č. 6.24 Vibrační pěch  
Obr. č. 6.25  Silonosič  
Obr. č. 6.26 Kontinuální míchačka  
Obr. č. 6.27 Pneumatický dopravník  
Obr. č. 6.28 Omítací stroj  
Obr. č. 6.29 Stavební míchačka  
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Obr. č. 6.30 Dodávka Ford Transit  
Obr. č. 6.31 Nákladní automobil Man 
Obr. č. 6.32 Schéma dosahu hydraulické ruky 
Obr. č. 6.33 Nákladní automobil  
Obr. č. 2.34 Tahač Scania  
Obr. č. 6.35 Podvalník řady TU 3 rozměry  
Obr. č. 6.36 Podvalník řady TU4 rozměry  
Obr. č. 6.37 Návěs ilustrační foto 
Obr. č. 6.38 Pracovní dosah 
Obr. č. 6.39 Autojeřáb ilustrační foto  
Obr. č. 6.40 Zatěžovací křivka autojeřábu  
Obr. č. 6.41 Staveništní výtah  
Obr. č. 6.42 Montážní plošina pracovní rozsah 
Obr. č. 6.43 Montované lešení ilustrační foto  
Obr. č. 6.44 Mycí rampa ilustrační foto 
 
6.1.12 Seznam zdrojů 
www.peri.cz 
www.kmbss.cz 
www.plosiny-vyhodne.cz 
www.stavebni-vytahy.cz 
www.jerabynonstop.cz 
www.arte-praha.cz 
www.goldhofer.cz 
www.tircentrum.cz 
www.truck-expo.com 
www.truckstore.com 
www.ford.cz 
www.mamtechnika.cz 
www.kaleta.pl 
www.pft.de 
www.kvk.cz 
www.cemix.cz 
www.vibracni-pechy.vibracni-desky.cz 
www.zeppelin.cz 
www.pumevek.cz 
www.rucni-naradi.cz 
www.schwamborn.cz 
www.veletrh.com 
www.ramirent.cz 
www.schwing.cz 
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www.psmk.cz 
www.kcppump.eu 
www.soilmec.com 
 

6.2 ČASOVÉ NASAZENÍ STROJŮ 
Časové nasazení strojů pro objekt SO 01je  zpracován v „ příloze č. P9 – Časový plán 
nasazení stojů SO 01“, časové nasazení strojů pro objekt SO 01je  zpracován v „ příloze 
č. P10 – Časový plán nasazení stojů SO 02“. 
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7 Časový plán stavebního objektu SO 02 

Časový plán objektu SO 02 je zpracován v „ příloze č. P11 – Časový plán objektu SO 02“ 
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8.1 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
PRO OBJEKT SO 01 

Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 01 je zpracován v „ příloze č. P12 – 
Plán zajištění materiálových zdrojů SO 01“ 

8.2 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
PRO OBJEKT SO 02 

Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 02 je zpracován v „ příloze č. P13 – 
Plán zajištění materiálových zdrojů SO 02“ 
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9.1 Obecné informace  
9.1.1 Identifikační údaje stavby 
 Stavba:   Rozšíření chráněné dílny Ergon 3. etapa 
 Místo stavby:   Třinec- Baliny 39/71 
     739 61 
     Stavební činnost se týká parcely číslo 39/71, 
      katastrální území Konská 771015 
 Vlastník parcely:  o.s. Ergon-Chráněná dílna  
 Druh stavby:   rozšíření výrobní haly a sociální budovy 
 Účel stavby:   průmyslový objekt  
 
9.1.2 Identifikační údaje investora – stavebníka 
 Objednatel – investor: o.s. Ergon-Chráněná dílna 
 Sídlo investora:  Vělopolská 243, Český Těšín 737 01 
 
9.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 Projekční kancelář:   DELTA Třinec s.r.o. 
     Staroměstská 534, Třinec 739 61 
  IČO: 607 78 288 
 Hlavní projektant:  Ing. Rudolf Sklenář 
 
9.1.4 Charakteristika stavebního objektu 

Montážní hala bude využita pro instalaci montážní linky. Objekt haly bude 
navazovat na stávající haly v areálu chráněných dílen Ergon. Jedná se o pravoúhlý 
systém členění objektu a komunikací.  Objekt je navržen jako dvojlodní vytápěná hala 
se sedlovou střechou se sklonem 5% a podélnými střešními světlíky. Půdorysný rozměr 
jedné lodní haly činí 24,0 x 60 m a 24,4 x 60 m, výška jednotlivých lodí haly činí 5,4 a 
12,9 m.  Nosná ocelová konstrukce je řešena systémem vetknutých sloupu, vynášejících 
kloubově uložené příhradové vazníky proměnné konstrukční výšky. Základy tvoří 
betonové bloky, které jsou uloženy na pilotových základech průměru 600mm. 
Obvodový plášť je tvořen PUR panely tloušťky 80mm. Podlaha je tvořena betonovou 
deskou C25/30 tloušťky 200mm s rozptýlenou výztuži se vsypem. Střešní konstrukce je 
řešena s využitím vaznic, trapézovým plechem, zateplená 180mm extrudovaného 
polystyrenu. Jako střešní krytina je použitá PVC fólie. 
 
9.1.5. Charakteristika konstrukce 

Jedná se montovanou ocelovou konstrukci. Nosný systém je navržen jako 
šroubovaná příhradová konstrukce. Sloupy jsou vetknuté do základových patek. Střešní 
konstrukce je tvořena příhradovými vazníky. 
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9.2 Výpis materiálů 
 
9.2.1 Ocelové prvky 
 Ocelové prvky jsou z oceli třídy S235JR.Jedná se o konstrukce montované ve 
výrobně. Veškeré dovezené prvky budou připravené k osazení na místo dle projektové 
dokumentace. Výjimku tvoří vazníky, které bude nutno před osazením nejprve 
smontovat na zemi ze dvou částí. Všechny konstrukce budou z výroby opatřeny 
povrchovým nátěrem. 

 Sloupy 
Svislými prvky nosné konstrukce jsou válcované profily IPE 400. Sloupy budou 
z výroby opatřeny otvory pro montážní spoje. Budou zde také přivařené úhelníky pro 
spoj sloupu a vodorovného ztužidla a také atikové profily. Horní strany sloupů budou 
opatřeny přivařenou ocelovou deskou pro spoj sloupu s vazníkem a atikovým profilem.  

 Střešní vazníky 
Horní pás vazníku tvoří MSH profil rozměrů 120x120x6,3mm. Spodní pás je tvořen 
MSH profilem 100x80x6,3mm. Svislice jsou tvořeny MSH80x60x4mm. Šikmé prvky 
umístěné na okrajích jsou z profilu MSH 100x80x6,3 a uvnitř z profilu 80x60x4mm. 
Jednotlivé prvky jsou mezi sebou svařeny. Každý vazník se skládá ze dvou částí, které 
se budou spojovat šroubovým spojem až na stavbě. 

 Ztužidla střešní 
Ztužidla jsou tvořeny profily RO 108x6,3, které jsou uložené na vaznících. 

 Ztužidla stěnová  
Ztužidla jsou tvořena profily RO 127x6,3na každé straně objektu. 
Výpis prvků objektu SO 01 
Název  délka 

(m)/hmotnost (t) 
množst
ví 

hmotnost 
celkem (t) 

IPE 400 sloup 12,6 / 0,835 20 kusů 16,7 
IPE 400 sloup 5,1 / 0,338 10 kusů 3,38 
IPE 400 sloup 12,9/  0,855 4 kusy 3,42 
IPE 400 sloup 13,2 / 0,875 2 kusy 1,75 
IPE 400 sloup 5,7 / 0,377 1 kus 0,377 
IPE 400 sloup 5,4 / 0,358 2 kusy 0,716 
Příhradový vazník snížené části rozpění 24,4 m / 

1,12 
17 kusů 19,04 

HEA 180- příčel rámz 12,17/0,430 4 kusy  1,72 
HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

2,15 / 0,076 6 kusů 0,456 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

3,0 / 0,106 2 kusy 0,212 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

2,8 / 0,099 2 kusy 0,198 
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HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

6,04 / 0,214 2 kusy 0,428 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

5,82 / 0,206 2 kusy 0,412 

HEA 180 - konstrukce pro vrata a 
dveře 

5,61 / 0,199 1 kus 0,199 

atikový profil  1,125/0,012 41 kusů 0,492 
střešní a stěnové  ztužidla RO 
88,9x3,6 

6,0/45,42 72 kusů 3,27 

střešní ztužidla RO 108x6,3 6,0/94,8 45 kusů 4,266 
střešní ztužidla RO 108x6,3 4,18/66,05 48 kusů 3,170 
střešní ztužidla RO 108x6,3 8,48/133,98 24 kusů 3,215 
střešní ztužidla RO 108x6,3 4,0/63,2 4 kusy 0,252 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 5,9/111,1 10 kusů 1,111 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 7,5/141 8 kusy 1,128 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 6,0/112,8 8 kusy 0,902 
Stěnové ztužidla RO 127x6,3 6,37/119,85 4 kusy 0,478 
    celkem: 67,286 
 Tab. č.9.1 Výpis prvků ocelové konstrukce 
 

9.2.1.1 Doprava na staveniště 
 Ocelové prvky budou na staveniště dováženy postupně, dle potřeby firmou 
MORAVSKÉ MONTÁŽE, s.r.o. Míru 3267, Frýdek-Místek – Frýdek 738 01. Délka 
trasy činí 32,7 km. 
 Prvky budou dovezeny tahačem s návěsem a na staveništi uloženy na 
zpevněnou, odvodněnou plochu autojeřábem TATRA AD 28. 
 Místo vyložení je na výkrese č. B2: „Zařízení staveniště“ znázorněno jako 
montážní plocha. Během manipulaci nesmí dojít k mechanickému poškození prvků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.1 Trasa dopravy prvků ocelové konstrukce [http://www.mapy.cz] 
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9.2.1.2 Vnitrostaveništní doprava 
 Pro manipulaci na stavbě bude použit autojeřáb TATRA AD 28. 
Menší prvky budou přemísťovány ručně a zvedány pomocí montážních plošin. 

 
9.2.2 Spojovací materiál + nesmrštitelná zálivka 
 Všechny montážní spoje jsou řešeny jako šroubové. Spoje hlavních nosných 
prvků konstrukce a prvků zavětrování jsou z pozinkovaných vysokopevnostních šroubů 
třídy 8.8 profilu M20. Montážní spoje vazníků – dolní pás M30 a horní pás M24. 
 Ke spojování základových patek se sloupy jsou navrženy kotevní bloky pro 
vyšší část haly, pro nižší část haly budou použity kotevní šrouby HAS –E M24/210/54 a 
HAS –E M20/170/48. 
 Vaznice se střešními vazníky budou spojeny šrouby M16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. č. 9.2 Výpis šroubů 
Další materiál:  Podložka plochá DIN 125A M16 / 17,0 pozink – 1176 kusů 

Podložka plochá DIN 125A M20 / 21,0 – 1772 kusů 
Podložka plochá DIN 125A M24 / 25,0 200HV pozic – 270 kusů 

   Podložka plochá DIN 125A M30 / 31,0 pozink – 210 kusů 
   Matice DIN 934 M16 – 1176 kusů  
   Matice DIN 934 M20 – 1772 kusů 
   Matice DIN 934 M24 – 270 kusů 
   Matice DIN 934 M30 – 210 kusů 

Kotevní bloky  pro sloupy h=12,6;12,9;13,2 m /26 kusů 
HAS –E M24/210/54 pro sloupy h=5,1;5,4;5,7;m/18 kusů 

Výpis spojovacích šroubů 

název průměr (mm) délka (mm) množství (ks) 

M16x40 16 40 60

M16x45 16 45 14

M16x50 16 50 482

M16x60 16 60 34

M20x50 20 50 4

M20x55 20 55 540

M20x60 20 60 16

M20x65 20 65 70

M20x80 20 80 16

M20x85 20 85 232

M20x170 20 170 8

M24x55 24 55 12

M24x75 24 75 124

M24x210 24 210 18

M30x105 30 105 105

Celkem: 1734
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HAS –E M20/170/48 pro sloup při SO 02/ 8 kusy 
 

9.2.2.1 Doprava na staveniště 
 Spojovací prvky budou na staveniště dovezeny firmou MORAVSKÉ 
MONTÁŽE, s.r.o, Míru 3267, Frýdek-Místek – Frýdek 738 01. Délka trasy činí 32,7 
km.Vyloženy budou ručně. Uloženy budou v uzamykatelném skladu. 
 
9.2.2.2 Vnitrostaveništní doprava 

Pro manipulaci na stavbě bude použit manipulátor Kramer Allrad 1245. 
 

9.2.3 Další materiál 
 U každé paty sloupu bude mezera mezi základem a patou sloupu zalita 

nesmrštitelnou cementovou zálivkou maltou s expanzními účinky a redukcí smrštění. 
Tato malta po vyplnění mezery zajistí lepší stabilitu ocelové konstrukce. 

Sikagrout 314 – Cementová zálivková malta s expanzními účinky, redukcí 
smrštění a vysoké pevnosti – 1896 kg /75 pytlů. 

 
9.2.3.1 Doprava na staveniště 

Sika grout 314 bude dovezena ze stavebnin A-Z izolace s.r.o., Frýdecká 76 
Třinec 739 61.  Délka trasy činí 12,2km. Palety budou vyloženy pomoví manipulátoru 
Kramer Allrad 1245.  

Uskladněné budou na zpevněné odvodněné ploše a budou překryta pomocí 
nepromokavé plachty. Plachta bude zajištěna proti odvanutí větrem ocelovými kolíky 
zaraženými do země.  

 
Obr. č. 9.2  Trasa dopravy cementové zálivkové malty [http://www.mapy.cz 
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9.2.3.2 Vnitrostaveništní doprava 
Pro manipulaci na stavbě bude použit manipulátor Kramer Allrad 1245. 

V malém množství budou jednotlivě pytle přemísťovány ručně. 

 
9.3. Převzetí pracoviště 

Předání pracoviště probíhá mezi zhotovitelem spodní stavby a zhotovitelem 
ocelové konstrukce. Před předáním musí být dokončeny veškeré základové konstrukce. 
Základové konstrukce budou již osazené kotevními bloky a kotevními šrouby HAS-E, 
které se ukotvovaly na armovací koše základových konstrukcí. Tyto šrouby byly 
zaměřeny geodetem před betonáží a následně i po betonáži a vytvořen zápis o tom, že 
usazení kotvících šroubů je v předepsané toleranci.  Dále bude provedena kontrola 
geometrie základových konstrukcí a zhotovitel základových konstrukcí předá 
zaměřovací schéma skutečného provedení se zakreslenými odchylkami zhotoviteli 
ocelové konstrukce. Pracoviště bude uklizené dle smluvní dohody. 
 Dále budou přebírány některé objekty zařízení staveniště jako  stavebníbuňky, 

přípojky inženýrských sítí pro zařízení staveniště, skladovací a montážní plochy. 

 O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebně montážního deníku 

podepsaný zástupci obou smluvních stran. Pokud podmínky na stavbě nedovolují začít 

montáž, bude sjednán na místě náhradní termín a uveden do tohoto zápisu. Po předání 

staveniště přebírá zhotovitel OK zodpovědnost za veškeré dění na staveništi 

9.4. Pracovní podmínky 
Montáž ocelové konstrukce nesmí být prováděná za: 

 silného větru překračujícího 10,0 m/s,  

 snížené viditelnosti do 30m  

 deště či bouřek  

 nebo jiných podmínek znemožňujících práci. 
 
Montáž bude dle harmonogramu probíhat na přelomu měsíce května a června. 

Dále také budou všichni pracovníci důkladně proškoleni o technologických 
postupech, sledu činností, BOZP, PO a vyskytujících se rizicích. O tomto proškolení 
bude zhotoven zápis do stavebního deníku s podpisy všech proškolených osob. 

Všechny odborné činnosti budou provádět pracovníci odborně a zdravotně 
způsobilí k těmto činnostem.  

 
9.4.1 Vybavenost staveniště a pracoviště 

Před zahájením montáže ocelových konstrukcí musí byt dokončeny 
základové konstrukce. Jedná se o základové patky, ze kterých musí čnět kotevní trny, 
pro provedení spoje se sloupy. Beton základových konstrukcí musí mít danou pevnost.  

 Budou připraveny skladovací plochy pro materiál (zpevněné, odvodněné), 
staveniště bude oplocené, bude zřízeno sociální zázemí pro pracovníky, budou 
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zhotoveny přípojky inženýrských sítí pro zařízení staveniště. Vjezd na staveniště je 
zabezpečen uzamykatelnou bránou a nachází se zde také buňka ochranky a jsou 
vytvořeny staveništní komunikace. 

 
9.5. Personální obsazení 

Profese Počet Osvědčení 
vedoucí čety - mistr 1 stavební praxe 10let 
vazač 2 školení, vazačské oprávnění 
řidič autojeřábu 1 lékařská způsobilost, řidičské oprávnění skupiny C
montážník 4 školení 
pomocný dělník 3 školení 
Tab. č. 9.3 Personální obsazení 
 
 Pracovník obsluhující mobilní jeřáb musí být držitelem platného jeřábnického 
průkazu, který musí být schopen na požádání předložit. Musí mít zkušenosti 
s ovládáním stroje a dále musí být fyzicky i duševně způsobilý obsluhovat mobilní 
jeřáb. Vazači musí být držiteli platných vazačských průkazů, které musí být schopni na 
požádání předložit.  
 Montážní práce řídí vedoucí montáže a v jeho nepřítomnosti jím pověřený 
šéfmontér, zapsaný do stavebně montážního deníku při přejímce staveniště od vyššího 
dodavatele díla. Montáž provádějí minimálně 3 kvalifikovaní pracovníci dle pokynů 
šéfmontéra nebo vedoucího montáže.  Montážníci musí být dokonale seznámení 
s montážním postupem, musí dodržovat všechny jeho body a zajistit tak kvalitně 
provedenou montáž. Všichni pracovníci budou seznámení a proškoleni ohledně 
bezpečnosti práce, technologického postupu. Bude učiněn zápis do knihy BOZP o 
proškolení. 
9.6. Stroje a pracovní pomůcky 
      

9.6.1. Velké stroje 

 autojeřáb TATRA AD 28 

 tahač IVECO AT 720T50T + návěs Schmitz Cargobull 

 valník  Mercedes-Benz Actros 2648 LK 6×4 S3 

 Stavební plošina COMP 12 DX 

 Manipulátoru Kramer Allrad 1245 

 
9.6.2. Ruční pracovní nářadí 

 vodováha  

 nivelační přístroj 

 Dewalt DW 292 utahovák rázový 710W 

 HECHT 1136- elektrické míchadlo 

 Ruční kotoučová pila Makita 5604R 
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9.6.3. Pomůcky BOZP 
 pracovní oděv 

 pracovní obuv 

 pracovní rukavice 

 přilba 

Specifikace jednotlivých stavebních strojů je popsána v části 6. Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 

9.7. Pracovní postup 

 
9.7.1. Předmontáž střešních vazníků 

Jednotlivé příhradové vazníky budou na stavbu dovezeny ve dvou dílech . Na 
staveništi budou složeny na předem připravená místa (montážní plochy),  co nejblíže 
konečnému uložení v konstrukci. Jednotlivé poloviny střešních vazníků budou mezi 
sebou sešroubovány šrouby (spodní pás šrouby M30 x 105 – 4ks, horní pás  M24 x 75 – 
4ks). 

 
9.7.2. Osazení sloupu 

Nejprve se osadí sloupy osy 6 a 5 dle projektové dokumentace. Osazování 
jednotlivých sloupu bude probíhat pomocí autojeřábu. Sloupy budou osazeny na 
montážní podložky tloušťky 35 mm. Uvolnění jednotlivých sloupu z úvazku může 
proběhnou až po jejích bezpečném připevnění ke kotvícím šroubům. Následně dojde 
k jejich směrovému a výškovému srovnání. 
 
9.7.3 Osazení střešních vazníků 

Na osazené a srovnané sloupy v ose 6 se osadí smontovaný střešní vazník. 
K uvolnění střešních vazníků se závěsu může dojít teprve po jeho připevnění 
k sloupům. Vazník k vyšší části haly bude kotven ke sloupům pomoci šroubu (horní pás 
4xM20x85 mm obou osách, spodní pás 1xM16x60mm v obou osách). Vazník v nižší 
části haly bude kotven ke sloupům pomoci šroubu (horní pás 4xM20x85 mm na ose A a 
4xM20x80 v ose B, spodní pás 1xM16x60mm v obou osách). Ve vyšší části haly v ose 
5 se na osazené a srovnané sloupy (5 kusů) osadí příčle a ukotví pomocí šroubu ( ve 
krajním sloupů 6 šroubů M20x65 mm, k mezilehlým sloupům 4 šrouby M20x60 mm, k 
prostřednímu sloupu 4 šrouby M20x65 mm a poloviny příčle jsou mezi sebou spojí 6 
šrouby M20x75 mm). 
 
 
9.7.4 Osazení ztužidel mezi osami 5 a 6 

Po osazení střešních vazníků a příčle, dojde k osazení střešních ztužidel mezi 
osy 5 a 6. Střešní ztužidla jsou křížového typu složená z 3 prutů. Nejprve se osadí delší 
prut a k němu se pak přišroubují 2 kratší pruty, mezi sebou se propojí 8 šrouby (v nižší 
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části haly M16x50, ve vyšší části haly M20x55). Spoj prutu s vazníkem bude pomoci 4 
šroubu (v nižší části haly M16x50, ve vyšší části haly M20x55). Následně dojde 
k namontování podélných ztužidel v ose A,B,C, která budou kotvena 2 šrouby M20x55 
mm na každé straně. 
 
9.7.5 Osazení další řady sloupů, střešních vazníku a ztužidel 

V další fázi se bude postupovat od osy 5 a 6 k vnějším okrajům. To znamená, že 
se postupně osadí sloupy os 1 až 4 nebo 7 až 10. Osazení sloupu proběhne stejným 
způsobem jako v případě osy 6. Výjimku stanoví osa 1, kde se ve vyšší části haly bude 
postupovat stejně jako v ose 5 a v nižší části se osadí o 3 vnitřní sloupy více. V osách 
2,3,4,7,8,9,10 následně dojde k osazení střešního vazníků stejným způsobem jako v ose  
6. V ose 1 se budeme postupovat stejně jako v ose 5, s tím že v nižší části haly se také 
vyskytuje příčel, kterou kotvíme šrouby (ve krajním sloupů 6 šroubů M20x65 mm, 
k mezilehlým sloupům 4 šrouby M20x60 mm,k prostřednímu sloupu 4 šrouby M20x65 
mm a poloviny příčle jsou mezi sebou spojeny 6 šrouby M20x75 mm). Následně po 
osazení, každého rámu dojde k jeho zajištění pomoci 2 podélných ztužidel kotvených 
stejně jako mezi osami 5 a 6. 
 
9.7.6 Osazení zbytku střešních a stěnových ztužidel 
  V této fázi dojde k doplnění střešních křížových a podélných ztužidel v celé 
konstrukci. Po osazení střešních ztužidel dojde k osazení stěnových ztužidel.  
 
9.7.7 Podlití patních desek ocelových sloupu 

Po osazení všech prvků ocelové konstrukce dojde k obednění patních desek a 
následnému jejich podlití nesmrštitelnou hmotou Sikagrout 314. Nejprve povrch 
očistíme od nečistot. Povrch musí být pevný, suchý bez volných částic, vody, oleje. 
Cementový šlem musí být také odstraněn. Následně dojde obednění patní desky. 
Minimální osazení od patní desky 50 mm. Práškovou směs smícháme s vodou 
elektrickým míchadlem. Doba mícháni 3 minuty a následně necháme odležet 2 minuty. 
Následně aplikuje hmotu do připraveného obednění sloupu.  Doba zpracovatelnosti činí 
30 minut při + 15oC.Následně povrch chráníme před rychlým vysycháním po bodu 
minimálně 3 dnů. Následně můžeme demontovat obednění. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

194



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.3 Podlití patní desky sloupu ilustrační foto 
[http://detailyok.webnode.cz/vicepodlazni-budova/koteni-sloupu/] 

 
9.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
9.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola před pracemi bude spočívat v kontrole: 

- Před samotným prováděním ocelové skeletové konstrukce je potřeba provést 
kontrolu konstrukcí těmto předcházející. 

- kontrola dokončených základových konstrukcí. Základové patky musí být 
zatvrdlé, musí mít dostatečnou pevnost. Povrch patek musí být rovný, bez 
výrazných vad 

- Z každé patky musí čnět kotvící trny, které budou použity pro spojení svislé 
nosné konstrukce se spodní částí stavby. Jednotlivé trny budou nad povrch 
základové patky vyčnívat 400mm.  

- před zahájením montážních prací provedeno zaměření skutečného provedení 
základových konstrukcí a kotvících trnu. Toto měření bude doloženo zprávou 
se zakreslením odchylek od projektové dokumentace. 

- Před montáží bude provedena kontrola jednotlivých prvků konstrukce. 
Kontrolovat se bude zejména profil jednotlivých prvků, zda odpovídá 
projektové dokumentaci 

- Kontrola zda je prvek opatřen všemi projektem navrženými prvky pro 
provedení montážních spojů.  

- Kontrola počtu předvrtaných otvorů v prvcích, 
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- Kontrola zda jsou prvky opatřeny ochranným nátěrem. 
- Kontrola dodávky spojovacího materiálu včetně kontroly certifikátu o jejich 

jakosti 
 

Dále bude provedena kontrola jednotlivých strojních zařízení, kontrola způsobilosti 

pracovníků (vazači, montážníci, obsluha jeřábu). Strojní zařízení musí umožňovat 

bezpečnou a plynulou montáž. 

9.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola v průběhu montážních prací bude spočívat v kontrole: 

- kontrola dodržování postupu prací stanovených technologickým postupem a 
montážním schématem 

- zda jsou použity správné prvky na jednotlivé konstrukce dle projektové 
dokumentace 

- u sloupů se bude kontrolovat jejich svislost 
- Během průběhu montáže konstrukce je nutné dbát na řádné provedení spojů dle 

montážní dokumentace, osazení prvků na správná místa.  

Před odebráním prvků ze skládky je nutná kontrola jejich stavu. Kontrola celistvosti, 

mechanické neporušenosti, zda nedošlo k nadměrnému poškození ochranné vrstvy, 

upnutí na závěs jeřábu. Během montáže je dále nutné kontrolovat   dodržování všech 

bezpečnostních nařízení a ustanovení. 

 
9.8.3 Výstupní kontrola 

- kontrola kvality montážních spojů 
- provedení konstrukce dle projektové dokumentace v souladu s projektovou 

dokumentací ocelové konstrukce 
- kontrola zda v průběhu montážních prací nedošlo k porušení ochranné vrstvy  

ocelové konstrukce 

 
Mezní odchylky smontované konstrukce musí být v mezních hodnotách 
stanovených normou ČSN EN 1090-2. 
 
Popis jednotlivých kontrolních bodů je specifikován v části 10 - Kontrolní a 
zkušební plán. 

kontrola provedených prácí a souladu s projektovou dokumentací ocelové konstrukce
  

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění ocelových konstrukcí bude řídit dle: 

a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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b) Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu 

c) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

d) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích 

 

9.9.1 Pád břemene 

Riziko: Pád části prvku konstrukce z úvazu z důvodu prasknutí úvazu 

Opatření: Úvazy se budou kontrolovat každý den před započetím prací. V případě 

zjištěných uškození, ihned nutná výměna úvazu za nový. 

Riziko: Pád prvku ocelové konstrukce z důvodu špatného upevnění na úvaz.   

Opatření:  Jednotlivé prvky konstrukce bude uvazovat pouze vazač s vazačským 

oprávněním. 

Riziko: Pád prvků ocelové konstrukce na stávající objekty. 

Opatření: Manipulace z břemen bude možná pouze ve vymezeném prostoru – dle 

zařízení staveniště 

Riziko: Pád prvků ocelové konstrukce na cizí osoby. 

Opatření: Prostor manipulace s břemenem bude zajištěn proti vniknutí cizích osob – 

bude provedeno opáskování prostoru montáže konstrukce. 

Riziko: Pád prvků ocelové konstrukce na montéry. 

Opatření: Zákaz pohybu montéru pod zavěšeným břemenem, používaní OOPP- helma, 

proškolení zaměstnanců. 

Riziko: Pád břemen při usazování a upevňování na místo určení. 

Opatření: Uvolnění z břemen proběhne až pro důkladný ukotvení prvku na místě. 

Riziko:Poškození a následovné zborcení části ocelové konstrukce při nárazu jeřábu 

nebo břemene. 

Opatření: Obezřetná manipulace a práce za vhodného počasí. Navádění jeřábu vazačem 

na místo určení. Sjednané gesta navádění mezi vazačem a jeřábníkem, případná 

komunikace pomoci vysílaček.  

 

9.9.2 Pád osob a nářadí z výšky 

Riziko: Pád osob z montážní plošiny přes  otevřená vrátka. 

Opatření: Plošina musí být používaná dle návodu  na použití- uzavřená vrátka. 

Riziko: Pád osob z montážní plošiny, při provádění montáže. 

Opatření: Montér může montovat jenom z podlážky plošiny, nesmí vylézat na zábradlí a 

používat jenom plošinu k tomu k čemu je určena. 

Riziko: Pád nářadí z výšky. 

197



Opatření: Montážní plošina bude vybavena okopovou lištou. Nářadí musí být uvázáno 

k montérovi.  

 

9.9.3 Poranění pracovníků při práci z ručním elektrickým nářadím a manipulaci 

z materiálem 

 

Riziko: Pořezání od ostrých hran prvků ocelové konstrukce. 

Opatření: Pracovník bude používat OOPP (rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv) 

Riziko: Poranění rukou od elektrického míchadla. 

Opatření: Dělník nesmí zastavovat vrtuli míchadla ručně, musí počkat, až se sama 

zastaví. 

Riziko: Poranění prstů, při řezání desek na bednění. 

Opatření: Řezání bude probíhat na pevné konstrukci. Nesmí být demontován ochranný 

kryt kotoučové pily. Práce bude prováděna bez rukavic- riziko namotání na kotouč. 

Riziko: Namotání pracovního oděvu na rotační části elektrického nářadí 

Opatření: Vhodný pracovní oděv a OOPP – rukavice. 

 

9.9.4 Rizika spojená z použití autojeřábů 

Riziko: Překlopení jeřábu. 

Opatření: Maximální vyložení jeřábu a maximální hmotnost břemene dle zátěžové 

křivky jeřábu. V našem případě jeřáb vyhoví viz. příloha č. P6- Posouzení autojeřábů. 

Riziko: Překlopení jeřábu. 

Opatření: Jeřáb se nesmí používat dokud není řádně zapatkovaný. S břemenem se nesmí 

popojíždět. 

 
9.10 Nakládání s odpady 
 Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích bude prováděno v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog 

odpadů. Odpad, který vznikne během výstavby stavební činností, bude skladován 

v kontejnerech. Jejich umístění je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště (příloha B2) 

Tyto kontejnery se budou průběžně vyvážet. 

číslo odpadu název zatřídění 
170203 plasty O 
170201 dřevo O 
17 04 05  železo a ocel O 
19 12 01 papír a lepenka O 
170101 beton O 
15 01 06 směsný odpad O 
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20 03 01 směsný komunální odpad O 
15 02 02 čistící tkaniny a hadry O 

Tab. č. 9.4. Tabulka odpadů 

 Během stavebních prací bude mírně zvýšená prašnosti i hladina hluku. 

Staveniště je  umístěno v místě kde tyto zvýšené limity nebudou ovlivňovat okolní 

prostředí. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna. 

 
9.11 Seznam obrázků 
Obr. č. 9.1 Trasa dopravy prvků ocelové konstrukce  
Obr. č. 9.2 Trasa dopravy cementové zálivkové malty  
Obr. č. 9.3 Podlití patní desky sloupu ilustrační foto  

 
9. 12 Seznam tabulek 
Tab. č. 9.1 Výpis prvků ocelové konstrukce 
Tab. č. 9.2 Výpis šroubů 
Tab. č. 9.3 Personální obsazení 
Tab. č. 9.4. Tabulka odpadů 

 
9.13 Zdroje 
http://detailyok.webnode.cz/vicepodlazni-budova/koteni-sloupu/] 
www.sika.cz 
www.proprumysl.cz/ 
www.mapy.cz 
www.enviweb.cz/katalog 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

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

prostředí 

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

práci v pracovněprávních vztazích 
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10.1 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán se zpracován  v příloze č.  P4 

 
10.2 Zpráva ke kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
10.2.1 Vstupní kontrola 
 
10.2.1.1 Stav staveniště  
 Staveniště musí být vybavené dle smluvního vztahu. Stavbyvedoucí a zhotovitel 
ocelové konstrukce vizuálně zkontrolují stav stavebních buněk, přípojky inženýrských 
sítí pro zařízení staveniště, skladovací plochy, montážní plochy a staveništní 
komunikace.  
 
10.2.1.2 Stav pracoviště 
Stavbyvedoucí, zhotovitel spodní stavby a zhotovitel ocelové konstrukce provede 
vizuální kontrolu základových konstrukcí a kotvících prvků (jejich počet, rozměr 
a technický stav).  
Pracoviště musí být vyklizené. Pokud je vše v pořádku provede se protokol o předání 
staveniště a následně se provede o tom zápis do stavebního deníku. 
 
10.2.1.3 Kontrola geometrie základových konstrukcí  
Zhotovitel spodní stavby a zhotovitel ocelové konstrukce dostanou od geodeta přesné 
zaměření a potvrzením, že patky a kotevní bloky jsou provedeny dle PD s přípustnou 
odchylkou.  
 
10.2.1.4 Kontrola oplocení staveniště  
Stavbyvedoucí a zhotovitel ocelové konstrukce vizuálně zkontrolují stav oplocení. 
Zejména jeho celistvost a opatření proti vniknutí nepovolaných osob. O této kontrole se 
vytvoří protokol. 
 
10.2.1.5 Proškolení pracovníků o BOZP 
Pracovníci budou proškoleni o BOZP. Pokud pracovník bude vykonávat činnost 
vyžadující oprávnění, musí o své způsobilosti předložit příslušný dokument. Pokud je 
vše v pořádku provede se protokol o předání staveniště a následně se provede o tom 
zápis do stavebního deníku. 
 
10.2.1.6 Kontrola ocelové konstrukce u výrobce 
Pokud je tato kontrola vyžadována, je nutno zkontrolovat vyrobenou OK na výrobně. 
Jedná se o kontrolu souladu s  dokumentaci, tj. kontrolu kvality a jakosti použitých  
materiálů  a jakost provedení, 
 dodržení mezních odchylek a počet kusů jednotlivých profilů.  
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Dále se provede kontrola celistvosti nátěru. 
 
10.2.1.7 Kontrola dodané ocelové konstrukce 
U každé dodávky je nutno zkontrolovat počty jednotlivých profilů a jejich  označení na 
štítku, připevněném svazku daných dílců ( k celkovému značení se připíše počet kusů 
ve svazku), případně  přímo na profilu.na každý profil. 
Dále se provede kontrola celistvosti nátěru, obzvláště v místech, kde již po smontování 
nebude přístup. Provede se kontrola svarů přivařených prvků a  také počet a rozmístění 
montážních otvorů. 
 
 
10.2.1.8 Kontrola dopravy a skladování 
 U každé dodávky se provede kontrola uložení ocelových prvků a kontrola skladových 
ploch (zpevněné, odvodněné) před uložením. Zkontroluje se celistvost nátěru a jiná 
poškození, která mohla vzniknout při přepravě nebo manipulací při vykládání. 
 
 10.2.2 Mezioperační kontrola 
 
10.2.2.1 Kontrola montáže ocelové konstrukce 
 Průběžně bude kontrolováno dodržování technologického postupu a sled jednotlivých 
prací. Bude kontrolována správnost používaných profilů pro konkrétní části konstrukce. 
Budou dodržovány zásady provádění ocelových konstrukcí dle normy ČSN EN 1090-2.  
Při osazování bude kontrolována poloha a svislost, tak aby se zajistilo splnění 
maximálních dovolených odchylek.  
Speciální pozornost bude věnována bezpečnosti provádění. 
 
 
10.2.2.1.1 Kontrola osazení sloupu, kontrola šroubového spoje sloupu s patkou 
Před osazením sloupu bude zkontrolováno, zda má sloup všechny potřebné montážní 
otvory, všechny přivařené části (kotvící destičky, atikový profil, úchyty pro jeřáb) a zda 
je sloup opatřený celistvým nátěrem. 
Při osazování se bude dbát na to, aby byl sloup uložen v místě uložení na patku přesně. 
Po osazení se překontroluje jeho svislost. Provede se šroubový spoj mezi patkou a 
sloupem. Zkontroluje se počet spojovacích prvků, jejich průměr a délku.  V této fázi 
budou šrouby utaženy na 75 % navrženého momentu. 
 
10.2.2.1.2 Kontrola vazníků 
Nejprve dojde ke smontování polovin vazníku na zemi. Zkontroluje se použitý pro tyto 
účely spojovací materiál (průměr, délka, množství) a jeho utažení. Zkontroluje se také 
tvar vazníku (profily a délky prvků horního pásu, spodního pásu, svislic a táhel, sklony 
jednotlivých prvků). Dále se zkontroluje navařené součásti (kotvící destičky a úchyty 
pro jeřáb) a zda je prvek opatřen  souvislým nátěrem. 
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10.2.2.1.3 Kontrola ztužidel ve střešní rovině 
Při provádění zavětrování  se bude kontrolovat profil ( soulad z PD, délka, profil, počet 
a průměr otvorů) a spoj prvků (průměr šroubu, jeho délka a množství, utahovací 
moment).  Bude se také kontrolovat nátěr.  
 
10.2.2.1.4 Kontrola svislosti sloupů 
 Po dokončení všech hlavních nosných konstrukcí (vazník a sloup/příčel) a konstrukcí 
zajišťujících primární tuhost (ztužidel ve střešní rovině) se provede kontrola svislostí 
sloupů. 
 
10.2.2.1.5 Kontrola dotažení šroubů spoje sloup – patka 
Po pro vedení kontroly svislosti sloupů se může přistoupit k dotahování šroubů mezi 
patkou a sloupem. Zkontroluje se celistvost konstrukce, počty šroubů, zda spoj není 
poškozený a naprojektovaný utahovací moment. 
 
10.2.2.1.6 Kontrola stěnového dokončeného střešního zavětrování   
Při provádění zavětrování se bude kontrolovat profil (soulad z PD, délka, profil, počet 
a průměr otvorů) a spoj prvků (průměr šroubu, jeho délka a množství, utahovací 
moment).  Bude se také kontrolovat nátěr.  
 
 
10.2.3 Výstupní kontrola 
 
10.2.3.1 Kontrola šroubových spojů 
 Po dokončení utahování šroubů konstrukce se zkontroluje míru utažení – délka šroubu 
musí být taková, aby šroub přesahoval matici minimálně dvěma závity. 
Zkontroluje se množství a dimenze použitých spojů. Pod každým šroubem by měla být 
umístěna podložka. 
  
10.2.3.2 Kontrola souvislosti nátěru a následná kontrola jeho oprav. 
Po skončení montážních prací se provede kontrola souvislosti nátěru. Poškozená místa 
se přetřou daným nátěrem. 
 
10.2.3.3 Zaměření skutečného provedení a vyhodnocení odchylek  
Po dokončení celé konstrukce dojde k zaměření skutečného provedení specializovanou 
firmou. Zkontroluje se výškové a směrové umístění sloupů a jiných prvků vzhledem 
k projektovanému stavu. Výsledky měření se zpracují do protokolu o provedené 
konstrukci. Protokol bude obsahovat zakreslení měřených konstrukcí a odchylek od 
projektovaného stavu. 
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10.2.3.4 Kontrola zálivky kotevních prvků  
Je nutno zkontrolovat zálivkovou směs  zda je podle PD, jestli je požadované třídy a má 
požadovanou konzistenci. Konzistence se ověří zkouškou a zhotoví se protokol. Při 
samotné betonáži budou dodrženy požadavky na ukládání a zpracování čerstvého 
betonu dle normy ČSN P ENV 13670-1.  

 
10.2.3.4 Přejímka smontované OK  
Před předáním OK se provede prohlídka s TDI a stavbyvedoucím. Zkontroluje se soulad 
z PD a podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Při převzetí konstrukce budou 
předány veškeré doklady o provedených kontrolách, atest výrobce a výškové, směrové 
zaměření skutečného stavu a doklad o kontrole nátěrů a komplexnosti konstrukce. 
Mezní odchylky ocelové konstrukce musí být v mezních hodnotách stanovených 
normou ČSN EN 1090-2.  
 
 
10.2.4 Účastníci kontrol 

• Stavbyvedoucí 
• Příslušný mistr HSV 
• Akreditovaná laboratoř   
• Projektant  
• Geodet 
• Revizní technik   
• Vedoucí čety 

 
10.2.5 Zdroje  

(1) DOČKAL, Karel, Management kvality staveb, Brno: Elektronická studijní opora       
FAST, 2009. 

 (2) ČSN 73260 Provádění ocelových konstrukcí 

 (3) ČSN 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
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Závěr 
 
Během zpracovávání stavebně technologického projektu jsem se snažil vhodně řešit 
veškeré vzniklé kritické situace a varianty tak abych co nejlépe a nejekonomičtěji řešil 
průběh výstavby jak ve prospěch dodavatele tak i objednatele stavby. 
Pro řešení problémů jsem použil programů jako MS Projekt, auto i archi CAD či 
Excelu. 
Zabýval jsem se také podrobně stanovením rizik a jejich předcházením jejich vzniku. 
Diplomová práce vychází z platných norem a předpisů. 
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