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Abstrakt 
Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu 
stavby Skladovací haly Dvořisko v Chocni, na Dvořisku. Diplomová práce řeší techno-

logický předpis pro provedení železobetonových monolitických opěrných stěn, technic-
kou zprávu zařízení staveniště včetně výkresů, návrh strojní sestavy, časový harmono-
gram, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce  a řešení dopravní situace stavby. 

Klíčová slova 
Skladovací hala Dvořisko, objekt, ocelová konstrukce, technologický předpis, časový 
harmonogram, montovaná konstrukce, technická zpráva, zařízení staveniště, dopravní 
trasy, strojní sestava, bezpečnost práce, jakost, kontrolní a zkušební plán. 

Abstract 
The subject of my thesis are selected parts of construction technology project of Con-
struction of the Storage hall in Dvořisko, Choceň. This thesis solves technological regu-

lation for monolithic construction, technological report site equipment, suitable choice 
of construction machinery, timetables, inspection and test plan, occupational safety and 
dealing with traffic routes. 

Keywords 
Storage hall in Dvořisko, object, steel construction, technological regulations, timetable, 
assembled construction, technical report, buildingsite, the solution of transport routes, 
draft of mechanical reports,. worksafety, quallity, plan of inspections and examinations. 
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Úvod 
Ve své diplomové práci budu řešit vybrané části stavebně technologického projektu oce-
lové konstrukce skladovací haly včetně hygienické přístavby. Při řešení se zaměřím ze-

jména na provádění ocelové konstrukce a provedení monolitických opěrných stěn. Pro 
vytvoření patřičného technologického předpisu a koordinace postupu montáže bude za-
potřebí nastudovat danou problematiku. 

Ocelovým konstrukcím obecně jsem při studiu na fakultě stavební nevěnoval takovou 
pozornost jako jiným konstrukcím, např. rozšířeným železobetonovým. A přestože jsem 
se dané tematice nevěnoval ani při zpracování bakalářské práce, na daný úkol přede mě 

postavený se těším. Nicméně v nemalé části jistě naváži na principy, které byly v baka-
lářské práci uplatněny. 

V technologickém předpisu se ovšem zaměřím na provedení železobetonových monoli-

tických opěrných stěn. K ocelové konstrukci se nejblíže přiblížím při řešení KZP, orga-
nizace výstavby z hlediska výkresů zařízení staveniště a také při organizaci dodávky 
materiálu. 
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1. Technická zpráva stavebně technologického 
projektu 

1.1. Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Skladovací hala 

Charakter stavby:   novostavba 

Místo stavby:    areál závodu RIETER CZ a.s. 

     U Dvořiska 1721, 565 01 Choceň 

     Kraj Pardubický 

Stavebník:    RIETER AUTOMOTIVE SYSTEMS 

     IČO 60112301 

Statutární zástupce:   Ing. Petr Kaláb 

     Ing. Miroslav Pilný 

Adresa:    RIETER CZ a.s. 

     Čs. armády 1181, 562 15 Ústí nad Orlicí 

     IČO 60112301 

     tel. 465 557 148 

Zástupce stavebníka ve věcech technických:  Vlastimil Jirout 

Projektant:    BKN s.r.o. 

     Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto 

     IČO 150208909 

     tel. 465 424 472, 465 424 170 

     www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 

Zhotovitel:    dodavatel bude určen výběrovým řízením 
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Dělení na stavební objekty:  SO01 - Výrobní a expediční hala 

     SO02 - Hygienická přístavba 

     SO03 - Přípojka vodovodní 

     SO04 - Přípojka kanalizace splaškové 

     SO05 - Přípojka kanalizace dešťové 

     SO06 - Přípojka elektrické energie 

     SO07 - Přípojka plynová 

Počet podlaží:    1 xNP 

Zastavená plocha:   6 073 m2 

Obestavěný prostor:   57 502 m3 

1.2. Podzhotovitelé 
Seznam podzhotovitelů, jejich činností a očekávaný termín nástupů: 

tab. 1.2.: Podzhotovitelé 

č. název procesu / činnost provádí termín nástupu

1 zemní práce bude určeno bude určeno

2 železobetonové konstrukce bude určeno bude určeno

3 prefabrikované konstrukce bude určeno bude určeno

4 ocelové konstrukce bude určeno bude určeno

5 ZTI, UT, plyn bude určeno bude určeno

6 elektroinstalace bude určeno bude určeno

7 fasáda bude určeno bude určeno

8 izolace bude určeno bude určeno

9 střecha bude určeno bude určeno

10 drátkobetonová podlaha bude určeno bude určeno
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1.3. Členění stavby na stavební objekty 
Dělení na stavební objekty:  SO01 - Výrobní a expediční hala 

     SO02 - Hygienická přístavba 

     SO03 - Přípojka vodovodní 

     SO04 - Přípojka kanalizace splaškové 

     SO05 - Přípojka kanalizace dešťové 

     SO06 - Přípojka elektrické energie 

     SO07 - Přípojka plynová 

1.4. Stavebně architektonické řešení stavby 

1.4.1. Charakteristika provozních částí 
Skladovací hala je rozdělena na 4 objekty, které jsou konstrukčně a provozně odděleny. 
Jedná se o Skladovací hala, Krytá manipulační plocha, Přístavba skladu potahových lá-
tek a Hygienická přístavba. 

Skladovací hala je navržena jako jeden prostor bez vnitřních příček a požárních předělů. 
Je to dvoulodní hala s rozponem 20 a 30 m o ploše 4 200 m2. V hale se počítá se skla-
dováním dílů v regálech a paletách. Manipulace bude ruční + vysokozdvižným vozí-

kem. 

Krytá manipulační plocha bude jednolodní hala s rozponem 15 m o ploše 1 260 m2. 
Bude zde probíhat nakládka a vykládka zboží z kamionů v prostředí krytém před pově-

trnostními vlivy. Manipulace bude ruční + vysokozdvižnými vozíky. 

Přístavba skladu potahových látek je navržena jako přístavba k podélné straně a bude  se 
jednat o konstrukčně i provozně oddělený prostor bez vnitřních příček a požárních pře-

dělů. Plocha skladu bude 165 m2. V hale se počítá se skladováním dílů v regálech a pa-
letách. Manipulace bude ruční + vysokozdvižnými vozíky. 

Hygienická přístavba bude situována ke štítu haly u stávajícího výrobního objektu. 
Vstup do přístřešku je naproti vstupu do stávajících prostor šaten a jídelny. 
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Zázemí zaměstnanců: 

- V přístavbě jsou navrženy dvě šatny zaměstnanců oddělené pro muže a ženy. 

Kapacita každé z šaten je max. 18 osob s navazujícím hygienickým zázemím - 2 x 
sprcha, 1 x WC a 3 umyvadla 

- 1 x úklidová místnost přístupná z haly 

- 2 x WC provozní, přístupné z haly, oddělené pro muže a ženy 

Provozní místnosti: 

- 1 x kancelář expedice  

- dílna údržby 

- plynová kotelna přístupná z údržby 

- rozvodna VN a NN 

1.4.2. Urbanistické a architektonické řešení 
Projekt respektuje podmínky dané platným územním plánem. 

Umístění navrhované skladovací haly je v souladu se schváleným Územním plánem sí-
delního útvaru města Chocně, který byl schválen zastupitelstvem dne 4.12. 1991 pod č.j. 

37/91 a). 

Novostavba Skladovací haly navazuje na charakter areálu daný stávající zástavbou. V 
areálu jsou umístěny dvě průmyslové haly v podélné ose kolmé na hlavní vjezd do zá-

vodu. Nová hala bude umístěna na odstavné ploše před stávající zástavbou. Šířka haly 
65 m odpovídá šířce hlavní výrobní budovy a tvoří tak její logické pokračování. 

Vlastní hala je navržena jako jednopodlažní trojlodní hala. Součástí haly bude i přísta-

vek, který musí být z důvodu požární ochrany a důvodů provozních oddělen od hlavní 
budovy. Hala bude opláštěna ocelovými sendvičovými panely v kombinaci s vraty a 

pásy oken pro osvětlení. 

Sociální přístavba je situována naproti stávající budově u vstupu do šaten a jídelny. 

Nová hala bude napojena přípojkami na stávající infrastrukturu závodu. 

1.4.3. Navržená kapacita závodu 
Ve skladové hale budou skladovány výrobky pro osobní automobily - jedná se o díly 
interiéru a zvukové izolace. 
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Hotové výrobky skladované v hale jsou vždy kombinací materiálů, které jsou ve výrobě 
spojeny lisováním a nástřikem. Množství skladovaného materiálu se dá kvalifikovat 

pomocí údajů výrobce o roční potřebě základních surovin pro jejich výrobu. 

Skladovací kapacita haly:  5 dnů 

Celkový počet skladovaných dílů: 560/den 

Doprava:    kamiony, předpoklad 6 denně 

Skladová plocha haly:   4 200 m2 

Plocha kryté nakládky:  1 260 m2 

Provoz:    třísměnný 

Počet zaměstnanců:   30 ve výrobě + 5 THP / směna 

1.4.4. Technické řešení stavby 

SO01 - Výrobní a expediční hala 

Skladovací hala je navržená jako trojlodní o rozponu 1 x 30+20+15 m v modulu 6 m. 

Celkový rozměr je 84 x 65 m. Výška haly po vazník (volná výška požadovaná provo-
zem) je 7 m. Vazníky jsou sedlové s hřebenem uprostřed ve výšce 10,3 m. V hřebeni 
bude osazen průběžný světlík šířky 4,0 m s otvíravými křídly. Hala bude opláštěna sen-

dvičovými panely. 

Hala bude založena na vrtaných pilotách. Předpokladem jsou vždy dvě piloty DN 600 
mm délky do 6,0 m. Přesný návrh bude proveden podle zatěžovacího schématu dodava-

tele nosné konstrukce haly. 

Nosná konstrukce haly bude ocelová, kde sloupy jsou tvořeny tvarovanými tenkostěn-
nými uzavřenými profily. Střešní nosníky (vazníky) jsou sedlové nebo pultové, příhra-

dové konstrukce a jsou uloženy kloubově na příčné vetknuté sloupy. 

Všechny nosné ocelové konstrukce haly budou navrženy na požární odolnost REI 15 a 

vyšší. Podlaha v hale bude z drátkobetonu s řezanou spárou. Požadovaná únosnost pod-
lahy je alespoň 10 kN/m2. 

Obvodový a střešní plášť - opláštění stěn a střechy bude provedeno sendvičovými pane-

ly s výplní z minerální vlny. V hřebeni haly bude po celé délce osazen obloukový svět-
lík šířky 4,0 m. Světlík bude osazen otvíravými díly s el. pohonem. 

Z požárních důvodů je od hlavních skladových prostorů konstrukčně a provozně oddě-

len přístavek Skladu potahových látek. Ten bude proveden v pěti modulech na šířku 
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5,0m. Nosná konstrukce bude požárně chráněná SDK obkladem. Střecha bude tvořit 
prodloužení hlavní plochy. 

Vytápění objektu bude lokálními teplovzdušnými plynovými jednotkami. Protipožární 
ochrana bude zabezpečena rozvodem požární vody a SHZ (sprinklery). 

SO02 - Hygienická přístavba 

Hygienická přístavba je navržena u štítu haly v rozponu 7,25 m s modulem 11 x 5 = 

50m. Výška přístavby bude 3,0 m. Přístavba bude od haly konstrukčně, provozně a po-
žárně dělit požární příčka zavěšená na konstrukci přístavby. |Veškeré nosné konstrukce 
budou obloženy protipožárním obkladem. Vnitřní příčky budou montované - sádrokar-

tonové. 

Vytápění a přípravu TUV bude zajišťovat nástěnný plynový kotel o výkonu 80 kW. Vy-
tápění bude pak realizováno teplovodně radiátory. Příprava TUV bude s cirkulací s 

akumulací v nepřímo topené nádrži. 

1.4.5. Nevýrobní technologická zařízení staveb 
Ve stavbě jsou zahrnuty tři provozní soubory. Každý z nich je popsán v kapitole 1.4.1. 

Trafostanice 

V hygienické přístavbě je vyhrazen prostor pro novou trafostanici o kapacitě 2 x 1 600 

kV. Trafostanice bude sloužit pro budoucí posílení výrobních kapacit ve stávající hale 
M3. 

Sprinklery 

Skladovací hala je vybavena stabilním hasícím sprinklerovým zařízením. Rozvody 

sprinklerů jsou nainstalovány po celé ploše skladovací haly. 

Pro zajištění dostatečného množství hasící vody jsou na západní straně objektu instalo-
vány dvě venkovní ocelové nádrže s volnou kapacitou 614 m3 vody. Nádrže jsou vzá-

jemně propojeny. 

Strojovna je umístěna v samostatné místnosti v přístavku skladu textilu. 
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1.5. Situace stavby 

1.5.1. Situace stavby 
Stavba se nachází na katastrálním území Chocně (651974) na parcelách ve vlastnictví 
investora, které jsou součástí současného uzavřeného výrobního areálu. 

Výkres koordinační situace včetně širších dopravních návazností je obsažen v části B 
této práce pod označením B1.4.  

1.5.2. Dopravní systém 
V areálu se nachází dvě jednosměrné komunikace, při severní a při jižní hranici areálu. 

Obě tyto komunikace směřují do prostoru za současnou výrobní halou, kde se nachází 
prostranství plnící funkci točny a odkud je zřízen vjezd/výjezd z výrobní haly. Tyto dvě 
samostatné komunikace budou zachovány a provoz na nich během výstavby bude ne-

přerušen. V době realizace, kdy část těchto komunikací se bude nacházet na neoplocené 
části staveniště, budou tyto komunikace využívány jak subjekty realizujícími stavbu, tak 
pro účely stávající výrobní haly. Za tímto účelem bude nutná vzájemná komunikace 

mezi všemi subjekty. 

Pro samotnou realizaci stavby nevzniknou žádné nové trvalé či dočasné vnější či vnitřní 
staveništní komunikace. Pouze budou zřízeny dva samostatné z ulice U Dvořiska na 

staveniště. Přičemž jihovýchodní vjezd/výjezd bude v prostoru sjezdu u brány a zaústě-
ný do výkopu (pracovního prostoru těžké mechanizace) osazen železobetonovými pane-
ly pro zvýšení únosnosti podloží a vyšší odolnosti proti opotřebení při častém využívání 

těžkými stavebními a dopravními stroji. 

1.6. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavní-
ho objektu 

Způsob realizace hlavních technologických etap je popsán v kapitole 2. Studie realizace 

hlavních technologických etap stavebního objektu, nebo v případě realizace železobeto-
nových stěn v kapitole 5. Technologický předpis pro provádění železobetonové monoli-

tické opěrné stěny. 

1.7. Časový plán výstavby 
Časový plán průběhu celé výstavby a montáže haly je řešen samostatně. 
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1.8. Zařízení staveniště 
Popis a konkrétní řešení zařízení staveniště je obsahem samostatné kapitoly 3. Technic-
ká zpráva zařízení staveniště. Součástí příloh jsou pak výkresy Zařízení staveniště B1.1, 

B1.2 a B1.3. 

1.9. Hlavní stavební mechanismy 
Otázce návrhu stavebních mechanizmů a jejich popisu včetně technických parametrů se 

věnuje samostatná kapitola 4. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů. 

Stručný výpis hlavních stavebních mechanismů: 

• buldozer Liebherr PR 766 Litronic 

• rypadlo-nakladač Liebherr A 914 Compact Litronic 

• nákladní automobil TATRA T158-8P6R33.341 

• vrtná souprava CASAGRANDE B180 HD 

• čerpadlo betonu Mecbo Getto P2 Trk 

• autodomíchávač HTM 905 

• autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

• kloubová vysokozdvižná pracovní plošina Boels 20,8m 

• autodomíchávač s čerpadlem betonové směsi 

• nákladní automobily 

1.10. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

1.10.1.Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o území 
vyhrazené pro průmyslovou zástavbu s příslušnou infrastrukturou. Objekty budou napo-

jeny na stávající inženýrské sítě v areálu závodu. 

Vytápění a příprava TUV bude plynovým kotlem. Vytápění haly je zajištěno lokálními 

teplovzdušnými jednotkami s uzavřenou komorou. 

Splaškové vody budou svedeny na místní ČOV. Dešťové vody budou svedeny do místní 
vodoteče. 
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Pozemky jsou vedeny jako Ostatní plocha. Není tedy nutné provést vynětí ze ZPF a po-
zemky jsou volné pro výstavbu 

1.10.2.Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 

Stavebně technické uspořádání celého území je navrženo tak, aby splňovalo požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vlastní areál je výrobní a skladovací provoz, který neumožňu-
je zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu. Ve smyslu vyhlášky jsou prove-

deny následující opatření: 

Veškeré hlavní vstupy administrativní budovy jsou řešeny bezbariérově v úrovni přileh-
lého chodníku (betonová zámková dlažba nebo asfaltový koberec). Chodník ke vstupu 

do objektu je navržen ve spádu tak, že vyrovnává rozdíl mezi vstupem do objektu a 
hlavním chodníkem. 

1.10.3.Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, 
resp. jejich minimalizace 

Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. 

Toto tvrzení se opírá o skutečnost, že výstavba skladovací haly je plně v souladu se 
schváleným územním plánem. 

Stávající výrobní areál je umístěn ve vzdálenosti 600 m od nejbližší obytné zástavby v 

obci Dvořisko u Chocně. 

Ochrana stávajících RD během výstavby: 

- Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. 

- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, 
musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o 
nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby poléta-

vým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět 
všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad pří-

pustnou míru. 

- Při výjezdu ze staveniště budou auta, především v době dešťů, řádně čištěna tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování silnic. 

- V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty 
vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti a tím zhoršování životního prostředí jak 
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pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit 
úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci 

půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbyt-
ků. 

1.10.4.Zajištění vnitřního prostředí stavby 
Všechny prostory budou odvětrány přímo a osvětleny denním světlem. 

Denní a umělé osvětlení je řešeno v souladu s příslušnými ČSN. 

Denní osvětlení budou mít všechny hlavní místnosti. Vnitřní osvětlení haly odpovídá 
charakteru výroby. Pro denní osvětlení má hala v horní části obvodové stěny umístěn 

pás oken s možností otevírání vždy jednoho křídla táhlem z podlahy. V hřebeni střechy 
jsou osazeny světlíky s možností dálkového ovládání otvíravých křídel. 

Umělé osvětlení místnosti pak bude odpovídat ČSN EN 12464-1. 

Pro hlavní i vedlejší místnosti je požadována stálá teplota v rozmezí 20-22 °C. 

Relativní vlhkost vzduchu bude zajištěna v rozmezí 40-60 %. 

1.10.5.Přehled odpadů vzniklých během výstavby a způsob jejich 
likvidace 

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jed-

ná se o odpad vzniklý při demoličních a bouracích pracích na objektu. Nezávadný od-
pad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy apod.). Pokud ho ne-
bude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na 

povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po do-
hodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při vý-
stavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci sta-
vební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev 

apod.), v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb. o 
Katalogu odpadů. 

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány 

pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 
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S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečiště-
né odpady, nádoby z nátěrových hmot apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných 

vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 

1.10.6.Ochrana ovzduší 
Vytápění skladovací haly bude zajištěno teplovzdušnými plynovými jednotkami RO-
BUR: 

- 3 x plynová teplovzdušná jednotka Robur K45, výkon 3 x 42 kW, spotřeba 3 x 4,5 
m3/h, bude umístěna v hale v 1.NP, odvod spalin do venkovního prostoru, přívod spa-
lovacího vzduchu bude proveden z venkovního prostoru (spotřebiče „C“) 

- 5 x plynová teplovzdušná jednotka Robur K80, výkon 5 x 74 kW, spotřeba 5 x 8,0 
m3/h, bude umístěna v hale v 1.NP, odvod spalin do venkovního prostoru, přívod spa-
lovacího vzduchu bude proveden z venkovního prostoru (spotřebič „C“) 

- 11 x plynová teplovzdušná jednotka Robur K60, výkon 11 x 55 kW, spotřeba 11 x 6,0 
m3/h, bude umístěna v hale v 1.NP, odvod spalin do venkovního prostoru, přívod spa-
lovacího vzduchu bude proveden z venkovního prostoru (spotřebič „C“) 

Teplovzdušné jednotky budou na sloupy konstrukce haly v případě potřeby připevněny 
na pomocné konstrukci. 4 ks jednotek K60 budou opatřeny směsovací komorou pro 
možnost přívodu čerstvého ohřátého vzduchu z venkovního prostoru. Odtah spalin a 

přívod spalovacího vzduchu pro jednotky bude ve všech případech proveden střechou. 

Celý systém vytápění bude napojen na centrální regulační systém Robur. 

Vytápění a ohřev TUV v SO02 Hygienická přístavba je řešeno centrální plynovou ko-

telnou o jmenovitém výkonu 160 kW, kde potřebný výkon je 92 kW. V kotelně jsou 
osazeny dva plynové nástěnné kondenzační kotle BUDERUS GB 162 - 80, každý o 

jmenovitém výkonu 80,0 kW - výkon kotelny je dán požadavkem investora na záloho-
vání všech zdrojů. 

Dle zákona 201/2012 Sb. se tedy jedná o malý spalovací zdroj o jmenovitém tepelném 

výkonu nižším než 0,2 MW pro který není nutné zpracovávat odborný posudek a roz-
ptylovou studii. 

Tepelně technické požadavky na jednotlivé konstrukce a části stavby budou plně res-

pektovat požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budou - Část 2: Požadavky. 
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1.10.7.Ochrana přírody a krajiny 
V místě vlastní plánované výstavby se nenachází vzrostlá zeleň. Ostatní zeleň v dosahu 
stavby bude chráněna před možným poškozením vlivem stavební činnosti. 

Veškeré plochy dotčené výstavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. 

1.10.8.Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba svým charakterem, používáním nezávadných materiálů a moderních technologií 

nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena ja-
kákoliv kolize s okolím. 

1.10.9.Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úra-

zu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbu-
chem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozid-
lem. 

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 

Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 

zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita 

b) požární bezpečnost 

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

d) ochrana proti hluku 

e) bezpečnost při užívání 

f) úspora energie a ochrana tepla 

1.10.10.Ochrana proti hluku 
Stavba bude provedena dle požadavků Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 23. září 

2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vzhledem k charakteru provozu skladovací haly se nepočítá se zdroji hluku. Jediným 
zdrojem mohou být akumulátorové vysokozdvižné vozíky, jejichž maximální hlučnost 

nepřesáhne při pojezdu úroveň 65 dB. 
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Z výše uvedeného přehledu hlučnosti instalovaného zařízení je patrné, že ve skladovací 
hale nebudou překročeny limity stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Bude dodr-

ženo ustanovení §3 odst. (3) - LAeq,T (A) = 70 dB. Limit bude s rezervou splněn. 

Všechny stavební konstrukce budou z hlediska neprůzvučnosti odpovídat požadavkům 
ČSN 73 0532 - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků - Požadavky a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

1.10.11.Ochrana obyvatelstva 
Objekt není a nebude využíván jako stavba sloužící k ochraně obyvatelstva. 
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2. Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu 

2.1. Rozčlenění stavby na stavební objekty dle JKSO 
• SO01 Výrobní a expediční hala  

- 811.11.7.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah 

• SO02 Hygienická přístavba  
- 801.21.7.1 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu 

• SO03 Přípojka vodovodní 
-827.11.A Vodovody trubní 

• SO04 Přípojka kanalizace splaškové  
-827.21.A Kanalizace trubní 

• SO05 Přípojka kanalizace dešťové  
-827.29.A2 Kanalizace trubní 

• SO06 Přípojka elektrické energie  
-828.73 Vedení podzemní silnoproudá kabelová 

• SO07 Přípojka plynová 

 -827.53.2.1 Řady plynovodní z trub ocelových 

2.2. SO01 Výrobní a expediční hala 

2.2.1. Charakteristika stavebního objektu 
Zastavěná plocha:    5 680 m2  
Obestavěný prostor:    55 820 m3 

Výrobní hala je navržena jako trojlodní ocelová hala rozponu 1 x 30+20+15 m v modu-
lu 6 m. Celkový rozměr je 84 x 65 m. Výška haly po vazník (volná výška požadovaná 
provozem) je 7 m. Vazníky jsou sedlové s hřebenem uprostřed ve výšce 10,3 m. V hře-

beni bude osazen průběžný světlík šířky 4,0 m s otevíravými křídly. Hala bude opláště-
ná sendvičovými panely. 

Hala bude založená na vrtaných pilotách. Předpokladem jsou vždy dvě piloty DN 600-
mm délky do 6,0 m. 
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Nosná konstrukce haly bude ocelová, kde sloupy jsou tvořeny tvarovanými tenkostěn-
nými uzavřenými profily. Střešní nosníky (vazníky) jsou sedlové příhradové konstrukce 

a budou uloženy kloubově na příčně vetknuté sloupy. 

Všechny nosné ocelové konstrukce haly budou navrženy na požární odolnost REI 15 a 
vyšší. 

Materiál 

Hlavním konstrukčním materiálem budou tenkostěnné ocelové profily pro provedení 
nosného skeletu haly, ocelové sedlové střešní vazníky a systémové panely pro zastřešení 
a opláštění. 

Vedlejším materiálem pak bude především beton pro založení stavby. 

Doprava 

Ocelové profily budou na místo stavby dovezeny nákladními automobily z ocelárny. 
Beton bude dovezen na místo již hotový v autodomíchávači. 

Manipulaci s materiálem na staveništi obstará jeřáb. 

Stroje 

• dozer 

• rypadlo 

• nakladač 

• vrtná souprava 

• autojeřáb 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• zemní práce/vrtání pilot pro založení stavby 

• hrubá spodní stavba 

• hrubá vrchní stavba 

• zastřešení 

• opláštění 
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2.2.2. Technologický postup provádění 

Zemní práce 

• sejmutí ornice 

• hloubení stavebních jam 

• provedení vrtaných pilot 

Za použití dozeru, rypadla a nakladače se upraví terén a vyhloubí se stavební jámy. Vr-
tané piloty budou provedeny vrtnou soupravou a následně vylity vyztuženým betonem. 

Hrubá spodní stavba 

• provedení vyztužené betonové desky 

• ukotvení základových ocelových patek pro nosné sloupy do podkladní desky 

Hrubá vrchní stavba 

• osazení ocelových sloupů do připravených základových patek 

• montáž vodorovných ocelových průřezů (nosníky,…) 

• průběžné provádění příčného a podélného vyztužení 

• montáž střešních vazníků 

• provedení nosné konstrukce střešního pláště (střešní vaznice) 

Zastřešení 

• provedení střešního pláště (montáž systémových střešních panelů) 

Opláštění 

• provedení opláštěné (montáž systémových panelů) 

2.2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-
nostní předpisy, především: 

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

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

2.2.4. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO01 Výrobní a expediční hala je z hlediska kvality 
nutné především: 

• sejmout ornici a provést základovou spáru na správné výškové úrovni 

• správně vyznačit vrtané piloty 

• zkontrolovat kvalitu betonu pro piloty a základovou desku 

• zkontrolovat správné provedení základových patek pro ocelové sloupy 

• zkontrolovat správné rozměření osového modulu hlavních nosných prvků 

• zkontrolovat správné a průběžné provádění příčného a podélného ztužení 

• průběžně kontrolovat výškové zaměření stavby 

• dbát na správné provedení detailů střešního a obvodového pláště 

2.3. SO02 Hygienická přístavba 

2.3.1. Charakteristika stavebního objektu 
Zastavěná plocha:     393 m2 
Obestavěný prostor:     1 682 m3 

Hygienická přístavba je navržena u štítu výrobní haly v rozponu 7,25 m s modulem 
11x5=55 m. Výška přístavby budou 3,0 m. Konstrukčně je přístavba od haly oddělena, 

také se jedná o dva rozdílné požární úseky (nosné konstrukce budou obloženy protipo-
žárním obkladem). Vnitřní příčky budou montované sádrokartonové. 

Vytápění a přípravu TUV bude zajišťovat nástěnný plynový kotel o výkonu kotelny 

80kW. Vytápění bude teplovodní s radiátory. 

Materiál 

Hlavním konstrukčním materiálem budou stejně jako u výrobní haly tenkostěnné ocelo-

vé profily pro provedení nosného skeletu haly, ocelové sedlové střešní vazníky a systé-
mové panely pro zastřešení a opláštění. 
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Vedlejším materiálem pak bude beton pro založení stavby a sádrokarton pro provedení 
montovaných příček. 

Doprava 

Ocelové profily budou na místo stavby dovezeny nákladními automobily z ocelárny. 
Beton bude dovezen na místo již hotový v autodomíchávači. Sádrokarton bude ze sta-
vebnin dovezen nákladním automobilem. 

Manipulaci s materiálem na staveništi obstará jeřáb. 

Stroje 

• dozer 

• rypadlo 

• nakladač 

• vrtná souprava 

• autojeřáb 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• zemní práce 

• hrubá spodní stavba 

• hrubá vrchní stavba 

• zastřešení 

• opláštění 

2.3.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-

nostní předpisy, především: 

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

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

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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2.3.3. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO02 Hygienická přístavba je z hlediska kvality nutné 
především: 

• sejmout ornici a provést základovou spáru na správné výškové úrovni 

• zkontrolovat kvalitu betonu základové desky 

• zkontrolovat správné provedení základových patek pro ocelové sloupy 

• zkontrolovat správné rozměření osového modulu hlavních nosných prvků 

• průběžně kontrolovat výškové zaměření stavby 

• dbát na správné provedení detailů střešního a obvodového pláště 

2.4. SO03 Přípojka vodovodní 

2.4.1. Charakteristika stavebního objektu 
Délka řadu: 8,0 m 

Vodovodní přípojka pro objekt výrobní haly (SO01 a SO02) bude napojena v nově vy-

budované vodoměrné šachtě přeložené části vodovodního řadu DN 160. 

V místě napojení bude na potrubí osazen uzávěr. 

Trasa přípojky vede kolmo přes příjezdovou komunikaci k objektu stávající haly. 

Materiál 

Vodovodní přípojka je navržena z materiálu PVC DN 80mm. 

Doprava 

Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. 

Manipulace s tvarovky pak bude na stavbě ruční. 

Stroje 

• rypadlo/nakladač 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• hloubení rýhy 

• pokládka 

• zasypání rýhy 
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2.4.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-
nostní předpisy, především: 

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

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

2.4.3. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO03 Přípojka vodovodní je z hlediska kvality nutné 
především: 

• správně rozměřit místo výkopu 

• ověřit si, zda se v místě nenachází jiný, již realizovaný inženýrský objekt (jiné pod-
zemní vedení) 

• dbát na kvalitní provedení podkladní vrstvy, provedení chrániček a nezapomenout 

správně označit místo vedení přípojky 

• dbát na správné napojení řadu na počátku, na konci i vzájemně jednotlivých kusů 

2.5. SO04 Přípojka kanalizace splaškové 

2.5.1. Charakteristika stavebního objektu 
Délka řadu: 36,0 a 3,0 m 

Splašková kanalizace je rozdělena na dně stoky S1 a S2. 

Stoka S1 bude začínat jihozápadně od objektu hygienické přístavby zaústěním do stáva-

jící šachty splaškové kanalizace. V km 0,010 je navržena lomová revizní šachta, do kte-
ré je zaústěna stoka S2. Dále stoka vede souběžně s obvodovou zdí novostavby, kde 

v km 0,033 je navržena lomová šachta. V km 0,035 dojde ke křížení s navrženou stokou 
dešťové kanalizace D2. Stoka S1 končí v km 0,036 napojením na vnitřní rozvod splaš-
kové kanalizace. 
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Stoka S2 je krátký úsek, propojující spojnou šachtu na stoce S1 s navázáním na vnitřní 
splaškovou kanalizaci z objektu S002 hygienické přístavby. Začíná napojením do stoky 

S1 a je vedena k vyústění vnitřní kanalizace. 

Materiál 

Splašková kanalizace je navržena z plastového kanalizačního potrubí DN 150-400 pro 
uložení v zemi (PP, PVC). 

Doprava 

Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. 

Manipulace s tvarovky pak bude na stavbě ruční. 

Stroje 

• rypadlo/nakladač 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• hloubení rýhy 

• pokládka 

• zasypání rýhy 

2.5.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-
nostní předpisy, především: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 

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

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

2.5.3. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO04 Přípojka kanalizace splaškové je z hlediska kva-

lity nutné především: 

• správně rozměřit místo výkopu 
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• ověřit si, zda se v místě nenachází jiný, již realizovaný inženýrský objekt (jiné pod-
zemní vedení) 

• dbát na kvalitní provedení podkladní vrstvy, provedení chrániček a nezapomenout 
správně označit místo vedení přípojky 

• dbát na správné napojení řadu na počátku, na konci i vzájemně jednotlivých kusů 

2.6. SO05 Přípojka kanalizace dešťové 

2.6.1. Charakteristika stavebního objektu 
Délka řadu:  176,0, 164,0, 62,0 a 8,0 m 

Dešťovou kanalizaci tvoří hlavní stoky D1, D2, D3 a D4, 

Stoka D1 bude začínat na dolním jihozápadním konci od plánované novostavby SO 01 
Výrobní a expediční hala vyústěním do stávající šachty dešťové kanalizace. Dále stoka 
bude vést podél jihovýchodní obvodové stěny novostavby, kde na konci změní směr a 

povede k parkovišti pro osobní a nákladní automobily. Pod parkovištěm je navržen od-
lučovač ropných látek. Stoka D1 je ukončena revizní šachtou. 

Stoka D2 bude začínat napojením od stoky D1 v km 0,010. Bude vést severozápadně 

podél obvodové stěny. Stoka bude odvádět dešťovou vodu ze střechy novostavby a 
z uličních vpustí komunikace. 

Stoka D3 se bude nacházet v západní části areálu závodu. Bude zachycovat dešťovou 

vodu z uličních vpustí ze zpevněných venkovních skladovacích prostor. Začínat bude ve 
stávající stoce a bude zakončena revizní šachtou. 

Stoka D4 bude začínat napojením od stoky D2 v km 0,0103 a bude ukončena napojením 

na vnitřní splaškovou komunikaci uvnitř SO 01. 

Materiál 

Splašková kanalizace je navržena z plastového kanalizačního potrubí DN 150-400 pro 

uložení v zemi (PP, PVC). 

Doprava 

Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. 

Manipulace s tvarovky pak bude na stavbě ruční. 
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Stroje 

• rypadlo/nakladač 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• hloubení rýhy 

• pokládka 

• zasypání rýhy 

2.6.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-

nostní předpisy, především: 

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

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

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

2.6.3. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO05 Přípojka kanalizace dešťové je z hlediska kvali-
ty nutné především: 

• správně rozměřit místo výkopu 

• ověřit si, zda se v místě nenachází jiný, již realizovaný inženýrský objekt (jiné pod-
zemní vedení) 

• dbát na kvalitní provedení podkladní vrstvy, provedení chrániček a nezapomenout 
správně označit místo vedení přípojky 

• dbát na správné napojení řadu na počátku, na konci i vzájemně jednotlivých kusů 

2.7. SO06 Přípojka elektrické energie 

2.7.1. Charakteristika stavebního objektu 
Délka přípojky:  10,0 m 

Napěťová soustava:  3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S 
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V objektu bude osazena trafostanice a rozvodna VN. Kompenzace jalového výkonu 
bude provedena v rozvodně objektu výrobní a expediční haly kompenzačním rozvadě-

čem RC o výkonu 690 kVAr. Rozvaděč bude připojen čtyřmi paralelními kabely CYKY 
3x240+120 z pole 4 rozvaděče RH. 

Materiál 

Rozvodna NN bude připojena z transformátorů pásovými vodiči. 

Doprava 

Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. 

Manipulace na staveništi pak bude na stavbě ruční. 

Stroje 

• rypadlo/nakladač 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• hloubení rýhy 

• pokládka 

• zasypání rýhy 

2.7.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-
nostní předpisy, především: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 

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

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

2.7.3. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO06 Přípojka elektrické energie je z hlediska kvality 

nutné především: 

• správně rozměřit místo výkopu 
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• ověřit si, zda se v místě nenachází jiný, již realizovaný inženýrský objekt (jiné pod-
zemní vedení) 

• dbát na kvalitní provedení podkladní vrstvy, provedení chrániček a nezapomenout 
správně označit místo vedení přípojky 

2.8. SO07 Přípojka plynová 

2.8.1. Charakteristika stavebního objektu 
Délka přípojky: 10,0 m 

Ze stávajícím plynoměrem v prostoru stávající haly bude z plynoměru STL provedena 
nová odbočka DN 6/4“. Nový průmyslový plynovod STL DN 6/4“ 300 kPa bude veden 

nad střechu a po střeše pod okny do prostoru nové haly. Mezi stávající a novou halou 
bude veden po konzolách zastřešení mezi halami a dále po střeše nové haly. Ústit bude 
do plynoměrny, kde bude umístěn HUP. 

Materiál 

Plynoměrné ocelové potrubí DN 6/4“. 

Doprava 

Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. 

Manipulace s tvarovky pak bude na stavbě ruční. 

Stroje 

• rypadlo/nakladač 

Jednotlivé stavební kroky stavebního objektu 

• hloubení rýhy 

• pokládka 

• zasypání rýhy 

2.8.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpeč-
nostní předpisy, především: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

2.8.3. Kontrolní a zkušební plán 
Při provádění stavebního objektu SO07 Přípojka plynová je z hlediska kvality nutné 

především: 

• správně rozměřit místo výkopu 

• ověřit si, zda se v místě nenachází jiný, již realizovaný inženýrský objekt (jiné pod-

zemní vedení) 

• dbát na kvalitní provedení podkladní vrstvy, provedení chrániček a nezapomenout 
správně označit místo vedení přípojky 

• dbát na správné napojení řadu na počátku, na konci i vzájemně jednotlivých kusů a 
řádně ověřit těsnost spojů 
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3. Technická zpráva zařízení staveniště 

3.1. Identifikační údaje 

3.1.1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:   Skladovací hala 

Místo stavby:   areál závodu RIETER CZ a.s. 

    565 01 Choceň 

    U Dvořiska 1721 

Okres:    Ústí nad Orlicí 

Kraj:    Pardubický kraj 

Katastrální území:  Choceň (651974); pozemky 1623/6, 1626/8, 1626/41 

Staveniště se bude nacházet na Dvořisku u Chocně v areálu výrobního závodu RIETER 

CZ a.s., na pozemku investora. Dočasná skládka zeminy a zařízení staveniště bude na 
stejném místě, přebytečná zemina bude trvale odvezena na sklad zeminy a kamení v 
Chocni. 

3.1.2. Popis staveniště 
Zájmová plocha se nachází na pozemku v katastrálním území Choceň (651974; okres 
Ústí nad Orlicí) na území Pardubického kraje. Stávající objekty (výrobní hala) jsou ma-
jetkem společnosti RIETER CZ a.s. a nachází se v průmyslové části území Dvořisko. 

Pozemek a jeho okolí je převážně rovinatý, v mírném sklonu do 2%, jeho úroveň ve vý-
škovém systému Bpv je zhruba 270 m.n.m. Okolní pozemky jsou v přibližně stejné vý-
škové úrovni. 

Přístup na staveniště v areálu závodu pro dopravní obsluhu a zásobování materiálem 
bude z ulice U Dvořiska, kde bude vybudován nový, dočasný zpevněný sjezd. 

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu, přesto bude nutné celé staveniště řádně za-

bezpečit, především pak oplocením. Po dobu výstavby nebude provoz současné výrobní 
haly přerušen a je tedy nutno zajistit koordinaci staveniště s běžným provozem výrobní-

ho závodu. 

Celková plocha staveniště činí cca 11 450 m2. 
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Byla identifikována vedení inženýrských sítí z důvodu provádění zemních prací a pro 
budoucí napojení nových sítí na stávající. Jejich zakreslení je součástí výkresu Zařízení 

staveniště. 

Objekty staveniště jsou členěny na následující stavební objekty: 

• SO 01 - Výrobní hala 

• SO 02 - Hygienická přístavba 

• OZ 01 - Okolní zástavba - administrativní budova 

• OZ 02 - Okolní zástavba - administrativní budova 

• OZ 03 - Okolní zástavba - trafostanice 

• OZ 04 - Okolní zástavba - kotelna 

• OZ 05 - Okolní zástavba - výrobní hala 

• SO 0R - Stávající výrobní hala RIETER a.s. 

• AB 6 - Stavební buňka 

• S - Skladovací plocha 

• MP - Montážní plocha 

• K - Kontejner pro stavební odpad 

3.1.3. Základní koncepce zařízení staveniště 
Navržené staveniště se nachází v uzavřeném areálu, to ovšem nesnižuje nárok na oplo-

cení. V průběhu stavby bude zachován provoz ve výrobní hale v těsné blízkosti staveni-
ště, je proto nutno zabezpečit jej i v rámci uzavřeného areálu. Použito bude mobilní 
průhledné oplocení z dílců doplněné o neprodyšné plachty. Rozměr jednoho pole je 

3472 x 2000 mm. Pole dílce je vyplněno zinkovaným drátem. Upevněny budou v sys-
témových plastových patkách. Součástí mobilního oplocení budou dvě uzamykatelné 

brány. V místě vjezdu/výjezdu stavby budou umístěny dopravní a informační značky 
upozorňující na probíhající stavbu a na zákaz vstupu nepovolaným osobám. Při nedodr-
žení tohoto zákazu by mohlo dojít ke zranění osob. 

Veškerá doprava bude realizována z ulice U Dvořiska 

Voda pro stavební účely a hygienická zařízení bude zajištěna ze stávajícího rozvodu při-
léhající výrobní haly. Měření odběru bude zajištěno vodoměrem. Elektrickou energií 

bude staveniště zásobováno ze stávajícího objektu vrátnice přes samostatný rozvaděč s 
měřením. Za staveniště zodpovídá zhotovitel, který jej převzal. O aktu se provede řádný 
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zápis o předání a převzetí. V zápise budou uvedeny všechny známé skutečnosti z hledi-
ska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě pracovišti. 

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bez-
pečně realizovat. Bude zřízeno buňkoviště, kde budou buňky s hygienickým zařízením a 

šatnami pro pracovníky, dále obytná buňka sloužící jako kancelář a uzamykatelné skla-
dové kontejnery. Buňky se ustaví na dva smrkové hranoly po stranách buňky, případně 
se vloží další pod střední část. Hranoly se uloží kolmo na delší stranu buňky. Součástí 

staveniště bude také kontejner na stavební suť a odpad. Na staveništi bude zřízena pro-
vizorní skládka zeminy. Ta bude sloužit k uskladnění zeminy pro opětovné využití při 
dokončovacích pracích na úpravě terénu kolem stavebních objektů a pro obsypy. 

3.2. Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi budou umístěny 2 kancelářské buňky pro stavbyvedoucího a další technic-
ké pracovníky, jedna buňka sloužící jako sklad materiálu a drobné techniky (včetně ruč-

ního nářadí), zbylé buňky budou sloužit pro pracovníky jako šatny s hygienickým zaří-
zením. Dočasné objekty budou osazovány na podklad ze štěrkové drtě frakce 32/63 mm 
tl. 200 mm. Po umístění budou napojeny k elektřině a budou propojeny zemnícím drá-

tem. Veškeré rozmístění objektů zařízení staveniště je zřejmé z výkresů č. B1.1, B1.2 a 
B1.3. 

3.2.1. Kanceláře a hygienická zařízení 
Kancelářské buňky pro stavbyvedoucího, mistra a ostatní technický personál budou 

umístěny v řadě ostatních buněk při severovýchodním okraji staveniště. Buňky jsou 
standardního vnějšího rozměru modulu obytného kontejneru 6058x2438x2600 mm, 

vnitřní udávané rozměry jsou 5858x2250x2400 mm (při standardní tloušťce použité izo-
lace stěny tl. 80 mm, stropu 100 mm a podlahy 100 mm). 

Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem svařeným z profilů tl. 3 a 4 mm s 8 sva-

řovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikoroz-
ním nátěrem. Standardní obytný kontejner není opatřen pro manipulaci vysokozdviž-
ným vozíkem. 

Podlahu tvoří pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, který je vsazený do ocelového rámu, mi-
nerální vlna tl. 100 mm uložená mezi příčnými výztuhami, PE fólie (parotěsná zábrana), 
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vodotěsná dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC podlahová krytina tl. 1,4 mm 
(mramorovaná). Nosnost podlahy je 2,5 kN/m2. 

Stěny tvoří trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm uložená 
mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného postu oce-
lové konstrukce), PE fólie (parotěsná zábrana), bílá laminátová dřevotřísková deska tl. 

10 mm, která je vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu jsou oka-
pové lišty bílé barvy. 

Střechu kontejneru tvoří nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální 

vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly, PE fólie, bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 
mm jako podhled, která je vsazena do plastových profilů bílé barvy. Svody vody jsou 
řešeny PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost střechy je 1,5 kN/m2. 

Vnější dveře mají rozměr 875x2000 mm, jsou z pozinkovaného plechu, tepelně izolo-
vané, oboustranně lakované (z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní v barvě bílé). 
Jsou opatřeny kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. Dveře je možné opatřit 

pozinkovanou mříží z vnější strany. 

Okno je bílé, plastové s izotermickým sklem (U=1,0 W/m2K). Okno je jednokřídlé, ote-
víratelné, sklopné, je opatřeno vnitřní hliníkovou žaluzií, z venku je možno okno opatřit 

pozinkovanou mříží. 

V buňce se nachází elektroinstalace 400V/50Hz/32A dle ČSN 33 2000 nebo DIN. Insta-
lace jsou tažené ve stěnách s nástěnným rozvaděčem, zapuštěným vypínačem a zásuv-

kou. Svítidlo je zde zářivkové 1x58 W s krytem. 

Vytápění kontejneru probíhá pomocí závěsného elektrického konvektoru 2x36 W s ve-

stavěným termostatem, se samotným jištěním a samostatnou zásuvkou. Větrání je přiro-
zené pomocí okna a dveří. 

Použity tedy budou stavební buňky AB 6; vnějším rozměrem 6058x2438x2600 mm s 

vytápěním, osvětlením a 4 zásuvky. 
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Obr. 3.2.1.a: Stavební buňka AB 6 

Zdroj: http://www.ab-cont.cz/ 

Na staveništi bude také umístěna mobilní toaletní buňka vnějšího rozměru 
1340x1230x2600 mm standardní izolace. Venkovní ocelové dveře jsou rozměru 

875x2000 mm a sanitární okno 600x600 mm. Buňka je vybavena záchodovou mísou, 
držákem na papír, umyvadlem a průtokovým ohřívačem. 

Obr. 3.2.1.b: Toaletní buňka 

Zdroj: http://www.ab-cont.cz/ 
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3.2.2. Provozní zařízení staveniště 
Jako provozní zařízení staveniště budou sloužit inženýrské sítě, které bude staveniště 
využívat. Jedná se především o přípojku vody a elektřiny. Staveništní přípojky budou 

vybudovány a následně odstraněny zhotovitelem. Ten je bude také udržovat v nezávad-
ném stavu. Je nutné provést kontrolu funkčnosti a nezávadnosti při předání. 

Vodovodní přípojka 

Voda pro stavební účely a pro hygienická zařízení bude zajištěna ze stávajícího rozvodu 

sousední výrobní haly. Měření odběru bude zajištěno podružným vodoměrem. Vybuduje 
se přípojka z plastové hadice DN 40, vedené na povrchu. Voda bude rozvedena co nej-
kratší cestou a přes nejméně možných křížení s komunikacemi a skladovacími prosto-

rami. 

Elektrická přípojka 

Elektrickou energií bude staveniště zásobováno ze stávajícího objektu vrátnice přes sa-
mostatný rozvaděč s podružným měřením. Rozvaděč bude zásobovat staveništní buňky 

a elektrická zařízení potřebná k realizaci stavby. Dočasně vybudovaná přípojka povede 
kabelem nad zemí co nejkratší cestou a přes nejméně možných křížení s komunikacemi 
a skladovacími prostorami, v místech komunikace bude kabel opatřen chráničkou, aby 

nedošlo k poškození důsledkem pohybu vozidel. 

3.2.3. Skládky 
Ve východní části staveniště, u hranice s ulicí U Dvořiska, bude plocha pro skladování 
materiálu, převážně odtěžené zeminy. 

Severněji, směrem k buňkovišti, bude vymezen montážní prostor pro přípravu monto-
vaných prvků (sloupy, vazníky apod.) 

3.2.4. Sklady 
Na staveništi bude vymezena jedna ze stavebních buněk k účelu skladování nářadí, 

menšího strojního zařízení a drobného materiálu. Na stavbu bude dovezena a následně 
odvezena dodavatelem, v průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 

Konstrukce skladové buňky odpovídá běžným stavebním buňkám označení AB 6. 

3.2.5. Oplocení 
Navrhované staveniště se nachází v uzavřeném areálu, přesto bude nutné oplotit celý 
prostor staveniště. Především z důvodu nepřerušeného provozu stávající sousední vý-
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robní haly. Použito bude mobilní průhledné oplocení z dílců. Celkem bude oploceno 
téměř 400 m délky o výšce 2,0 m. Rozměr jednoho pole je 3 472 x 2 000 mm. Pole díl-

ce je vyplněno pozinkovaných drátem. Jednotlivá pole budou upevněna v systémových 
plastových patkách. Na oplocení bude připevněna neprodyšná plachta. Součástí mobil-
ního oplocení budou také dvě uzamykatelné brány. 

Aby byl vyloučen přístup nepovolaných osob, budou na příjezdech u sjezdu z ulice U 
Dvořiska umístěny informační a výstražné tabule upozorňující na probíhající stavbu a 
zákaz vstupu nepovolaným osobám. Při nedodržení zákazu by mohlo dojít ke zranění 

osob. Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi se nepřed-
pokládá. Na silnicích napojujících se na staveništní cestu budou umístěny cedule upo-
zorňující na zvýšený pohyb stavební techniky. 

3.2.6. Staveništní komunikace 
Napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude realizováno ve dvou bodech. V seve-
rovýchodním rohu staveniště bude v oplocení umístěna brána sloužící především pěším 
chodcům, ovšem i tak umožňující vjezd vozidel do areálu. Hlavní brána, zajišťující pří-

stup těžké stavební mechanizace na pracoviště bude v jihovýchodním rohu. Podloží u 
této brány bude zpevněno dočasně umístěnými železobetonovými panely. 

3.2.7. Parkoviště 
Pro parkování pracovníků a návštěvníků stavby jsou rezervována 2 podélná parkovací 

stání pro osobní automobily při východním okraji staveniště vně oplocení. Dále je sjed-
nána možnost výjimečného parkování na parkovišti sousedního výrobního areálu, které 
se nachází severně nad staveništěm. 

3.3. Nasazení montážních strojů 
Druhy nasazených montážních strojů, jejich popis a využití jsou uvedeny v kapitole 

4.Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů. 

!69



3.4. Zdroje pro stavbu 

3.4.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 
Pro bezproblémový chod staveniště je nutné znát potřebu elektrické energie. 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 

 P=1,1*{[(0,5*P1+0,8*P2)2]+(0,7*P1}2)0,5 [kW] 

1,1 - koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení (zde neuvažováno) 

P1 - příkon elektromotorů na staveništi 

P2 - příkon osvětlení vnitřních prostor 

P=1,1*{[(0,5*43,5+0,8*2,34)2]+(0,7*43,5}2)0,5 [kW] 

P=42,39 kW 

Nutný příkon elektrické energie je 42,39 kW. Návrh bude proveden dodavatelem elekt-
rické energie, který zohlední nízké napětí. Dle toho bude dimenzována pojistková skříň. 

Všechny elektrické rozvaděče na stavbě budou uzemněny. 

3.4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
Výpočet potřeby vody pro staveniště: 

 Qn=∑(Pn*Kn)/(t*3600) [l/s] 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 

t - doba odběru 
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Tab. 3.4.2. Potřeba vody pro staveništní účely 

 Qn=∑(Pn*Kn)/(t*3600) [l/s] 

 Qn=(A*1,6+B*2,7+C*2,0)/(t*3600) [l/s] 

 Qn=(3300*1,6+1200*2,7+100*2,0)/(8*3600) [l/s] 

 Qn=0,303 l/s 

 Q=Qn+0,2*Qn=0,303+0,2*0,303=0,364 l/s 

Průtok vody je minimálně 0,364 l/s, návrh dimenze potrubí vodovodní přípojky je 
DN40, která je dostačující pro stávající. Zdroj vody je dostačující dle ČSN 75 5455. 

3.4.3. Potřeba vody pro požární účely 
Nutné je zajištění vody také pro požární účely. Voda pro požární účely bude v případě 
nutnosti zajištěna z nedaleké vodní nádrže (rybníku), který k tomuto účelu běžně slouží. 
Vzdálenost od 20 do 100 m dle konkrétní potřeby na staveništi. 

A - potřeba pro provozní účely

činnost měrná jednotka počet m.j. střední norma [l/
m.j.]

potřebné 
množství vody [l]

ošetřování 
betonu

m3 165 20 3300

A - potřeba vody celkem [l] 3300

B - potřeba vody pro hygienické a sociální účely

činnost měrná jednotka počet m.j. střední norma [l/
m.j.]

potřebné 
množství vody [l]

umyvadlo 1 osoba 30 40 1200

B - spotřeba vody celkem [l] 1200

C - potřeba vody pro údržbu

činnost měrná jednotka počet m.j. střední norma [l/
m.j.]

potřebné 
množství vody [l]

umývání 
pracovních 
pomůcek

- - - 100

C - potřeba vody celkem [l] 100
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3.5. Řešení dopravních tras 
Detailnější napojení staveniště na okolní komunikace je patrné z výkresu koordinační 
situace, příloha B1.4. 

Hlavním dodavatelem stavebního materiálu jsou Stavebniny Konárek s.r.o., se sídlem v 
Chocni. Doprava materiálu bude tedy okrajově v rámci města Chocně. Na trase ze sta-
vebnin na staveniště nejsou indikovány žádné dopravní překážky. 

Délka této trasy je 2,3 km a odhadní doba jízdy jsou 3 minuty. 

Obr. 3.5.a: Trasa Stavebniny Konárek - místo stavby U Dvořiska, délka 2,3 km, silnice 
II. třídy 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 

Dodavatelem ocelových prvků bude prodejce hutního materiálu FEMIDO - Jiří Doležal 

(Femar). Prodejna se nachází v městě Choceň. Po cestě se vyskytuje několik kruhových 
objezdů, které ovšem nepředstavují dopravní překážku. 

Délka doporučené trasy je 5,9 km a odhadní doba jízdy je 8 minut. 
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Obr. 3.5.b: Trasa Femar - místo stavby U Dvořiska, délka 5,9 km, silnice II. třídy 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 

Vytěžená zemina bude odvezena na místní skládku stavebního materiálu a odpadu Sta-
vební firmy Balcar s.r.o. Tento sklad se taktéž nachází v Chocni. Na trase, která je téměř 
obdobná jako k prodejci hutního materiálu, se nevyskytují žádné dopravní překážky. 

Délka trasy je 6,1 km a odhadní doba jízdy je 9 minut. 

Obr. 3.5.c: Trasa Stavební firma Balcar - místo stavby U Dvořiska, délka 6,1 km 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 
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3.6. Likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů, odstraní po skončení všech staveb-
ních a montážních prací firma, která stavbu realizovala. Zařízení staveniště se odstraní v 

plném rozsahu v dohodnutém termínu před kolaudací. Veškeré dočasně vybudované 
přípojky budou odstraněny před začátkem konečné úpravy venkovních ploch. 

Jednotlivé mechanizmy na staveništi, skládky apod. budou odstraňovány i v průběhu 

realizace stavby, a to vždy po ukončení potřeb jejich používání. 

Mobilní oplocení včetně vstupní brány bude odstraněno a odvezeno na samý závěr rea-
lizace stavby. 

3.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě před-
pisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů je pro 

zhotovitele stavby závazné. Bezpečnost práce je stanovena především těmito předpisy: 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákon práce ve znění všech pozdějších novel 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Do-
davatel stavby bude mít zajištěno, v rámci přípravy stavby, základní vybavení pro po-

skytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při 
realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. 

Důležitá ustanovení: 

• ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská doku-
mentace, technologický postup, odevzdání a převzetí pracoviště zápisem, povinnost 
přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bez-

pečnosti práce) 

!74



• splnění povinností dodavatele (školení o bezpečnosti práce, ověření znalostí) 

• splnění povinností pracovníků (dodržování technologických postupů, používání při-

dělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez 
souhlasu odpovědného pracovníka) 

• označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značení dle ČSN ISO 3864) 

• případné zajištění osvětlení 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveni-
ště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby může vzniknout. 

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti do-
tyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím dle ČSN 343100 a ČSN 

3431008. 

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi bezpečnostní-
mi tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN ISO 3864 a také musí být provedena výchozí re-

vize s výchozí revizní zprávou. U příslušných svorek a kontaktů je nutno umístit tabul-
ky, upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu 
napětí z jiného rozvaděče nebo místa. Údržbu a pravidelné revize zařízení je nutno pro-

vádět v pravidelných periodách a v termínech podle pokynů výrobců zařízení, které jsou 
uvedeny v původní dokumentaci výrobců a budou předány provozovateli. 

Pro stavbu bude určen koordinátor BOZP. Jeho činnost se řídí dle ustanovení zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten 
ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) povinnosti, které vycházejí ze 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Činnost koordinátora BOZP - přípravná fáze stavby: 

• zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě 

• zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizi-
cích vztahujících se ke stavbě 

• zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce 

• posouzení stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele 
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Činnost koordinátora BOZP - fáze realizace stavby: 

• koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a 
činností prováděných na staveništi současně 

• spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých činností a při stanovení času po-

třebného k bezpečnému provedení jednotlivých činností 

• sledování provádění činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování zjednání náprav bez zbytečných 
odkladů 

• organizace kontrolních dní k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, prove-

dení zápisu z kontrolního dne 

• navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků 

• kontrola způsobu zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu/výjezdu staveniště, 

a to s cílem zamezení vstupu nepovolaných osob 

• sledování dodržování plánu BOZP a jeho aktualizace 

3.8. Životní prostředí a požární bezpečnost 
Pro ochranu životního prostředí na stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající z 
platné legislativy, zejména: 

• pro parkování a opravy stavebních mechanizmů a manipulaci s ropnými látkami a 

látkami nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen vymezený 
prostor se zajištěním odloučení těchto látek a zajištění nekontaminace podloží; 

• stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být 
v dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, před zaháje-

ním prací v těchto prostorech; 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě k těmto účelům vymezené; 

• z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné 
produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem, odpady bu-
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dou správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků 
platné legislativy; 

• při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíně-
ním; 

• po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených 
stavbou, rozumí se tím technická a organická opatření, která povedou k minimalizo-
vání prašnosti a případného znečištění při provádění činností (např. čištění komuni-

kací, zkrápění prašných povrchů atd.). 

Stavba bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy, především Ministerstva 
životního prostředí. Je nutné dodržovat následující legislativy: 

Životní prostředí: 

• zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí; 

• zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny; 

• zákon č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí; 

• zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); 

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých zákonů; 

• zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

• zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• zákon č. 388/1991 Sb., Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí; 

• zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší; 

• vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznam odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a po-

stupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.,; 

• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 
Sb., č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 
Sb.,); 
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• vyhláška č. 428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zá-
kon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání a povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnos-

tech nakládání s odpady. 

Požární bezpečnost: 

• zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně; 

• vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek po-
žární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci); 

• vyhláška č. 268/2001 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb; 

• nařízení vlády č. 91/2010 Sb., Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při 

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv; 

• nařízení vlády č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochra-
ně. 

3.9. Časový plán stavby (harmonogram) 
Součástí Technické zprávy zařízení staveniště je řádkový harmonogram. Časový plán je 
vypracován jako optimální časový model stavby. Při realizaci stavby bude tento plán 

zpravidla měněn stavbyvedoucím tak, aby odpovídal aktuální situaci. Normohodiny po-
třebné k sestavení harmonogramu byly převzaty z rozpočtového programu BUILD Po-

wer S, ve kterém byl zpracován rozpočet stavby. 

Časový plán je v samostatné příloze B.1.8. 
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3.10. Důležitá telefonní čísla 
Zde jsou uvedeny důležité údaje, kontakty a telefonní čísla na osoby podílející se na 
stavbě. Všechny kontakty jsou také uvedeny v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě. 

Stavebník: 

RIETER AUTOMOTIVE SYSTEMS 

Čs. armády 1181, 565 15 Ústí nad Orlicí 

IČO: 60112301 

Kontaktní tel.: 465 557 148 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

BKN s.r.o. 

Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 150208909 

Kontaktní tel.: 465 424 472, www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 

Zhotovitel: 

toho času neznám 

Generální dodavatel stavby: 

toho času neznám 

Subdodavatelé: 

toho času neznámi 
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4. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů 

4.1. Buldozer Liebherr PR 766 Litronic 
Pracovní stroj bude použit pro sejmutí ornice a k následnému plošnému těžení zeminy. 
V pracovních cyklech dojde ke shrnutí zeminy v pásech dlouhých 30,0 m, šířky 4,37 m 

a tloušťky 0,1 m. Nahrnutá zemina pak bude naložena nakladačem Liebherr a odvezena 
nákladním automobilem TATRA. 

• Podvozek:   pásový 

• Objem radlice:  16,6 m3 

• Pracovní záběr stroje: 4 370 mm 

• Max. hloubení:  647 mm 

• Typ radlice:   Semi-U Blade 

Obr. 4.1.:Buldozer Liebherr PR 766 Litronic 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com  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4.2. Rypadlo-Nakladač Liebherr A 914 Compact Litronic 
Rypadlo-nakladač bude na stavbě použit k nakládání shrnuté zeminy na nákladní auto-
mobil TATRA, k hloubení výkopů pro základové patky, hloubení rýh pro inženýrské 

sítě, k uspořádávání zeminy na mezideponii a k dalším potřebným zemním pracím. 

• Podvozek:     kolový 

• Objem lžíce:     cca 0,8 m3 

• Šířka lžíce:     1,25 m 

• Předpokládaný pracovní cyklus:  cca 20 vteřin 

• Doba naložení jednoho výkopku:  cca 6,0 minut (odpovídá jednomu 

      nákladnímu automobilu a objemu shrnuté  

      zeminy dozerem za jeden cyklus) 

Obr. 4.2.: Rypadlo-Nakladač Liebherr A 914 Compact Litronic 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com/ 
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4.3. Nákladní automobil TATRA T158-8P6R33.341 
Nákladní automobil TATRA bude na stavbě sloužit k odvozu těžené zeminy na přibližně 
6,0 km vzdálenou skládku. 

• Objem korby:   12,0 m3 

• Průměrná dopravní rychlost: cca 40 km/h 

• Vzdálenost na skládku:  cca 6,0 km 

• Čas cesty na skládku a zpět: cca 18 minut 

Při 6,0 minutovém pracovním cyklu Nakladače bude vhodné, aby se na odvozu zeminy 
podílely celkem 3 nákladní automobily TATRA T158. 

Obr. 4.3.: Nákladní automobil TATRA T158-8P6R33.341 

Zdroj: technický list, http://www.tatra.cz/ 
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4.4. Vrtná souprava CASAGRANDE B180 HD 
Objekt je založen na železobetonových patkách, které jsou podepřeny vrtanými pilota-
mi. K vrtáni těchto pilot bude použita vrtná souprava CASAGRANDE. Při zpětném 

chodu (zdvihání vrtáku a vývěru zeminy) bude do vzniklé kapsy tlačena betonová směs 
pomocí čerpadla MECBO. 

Kompletní strojní sestava se pak skládá z nakladače a nákladního automobilu pro odvoz 

výkopku a autodomíchávače pro dopravu čerstvé betonové směsi k čerpadlu. 

• Průměr vrtané piloty:  600 - 1500 mm 

• Hloubka vrtu:   až 15,0 m 

• Výkon soupravy:   100 m / den 

Obr. 4.4.: Vrtná souprava CASAGRANDE B180 HD 

Zdroj: technický list, http://www.greenpiling.co.uk/  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4.5. Čerpadlo betonové směsi MECBO Getto P2 Trk 
Čerpadlo čerstvé betonové směsi bude pracovat v sestavě spolu s vrtnou soupravou a 
autodomíchávačem pro transport betonu. Za pomocí čerpadla bude vháněn beton do 

čerstvě vyvrtaného prostoru piloty. 

• Typ provedení:    P2.800 

• Výkon čerpadla:    15 m3/h 

• Výkon čerpadla:    50 bar 

• Příkon dieselového motoru:   22 kW/30HP 

• Podvozek:     pásový 

Obr. 4.5.a: Čerpadlo betonové směsi MECBO Getto P2 Trk 

Zdroj: http://www.mecbo.it/ 

Obr. 4.5.b: MECBO Getto P2 Trk, technická data 

Zdroj: technický list, http://www.mecbo.it/  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4.6. Autodomíchávač HTM 905 
Autodomíchávač HTM 905 bude použit pro přepravu betonové směsi pro betonáž pilot. 
Betonová směs bude vylita do čerpadla MECBO, které směs vžene pod tlakem do pro-

storu vrtané piloty. 

Objem nádrže:     9,0 m3 (pro čerstvou betonovou směs) 

Obr. 4.6.: Autodomíchávač HTM 905 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com/  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4.7. Autodomíchávač Putzmeister PUMI 24-3-67Q 
Pro dopravu betonové směsi pro základové patky a především pro opěrné zdi bude pou-
žit autodomíchávač s autočerpadlem. Dopravu zajišťuje smluvně prodejce čerstvé beto-

nové směsi (betonárka). 

• Výložník:   M24-3 Z 

• Typ:    TMM 24-3 

• Výškový dosah:  23,8 m 

• Boční dosah:  20,0 m 

• Hloubkový dosah:  12,4 m 

• Rozbalovací výška:  6,9 m 

• Počet ramen:  3 

• Čerpadlo:   TMP 60 Q 

• Typ:    TMP 60 Q 

• Výkon:   58 m3/h 

• Dopravní tlak:  25 bar 

• Domíchávač:  Liebherr 7 m3 HTM 704 
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Obr. 4.7.a: Autodomíchávač s autočerpadlem Putzmeister 24-3-67Q
Zdroj: http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html

Obr. 4.7.b: Dosah autočerpadla Putzmeister 24-3-67Q 

Zdroj: http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html 
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4.8. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Hlavním dopravním prostředkem na staveništi ve smyslu především vertikální přepravy 
bude autojeřáb Liebherr. Zajišťovat bude především montáž samotné ocelové konstruk-

ce, ale také manipulaci s dalšími břemeny jako jsou bednící prvky apod. 

• Max. hmotnost břemene:   35,0 t 

• Max. vertikální dosah:   30,0 m 

• Max. horizontální dosah:   40,0 m 

Obr. 4.8.: Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1, zatěžovací graf 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com/  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4.9. Kloubová vysokozdvižná pracovní plošina Boels 20,8m 
Pro dosažení potřebné výškové úrovně pracovníků, především při montážních pracích, 
bude na staveništi k dispozici vysokozdvižná pracovní plošina. Optimálně pak v počtu 2 

plošin. 

• Max. pracovní výška:   20,8 m 

• Max. výška plošiny:    18,8 m 

• Max. dosah:     12,5 m 

• Rozměry plošiny:    1,80x0,85 m 

• Max. jízdní rychlost:   4,5 km/h 

• Max. hmotnost nákladu:   225 kg 

• Provedení:     hybridní (nafta/elektro) AWD 

Obr. 4.9.: Kloubová vysokozdvižná pracovní plošina Boels 20,8m, pracovní rádius 

Zdroj: http://www.boels.cz/ 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4.10. Ostatní 
Z dalších stavebních mechanizmů a nářadí bude na staveništi zapotřebí např.: 

• rozbrušovací pila, vrtačka 

• ponorný a laťový vibrátor 

• svářecí agregát 

• vazačka, kladivo, gumová palička 

• lešenářské kozy 

• nivelační přístroj + lať 

• vodováha, olovnice, pásmo, svinovací metr, barevný sprej 

• a další 
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5. Technologický předpis pro provádění železobeto-
nové monolitické opěrné stěny 

5.1. Obecné informace o technologické etapě 
Technologický předpis řeší zhotovení železobetonových opěrných zdí při východním 
výjezdu z výrobní haly, objekt SO01. Dvojice opěrných zdí lemuje komunikaci v zářezu 

terénu. Každá ze zdí je tvaru písmene L. Délka zdi je 16,0 m, výška 3,0 m a tloušťka 
konstrukce je 0,4 m. Opěrné zdi jsou z ocelí vyztuženého betonu C30/37. 

5.2. Materiál 
Dodavatel: 

Beton:   FRISCHBETON s.r.o. 

   Bohemia Asfalt, s.r.o. 

   Lipová 182, 566 01 Vysoké Mýto 

Ocel:   FEMAR Choceň s.r.o. 

   Na Bíle 236, 565 01 Choceň 

Bednění:  ZALSTAV, spol. s.r.o. 

   Zálší 5, 565 01 Choceň 

5.2.1. Specifikace materiálu 

Beton C 30/37 a ocel 10505 R 

Beton pro konstrukci opěrných zdí: 

C 30/37 - XC3 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3; 

- beton pevnostní třídy C 30/37 

- stupeň vlivu venkovního prostředí XC3, prostředí středně mokré, vlhké 

- maximální obsah chloridů v betonu je 0,2% hmotnosti cementu 

- maximální velikost zrna kameniva je 22 mm 

- konzistence čerstvého betonu S3, sednutí na kuželu 100-150 mm 
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Systémové bednění 

Lehké hliníkové systémové rámové bednění. Umožňující ruční i jeřábové přemístění. 
Maximální dovolený tlak čerstvého betonu je 60 kN/m2. Bednění je opatřeno RDS zám-

kem. 

5.2.2. Výkaz materiálu 

Beton C 30/37 a ocel 10505 R 

Rozměr opěrné zdi: 16,0 x 3,0 x 0,4 m (D x V x Š) 

Množství oceli: 120 kg/m3 

Tab. 5.2.2.a: Množství betonu a oceli

Beton C 30/37 Objem [m3] Ztratné 5% Celkem [m3]

beton, stěna I 19,2 0,96 20,2

beton, stěna II 19,2 0,96 20,2

beton, celkem 40,4 m3

Ocel 10505 R kg Ztratné 5% Celkem [kg]

ocel 4 848 242 5 090

ocel, celkem 5 090 kg
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Systémové bednění 

Tab. 5.2.2.b: Výkaz materiálu - bednění 

5.3. Doprava 

5.3.1. Primární doprava 
Ocelové pruty pro vyztužení betonové konstrukce budou na staveniště dopraveny z 3 
km vzdálené prodejny hutního materiálu FEMAR Choceň nákladním automobilem 

Volkswagen Crafter valníkové úpravy. Nakládka a vykládka bude provedena ručně. 

Čerstvá betonová směs bude na staveniště dopravena z betonárny FRISCHBETON 
vzdálené 2 km. Pro dopravu bude použit autodomíchávač s autočerpadlem Putzmeister 

PUMI 24-3-67Q Rotorový systém. 

Bednění bude na stavbu dopraveno z půjčovny ZALSTAV v Zálší. Pro transport bude 
použit nákladní automobil Volkswagen Crafter valníkové úpravy vybaven hydraulickou 

rukou Palfinger PK 6501 STD. Jednotlivé dílce budou v půjčovně naloženy a následně 
složeny na staveništi pomocí hydraulické ruky. 

Položka Množství

deska 900/1200mm 78 ks

deska 600/1200mm 9 ks

deska 200/1200mm 6 ks

svislá vzpěra (sloupek) délky 3300mm 32 ks

vodorovná vzpěra délky 1200mm 14 ks

stabilizační (nastavitelná) vzpěra délky 
2200mm

28 ks

stabilizační (nastavitelná) vzpěra délky 
1200mm

28 ks

spojovací čep 232 ks

křídlová matka 464 ks

podložka spínací 462 ks
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5.3.2. Sekundární doprava 
S ocelovými pruty bude na místě stavby manipulováno pomocí autojeřábu a ručně. Při 
přenášení prutů a při práci s nimi je bezpodmínečně nutné používat ochranné pracovní 

rukavice. 

Čerstvá betonová směs bude po přepravě na staveniště ihned přečerpávána čerpadlem 
autodomíchávače do bednění. 

Dílce systémového bednění budou na staveništi složeny z nákladního automobilu hyd-
raulickou rukou a následně přemístěny na místo betonáže autojeřábem. Dílce budou 
rovnou ze závěsu přesně umisťovány na své místo a budou spojovány k sobě. 

5.4. Skladování 
Na staveništi bude zřízena venkovní nekrytá skládka. Sejmutím ornice a zhutněním 
podkladu válcem vznikne podklad pro násep (kamenivo, makadam, čistá stavební suť). 

Násep o minimální mocnosti 100 mm bude také zhutněn válcem. 

Na takto upravené skladovací ploše budou skladovány svazky ocelových tyčí pro vyztu-
žení opěrných stěn. Svazky budou uloženy na dřevěných trámcích, které budou vždy 

umístěny 300 mm od okraje svazků a uprostřed vzepětí. Z důvodu bezpečného sklado-
vání a snadné manipulace budou na sebe stohovány svazky do maximální výše 1,3 m. 
Mezi jednotlivé vrstvy svazků budou vloženy dřevěné trámky a to tak, aby byly vždy 

nad sebou ve svislé rovinně. 

Čerstvá betonová směs nebude na staveništi dlouhodobě skladována. Vždy ihned po 
transportu autodomíchávačem bude přečerpána do konstrukce bednění. 

Bednění nebude na staveništi skladováno bez přímého využití. Ihned po dovezení na 
staveniště bude umísťováno na místo betonáže. Po odbednění konstrukcí a dokončení 

betonářských prací bude naloženo na nákladní automobil a odvezeno zpět do půjčovny. 

Velikost a pozice skládky na staveništi je zakreslena ve výkresu zařízení staveniště. 

5.5. Připravenost 

5.5.1. Připravenost staveniště 
Provádění prací na opěrných zdech bude navazovat na zemní práce a práce na základo-
vých konstrukcích. 
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Předpokladem k zahájení práce je provedení kompletních zemních prací, tedy výkop 
hlavní stavební jámy, výkop pro základové patky a rýh pro přípojky a provedení vrta-

ných pilot. V okamžik, kdy budou zabetonovány vrtané piloty, a bude vybetonovaný 
podkladní beton pod opěrnými stěnami, mohou začít práce na opěrných zdech. 

Staveniště musí být napojeno na rozvod elektrické energie a užitné vody. Staveniště 

musí být vybaveno hygienickým zázemím pro pracovníky, oploceno po celém svém ob-
vodu a řádně označeno. 

5.5.2. Převzetí pracoviště 
K předání staveniště dojde převzetím základové spáry dodavatelem prací na opěrných 

zdech. Z převzetí a předání staveniště se provede zápis, ve kterém musí být uvedeny 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska nejen zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Předání proběhne před zahájením prací na opěrných zdech. V případě předání celého 
staveniště dodavatelské firmě bude za uspořádání celého staveniště odpovídat zhotovitel 
těchto prací. Součástí předání a převzetí bude také zdroj vody a bod napojení na elekt-

rickou energii. 

5.6. Pracovní podmínky 

5.6.1. Klimatické 
Stavební práce smí probíhat pouze za teploty vyšší než 5°C včetně a vyhovujícího poča-

sí. Za deště, silného větru rychlosti nad 40 km/h (~11 m/s), nevyhovující teploty nebo 
snížené viditelnosti pod 30 m musí být práce přerušeny. 

5.6.2. Vybavenost staveniště 
Na staveništi musí být zřízena přípojka vody a nízkého napětí elektrické energie o 

400V/50Hz/32A. Na staveništi budou obytné kontejnery pro pracovníky, které budou 
sloužit jako šatny a základní hygienické zázemí. Mimo obytné kontejnery bude na sta-

veništi umístěno několik uzamykatelných skladů a kancelář stavbyvedoucího. 

Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m 
s bránou pro vjezd a výjezd na a ze staveniště. Vjezd/výjezd bude řádně označen infor-

mačním značením včetně varování o zákazu vstupu nepovolaným osobám. U vchodu 
bude taktéž vyvěšena kopie stavebního povolení a ohlášení stavby na OIP. 
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5.6.3. Instruktáž pracovníků 
Před započetím prací musí být všichni pracovníci bezpodmínečně proškoleni o pravid-
lech BOZP a používání OOPP, které stvrdí svým podpisem. Pracovníci musí být také 

seznámeni s výkonem práce dle PD, požárně bezpečnostním řešením stavby a s techno-
logickými předpisy. Zároveň budou pracovníci obeznámeni s hlavními uzávěry inženýr-
ských sítí. 

Obr. 5.6.3.: Ilustrační obrázek - projektová dokumentace 

Zdroj: Medvídkov: Na stavbě 

5.7. Personální rozdělení 

Doprava materiálu na staveniště 

1 x řidič nákladního automobilu Volkswagen Crafter (zároveň obsluha HR) – platné ři-
dičské oprávnění skupiny B + proškolení o obsluze HR 

1 x řidič autodomíchávače s autočerpadlem Putzmeister PUMI 24-3-6Q – platné řidič-
ské oprávnění příslušné skupiny 

Manipulace s břemeny 

1 x obsluha autojeřábu – platný jeřábnický průkaz 

Hlavní pracovní četa 

1 x vedoucí pracovní čety – betonář, vyučený, min. 5 let praxe v oboru 

1 x tesař – vyučený, min. 5 let praxe 

10 x vyučený pracovník - vazač 

10 x vyučený pracovník – betonáž a provádění bednění 
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5.8. Stroje a pracovní pomůcky 

Velké stroje a mechanizace 

- nákladní automobil Volkswagen Crafter valníkové úpravy vybaven hydraulickou ru-
kou Palfinger PK 6501 STD 

- autodomíchávač s autočerpadlem Putzmeister PUMI 24-3-67Q Rotorový systém 

- autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

Elektrické stroje, nářadí 

- ruční rozbrušovací pila Husquarna K3000 Wet 

- vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles AV 385 

Ruční nástroje 

- vazačka 

- kladivo 

- gumová palička 

- lešenářské kozy (min. 2) 

- vazačský drát 

Měřící pomůcky 

- nivelační přístroj, lať 

- vodováha a olovnice 

- pásmo a svinovací metr 

- barevný sprej 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- pracovní ochranné rukavice, boty a oděv 

- helma 

- reflexní vesta 

- naváděcí tyče (pro manipulaci se zavěšenými břemeny) 
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5.9. Postup 

5.9.1. Vytyčení obrysu svislých konstrukcí 
Výškovým zaměřením nivelačním přístrojem za použitím latě se určí, v kterých místech 
budou vést opěrné zdi. Na železobetonovou desku se poté barevně znázorní obrysy zdí. 

5.9.2. Armování a bednění stěn 
Výztuž v původním balení bude přemístěna ze skládky materiálu na pracoviště jeřábem. 
Napojení svislé výztuže na trny základových konstrukcí bude zhotoveno svázáním va-
začským drátem. Následně se seskládají a svážou pruty do požadované konstrukce ar-

mokoše. Krytí výztuže bude zajištěno osazením distančních podložek s dvojitou svor-
kou, ty budou umístěny v bodech každého křížení výztuže. 

Kolem takto připravených a svázaných armokošů přímo na místě budoucích opěrných 

stěn se osadí bednění. 

Každý díl bednění se před osazením na místo opatří z vnitřní strany separačním nátěrem 
(např. Trennfit) Bednící panely šířky 1200 mm spojujeme do bloků o třech řadách po-

mocí klínových spojek. Na takto spojené desky vyznačíme na vnitřní straně viditelně 
páskou úroveň budoucí horní hrany zdi. Takto připravené bloky bednění pak přemisťu-
jeme na závěsu věžového jeřábu. 

Při sestavování postupujeme z jedné strany, od vnějšího rohu směrem ke středu. Rohy 
budou řešeny přesahem dílce mimo konstrukci. Kruhové matice s klínovými spojkami 
jsou rozmístěny po délce panelu (4 kusy). 

Přemisťování bloků zajišťuje jeřáb se zavěšovacími háky. Jeřábový hák je používán 
společně s řetězy a musí být k rámu panelu připevněn v místě svislé výztuhy. Panely 
jsou pro přemisťování vyztuženy srovnávacími lištami. Po usazení jedné strany bednění 

přikládáme stavitelné vzpěry, ty jsou zakotvené do železobetonové desky skrze stabili-
zační patku. Pro provádění betonáže je nutné osadit na bednění konzoly lávky se stabili-

zátorem (rozmístění po 3 m). 

5.9.3. Betonáž stěn 
Betonáž bude probíhat jeden den ve dvou etapách. Každá jedna etapa představuje jednu 
opěrnou stěnu, nevzniknou tak pracovní spáry. Betonáž proběhne pomocí autočerpadla, 

které je součástí autodomíchávače, které čerstvý beton dopraví na místo. První vrstva 
betonové směsi bude provedena do výšky 300 mm, s maximálním shozem hadice 1,5 m. 
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Hloubka vibrování je pak 50 až 100 mm. Po provibrování základní vrstvy nanášíme dal-
ší vrstvu a postup opakujeme, dokud nedosáhneme výšky 3,0 m. 

5.9.4. Odbednění stěn 
Po dosažení požadované pevnosti betonu, které beton dosáhne po 2 dnech, můžeme za-
čít odbedňovat konstrukci. Nejdříve odstraníme pomocné bednící konzoly. Panel zavě-
síme na jeřábový hák, pomocí kladiva odklepneme, odstraníme stabilizátory a přemís-

tíme panely na skládku. Panely se ihned očistí vodou a nastříkají separačním prostřed-
kem. Takto postupujeme při odbedňování všech panelů. 

5.9.5. Ošetření betonu 
Beton je nutné ošetřovat pravidelným kropením vodou, při vysokých teplotách – které 
ovšem nepředpokládáme, opatříme konstrukci fólií. Naopak při nízkých teplotách, které 
mohou nastat, zakryjeme konstrukci slabou vrstvou (20 až 50 mm) polystyrenu. Postup 

ošetření se řídí dle normy ČSN EN 206 – 1 (Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, vý-
roba a shoda). 

5.10. Jakostní a kvalitativní kontroly 

5.10.1.Vstupní kontrola 
• Přejímka pracoviště 

• Kontrola provedení předchozí technologické etapy – základy 

• Převzetí ocelové výztuže od dodavatele 

• Kontrola bednění 

• Kontrola skladování materiálů 

• Kontrola klimatických podmínek pro betonáž 

5.10.2.Mezioperační kontrola 
• Kontrola vytyčení železobetonových monolitických stěn 

• Kontrola armování železobetonových monolitických stěn 

• Kontrola sestavení bednění 

• Kontrola betonové směsi 

!105



• Kontrola betonáže 

• Kontrola zhutnění 

• Kontrola ošetřování betonu 

5.10.3.Výstupní kontrola 
• Kontrola geometrie monolitických železobetonových stěn 

• Kontrola pevnosti betonu 

5.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat 
platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména: 

• Zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 
Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další po-

žadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pra-
covněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci); 

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

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

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Před zahájením prací musí být vyhotoven plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. Zejména je nutné vybavit pracovníky ochran-
nými pomůckami. Pracovníci musí být proškolení o BOZP a jak zacházet s pracovním 
nářadím. Materiály, které budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy dokla-

dy o tom, že k těmto výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovoz-
cem ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rizika a nutná opatření jsou uvedena a popsána 

v kapitole A6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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5.12. Ekologie a ochrana životního prostředí 
Z hlediska ekologie a ochrany životního prostředí musí být řádně nakládáno s odpady a 

je třeba dbát na třídění odpadů, proto budou na staveništi kontejnery, které budou pravi-
delně vyváženy. Ostatní odpady budou odváženy na skládky a na sběrná místa. Odpady 
budou likvidovány v souladu se zákony a to na místech určených k likvidaci daných 

odpadů. List o předání odpadu k likvidaci bude uchován. 

Je třeba dbát na dovolené hodnoty prašnosti prostředí a hluku od strojů. Toho bude do-
saženo dodržením pravidelné pracovní doby a případným kropením prašných materiálů 

(nutné dodržovat noční klid). Musí být zajištěno, aby stroje byly v náležitém technic-
kém stavu a aby z nich neunikal olej nebo nafta, která by mohla kontaminovat spodní 
vody (zajistíme to pravidelnou technickou kontrolou). Pokud by na stavbě bylo riziko 

úniku provozních kapalin z nákladních vozů a ostatních strojů do zeminy, umístí se pod 
případné místo plechová nádoba (kdyby došlo k úniku kapalin ze strojů, musí dojít 
k zastavení činnosti a k následné nutné opravě stroje, tomu se bude snažit předejít pra-

videlnými kontrolami). 

Veškeré nakládání s odpady a ochrana životního prostředí musí být v souladu s následu-
jící legislativou: 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů; 

• Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a po-

stup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.; 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005., č. 351/2008 Sb., č. 
478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 Sb.). 

5.12.1.Zatřídění odpadů 
zdroj: vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

- Obalové materiály, především betonářské výztuže, budou shromažďovány 

v kontejneru směsného odpadu a následně odvezeny na sběrný dvůr města Cho-
ceň. 

15 01 06 Směsné obaly 

- Směsné obaly budou odvezeny na skládku odpadu města Chocně. 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton 

- Zbylý nepoužitý beton z autočerpadla bude odvezen zpět do betonárny. Betono-
vý odpad, který zůstane na staveništi, bude odvezen na skládku dodavatele stav-
by, kde bude po nadrcení zpětně použit (např. na násep skládek apod.). 

17 04 05 Železo a ocel 

- Celé nepoužité svazky výztuže do betonových konstrukcí budou odvezeny na 
skládku dodavatele stavby, kde budou uskladněny k dalšímu použití. Odpad 

vzniklý z tohoto materiálu bude odvezen na sběrný dvůr v městě Choceň. 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

20 01 01 Papír a lepenka 

- Obalové materiály, především betonářské výztuže, budou shromažďovány 
v kontejneru směsného odpadu a následně odvezeny na sběrný dvůr města Cho-

ceň. 

20 01 13 Rozpouštědla 

- Zbylá neupotřebitelná rozpouštědla budou v originálních nádobách odvezena na 
sběrný dvůr města Chocně. 

20 01 39 Plasty 

- Plastové odpady budou odvezeny na sběrný dvůr města Chocně. 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

- Ostatní komunální odpad bude odvezen na skládku města Chocně.  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6. Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové 
konstrukce 

Montáž ocelové konstrukce je činnost, která se svým charakterem a požadavky na ja-
kost, přesnost a odchylky blíží oboru strojařskému. Kontrolní a zkušební plány nejsou 

typizovány. Skladba konstrukce a požadavky na ni se liší v závislosti na typu stavby či 
požadavcích investora. Zpracovaný KZP je přizpůsoben pro konkrétně řešenou stavbu. 

Pro sestavení tabulky KZP byla použita především norma ČSN EN 1090, přílohy 1 a 2. 

Norma nahrazuje dnes již neplatné ČSN 73 26 11 a ČSN 73 26 01. 

6.1. Vstupní kontrola 

6.1.1. Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové dokumentace, stavební 

povolení a územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům staveniště, založení staveb-
ního deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpa-
dy, odvoz znečištěných a dešťových vod. Zhotovitel předkládá objednavateli technolo-

gický předpis pro montáž ocelové konstrukce. Předpis musí být v souladu s dokumenta-
cí stavby. Řeší pracovní postup, zásady a podmínky provádění montáže, manipulaci s 
prvky a návrh a posouzení zvedacích systémů. Musí obsahovat základní požadavky při-

pravenosti. Kontrolují připomínky správců a vlastníků inženýrských sítí na staveništi, 
kterých se rozsah díla týká. Výsledky kontroly jsou zaznamenány do stavebního a mon-
tážního deníku. 

6.1.2. Přejímka pracoviště a kontrola minulé etapy 
Kontroluje se dohotovení a vyklizení pracoviště po minulé etapě prací - základové kon-
strukce. Kontroluje se i dodržení technologické přestávky po dokončení základů (ales-
poň 1 týden) pro dodržení minimální pevnosti betonu před zahájením montáže. Může 

být provedeno i orientační měření pevnosti betonu, např. Schmidtovým kladívkem. Plo-
chy uvnitř objektu, které budou sloužit pro potřeby montáže, musí být zhutněny v celém 

svém rozsahu, srovnané a odvodněné. Tyto plochy budou zhutněny na hodnotu E=45 
MPa (s přesností ±4%). Staveniště musí být vybaveno všemi potřebnými přípojkami. 
zařízení staveniště se nachází ve III. fázi. 

!113



6.1.3. Kontrola a převzetí staveništních přípojek 
Kontrolují se stavy elektroměru a vodoměru. Bude proveden zápis o počátečním stavu. 
O průběhu a výsledku Kontroly se provede zápis do příslušného formuláře SD. 

6.1.4. Kontrola výrobní dokumentace 
Kontroluje se dokumentace a správnost provedení dodaných profilů. Bude kontrolová-
no, zda dokumentace obsahuje potřebné informace o druhu oceli a únosnosti prvků. 
Dále budou dodány hutní atesty, certifikace povrchových protikorozních úprav a infor-

mace o výrobě a úpravě povrchu prvků. 

Vizuálně bude provedena kontrola tvaru prvků a případného poškození povrchové úpra-
vy při transportu prvků. Jakékoli vady budou dokumentovány fotograficky a budou 

sloužit v případě sporů o jakost. 

6.1.5. Způsobilost zhotovitele k montáži OK 
Kontrolují se průkazy způsobilosti opravňující zhotovitele k montáži OK dle ČSN EN 
ISO 9001:2001. 3834-2:2006. Kopie těchto průkazů musí být po dobu výstavby archi-

vovány k nahlédnutí na staveništi. 

6.1.6. Převzetí a kontrola jakosti 
Během této kontroly se kontroluje počet kusů, označení, povrchová úprava, předepsaný 
materiál, kontrola barevného označení v místě uchycení při montáži a odchylky jednot-

livých dílů ocelové konstrukce. Kontrolované náležitosti musí být ve shodě s předcho-
zím krokem kontroly (dokumentací a atesty). Rozměrové tolerance podle jednotlivých 
profilů jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

Dílce budou opatřeny základními značkami s pořadím a vedlejšími značkami souvislostí 
s přilehlými dílci. Hmotnost dílců vyšších než 5 t se na konkrétní stavně nevyskytuje. 

 Obr. 6.1.6.a: Tolerance hutních profilů
Zdroj: norma
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 Obr. 6.1.6.b: Tolerance svařovaných profilů
Zdroj: norma

6.1.7. Kontrola přepravy a skladování dílců 
Dopravu dílců pro přímou montáž zajistí subdodavatelská firma, která zodpovídá za do-
držení zásad a bezpečnosti při přepravě. Prvky musí být po dobu přepravy zajištěny pro-

ti pohybu a poškození. Zásady by měly být uvedeny v rámci TP. 

Se skladováním hlavních dílců OK není ve větší míře počítáno. Pokud by však vyvstala 
potřeba skladovat dílce na stavbě, budou dodrženy tyto zásady: Skladování bude na 

předem určeném místě skládky s odvodněním, na zpevněné a zhutněné ploše tak, aby 
mezi uloženými prvky byla vždy z jedné strany mezera minimálně 300 mm a z druhé 
strany minimálně 600 mm. Výška prokládky materiálu nad terénem musí být minimálně 

150 mm. Výška skladovaných prvků OK může být nejvýše 2,0 m nad úrovní terénu. 
Materiál s ostrými hranami nesmí být skladován výše než 1,6 m nad terénem. 

6.2. Mezioperační kontrola 

6.2.1. Kontrola dodržení TP montáže 
Kontrola se zaměřuje na dodržování provádění montáže podle schváleného TP. Tuto 
kontrolu provádí odborně způsobilý stavbyvedoucí a pověřený mistr permanentně a 
jednou týdně dojde k posouzení stavu montážních prací externím technologem. 

6.2.2. Kontrola stavu strojů a zvedacího zařízení 
V průběhu výstavby se kontroluje technický stav strojů. Před zahájením montáže je nut-
né překontrolovat polohu jeřábu. Jeřáb musí být stabilizován a zapatkován. Vázací pro-
středky musí být vizuálně překontrolovány, nejsou-li poškozeny. Výsledek kontroly je 

zaznamenán do stavebního deníku. 
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Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, promazání stroje (důležité ze-
jména u čepů). Zvedací pomůcky - celistvost lan. Funkčnost výstražných zařízení a jiná 

poškození. Je třeba se řídit předpisy BOZP, tzn. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Po 
skončení směny se kontroluje správné zaparkování a zabezpečení strojů a zařízení proti 

samovolnému pohybu nebo pádu. Zajišťuje se bezpečná a stabilní poloha strojů. Dále 
musí být stroje s možností úniku provozních hmot opatřeny nádobami na zachytávání 
olejů a kapalin. Stroje musí být při přerušení činnosti zabrzděny a uzamčeny. 

6.2.3. Kontrola dodržení podmínek pro montáž 
Předpokládá se montáž za letních klimatických podmínek. Montáž je potřeba přerušit v 
případě větru o rychlosti vyšší než 10 m/s, vydatného deště a/nebo husté mlhy. V letním 
období je zvýšené riziko prudkých a náhlých bouřek. Tomuto riziku je potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost. V případě bouřky bude montáž přerušena. Kolem OK se bude do-
držovat ochranné pásmo 10,0 m se zákazem vstupu. 

Norma ČSN EN 1090-2 udává předpoklady, které je nutno před montáží prověřit: 

• Zřízení a údržba zpevněného povrchu pro jeřáby a přepravní zařízení 

• Přístupové cesty na staveniště a staveništní komunikace 

• Půdní podmínky ovlivňující bezpečné operace strojního zařízení 

• Možný pokles montážních podpěr pro konstrukci 

• Detaily podzemních zařízení, vedení kabelů ve výšce nebo překážky na staveništi 

• Omezení rozměrů nebo váhy dílců, které mohou být dopraveny na staveniště 

• Zvláštní klimatické podmínky a podmínky prostředí na staveništi nebo v okolí sta-
veniště 

6.2.4. Kontrola vytyčení os sloupů a kotvení 
Při kontrole vytyčení os sloupů se kontroluje bod upřesňující položení sloupu směro-
vým a výškovým zaměřením pomocí teodolitu a pásma. Kontrolu provádí stavbyvedou-
cí a mistr montážní čety. Při kotvení zabetonovaných hlavových kotev není prakticky 

možno dosáhnout odchylek nižších než 25 mm. S tímto je počítáno při návrhu kotvení a 
návrhu patní desky. 

Vzniklé odchylky při montáži musí být v rozmezí: 

• rozteč sloupů ve všech směrech ±10 mm 
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• na 100 m délky ±30 mm 

• výšková úroveň konstrukce ±10 mm 

Polohy kontrolovaných bodů mají tyto odchylky: 

• polohová směrodatná odchylka ±3-4,5 mm 

• výšková směrodatná odchylka ±1,5-3,5 mm 

Viz. také tab. 6.3.b. 

6.2.5. Kontrola montážních šroubovaných spojů 
Kontrolu šroubů sloupů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u každé-
ho sloupu. Kontroluje se, aby po dotažení matice přesahoval šroub nejméně dvěma zá-

vity. Počet a třída materiálu spojovacích prvků musí odpovídat konstrukční dokumenta-
ci. Dále se provádí měření utažení šroubů, které se provádí normalizovanými klíči bez 
použití prodlužovacích pák, nebo strojními utahováky vyvozující utahovací moment 

stanovený pro příslušný šroub v konstrukční dokumentaci. Kontrolují se spoje na kaž-
dém 3. sloupu a 4. vazníku. U ztužidla a vaznice se kontroluje minimálně 1 šroub z díl-
ce, u nosníků minimálně 2 šrouby z dílce. Maximální tolerance činí 5% z momentu ur-

čeného v montážní dokumentaci. 

6.2.6. Kontrola osazení prvků 
Bude kontrolováno osazení veškerých ocelových dílců. Před osazením sloupů bude kon-
trolováno uložení ocelových podložek a stavěcích matic vyrovnávajících nerovnosti v 

patě sloupu. Před zvednutím prvku musí být zkontrolováno správné uvázání prvku, ce-
listvost prvku, označení prvku a nepoškozenost vázacích prostředků. Po osazení se kon-
troluje poloha prvku vzhledem k daným osám a výškové osazení. Celkové odchylky 

budou kontrolovány až při vyrovnání celé haly. 

6.3. Výstupní kontrola 
Kontrola se řídí dle aktuálně platných tolerancí uvedených v normě ČSN EN 1090-2. V 
rámci normy jsou specifikovány tyto geometrické tolerance: 

• Odchylky zásadní pro mechanickou únosnost a stabilitu - základní tolerance 

• Odchylky pro splnění dalších kritérií (vzhled, přesnost) - funkční tolerance 

• Základní a funkční tolerance - normativní tolerance 
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V následujících tabulkách převzatých z výše uvedené normy budou shrnuty nejdůleži-
tější tolerance, které je potřeba dodržet při výstupních kontrolách a srovnávání ocelové 

konstrukce. 

Tab. 6.3.a: Funkční montážní tolerance pro sloupy jednopodlažních budov 

Zdroj: norma ČSN EN 1090-2 
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Tab. 6.3.b: Funkční montážní tolerance umístění sloupů 

Zdroj: norma ČSN EN 1090-2 

6.3.1. Kontrola celistvosti povrchové úpravy po montáži 
Nepředpokládá se nátěr na stavbě. Kontrola zahrnuje pouze prověření případného po-
škození a oprav lokálně poškozených míst nátěru konstrukce. 

6.3.2. Kontrola dokumentace skutečného provedení a přejímka OK 
Kontrola dokumentace skutečného provedení, SD a MD. Přejímku provádí investor, 
stavbyvedoucí, TDI a statik. Kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících a listy 
použitého a aplikovaného materiálu. 
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Přejímka navazuje na kontrolu celé ocelové konstrukce a výsledného zápisu. Kontroluje 
se provedení dle ustanovených norem, hospodářské smlouvy a zvláštních předpisů pro 

danou konstrukci. Dále například záznamy o kontrole šroubových spojů. 

6.4. Použité normy a vládní nařízení 
• ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Po-

zemní stavební objekty, únor 1997 

• ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
duben 1995 

• ČSN 72 1006 Z1 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, září 2013 

• ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

• ČSN EN 1090 - 2+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, leden 2012 

• ČSN EN ISO 9001:2001 

• ČSN EN ISO 3834-2:2006 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, leden 2007 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-
voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, leden 2003 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-

ví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 
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7. Řešení širších dopravních vztahů 
Předmětem této kapitoly diplomové práce je návrh dopravních tras stavby pro přísun 
materiálu, bednění, prvků ocelových konstrukcí a pro dopravu stavebních strojů pro ce-

lou stavbu. 

Dopravní vztahy v bližším okolí stavby jsou obsaženy v příloze B1.4 - Koordinační si-
tuace stavby, součástí přílohy je také schéma širších dopravních vztahů s umístěním zá-

jmových bodů. 

7.1. Základní informace o umístění stavby z hlediska 
dopravy 

Stavba se nachází v průmyslovém areálu RIETER a.s. nedaleko obce Dvořisko u Choc-
ně. Dopravní obslužnost stavby je dostačující, v blízkosti vede silnice  II. třídy 357 

(Pardubický kraj a Kraj Vysočina) spojující obce Choceň - (Dvořisko) - Vysoké Mýto - 
Nové Hrady - Jimramov - Dalečín - Bystřice nad Perštejnem. Ve Vysokém Mýtě, vzdá-
leném do 10 km od stavby, se tato silnice kříží s Evropskou silnici E442 (silnice I.třídy 

35), která mimo jiné spojuje Kralovy Vary - Ústí nad Labem - Liberec - Jičín - Hradec 
Králové - Vysoké Mýto - Litomyšl - Mohelnice - Olomouc - Rožnov pod Radhoštěm. 

Obr. 7.1.a: Širší umístění stavby 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 
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město Hradec Králové 

město Choceň / Vysoké Mýto / Litomyšl 

místo stavby 

silnice II. třídy 357 

Evropská silnice E442 / silnice I. třídy 35 

Staveniště se nachází na východním okraji areálu RIETER a.s., kde je areál napojen na 
dopravní síť na ulici U Dvořiska. Areál je oplocen běžným pletivovým plotem výšky 

2,0 m. Vjezd na stavbu bude zřízen právě z ulice U Dvořiska, které je jediným přístupo-
vým bodem. Po dobu výstavby budou využívány dva dočasné (stavební) vjezdy do areá-
lu a dva vjezdy pro zachování provozu výrobní haly (stávající vjezdy, jeden z vjezdů 

vybaven stávajícím objektem vrátnice). 

Hlavní stavební sjezd bude v jihovýchodním rohu stavby a bude sloužit především pro 
vjezd/výjezd stavební techniky. Brána umístěná na severovýchodním rohu stavby bude 

sloužit převážně pěším a umožní vstup do části staveniště s bunkovištěm. 

Obr. 7.1.b: Detail umístění stavby 

Zdroj: http:/www.maps.google.com/ 

!  Staveniště  !  Vjezd/výjezd na staveniště 
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Směr Dvořisko

RIETER a.s.



7.2. Dopravní trasy 
Hlavní dopravní trasy sloužící k zásobování stavby jsou řešeny a popsány ve 3. kapitole 
Technická zpráva zařízení staveniště v odstavci 3.5 Řešení dopravních tras. 
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8. Návrh zvedacího mechanizmu 
Cílem této kapitoly bylo na samém začátku zvážit možnost nasazení mobilního versus 
stacionárního zvedacího mechanizmu. Použitá vstupní data tak mohou být lehce zkres-

lená a v nesouladu s přesnými daty užity v jiných částech práce (např. časové nasazení 
strojů). 

8.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Technická specifika viz. kapitola 4.8. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1. 

Obr. 8.1.a: Liebherr LTM 1030-2.1 - zatěžovací schéma 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com/ 
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+  Nejvzdálenější břemeno: sloup 

• hmotnost:   0,8 t 

• vzdálenost závěsu:  až 26,0 m 

+  Kritické (nejtěžší) břemeno: střešní vazník 

• hmotnost:   2,0 t 

• vzdálenost závěsu:  až 20,0 m 

!  

Obr. 8.1.b: Schematický řez s umístěním autojeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 

Zdroj: autorská práce 

8.2. Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 256 HC 
• Max. nosnost:   2700 kg (při max. vyložení) 

• Max. výška zdvihu:   88,1 m 

• Max. vyložení:   70,0 m 

• Závěs:    1 

• Velikost základny:   6x6 m (pří výšce max. 54,4m) 

• Ochranné pásmo:   r=3,8 m 

• Pojezdový/jeřábový motor:  Dieslový Liebherr motor, přeplňovaný 6válec 
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Obr. 8.2.a: Schéma věžového jeřábu Liebherr Turmdrehkran 256 HC 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com/ 

!  

Obr. 8.2.b: Zatěžovací křivka jeřábu Liebherr Turmdrehkran 256 HC 

Zdroj: technický list, http://www.liebherr.com/ 

pozn. vodorovná osa – vyložení v [m], svislá osa – zatížení v [kg] 

+  Nejvzdálenější břemeno: sloup 

• hmotnost:   0,8 t 

• vzdálenost závěsu:  až 70,0 m 

+  Kritické (nejtěžší) břemeno: střešní vazník 

• hmotnost:   2,0 t 

• vzdálenost závěsu:  až 65,0 m 
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!  

Obr. 8.2.c: Schematický řez s umístěním jeřábu Liebherr Turmdrehkran 256 HC 

Zdroj: autorská práce, technický list 

!  

Obr. 8.2.d: Schematický řez s umístěním jeřábu Liebherr Turmdrehkran 256 HC II 

Zdroj: autorská práce, technický list 
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8.3. Dopravní trasy 

8.3.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
• Výjezd z:    Kubový s.r.o. 

     Vysokomýtská 1740 

     565 01 Choceň 

• Vzdálenost:    2,2 km 

Na dopravní trase z půjčovny autojeřábů se nevyskytují žádné kritické úseky. Po vyjetí 

z areálu půjčovny se autojeřáb napojí na silnici II. třídy 357 (Choceň – Vysoké Mýto). 
Po ujetí cca 1,9 km odbočí autojeřáb na silnici III. třídy, poloměr odbočení je minimálně 
4,0 m. Přibližně po 300 m dorazí autojeřáb na místo určení. 

Obr. 8.3.1.a: Dopravní trasa autojeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 
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Obr. 8.3.1.b: Dopravní trasa autojeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 – detail odbočení 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 

8.3.2. Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 256 HC 
• Výjezd z:    Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. 

     Vintrovna 216/17 

     664 41 Popůvky u Brna 

• Vzdálenost:    117 km 

Z areálu sídla firmy Liebherr v Popůvkách u Brna vyjede nákladní automobil (dále 
v odstavci NA) na silnici II. třídy 602 směrem na Brno. V Brno – Nový Lískovec NA 

odbočí na silnici II. třídy 23 (Bítešská) severním směrem. U BVV (Brněnské Veletržní 
Výstaviště) bude NA pokračovat dále po silnici II. třídy 42 až k víceúrovňové křižovat-
ce v Králově poli. Zde NA odbočí vlevo na silnici 640 a bude pokračovat směrem Svi-

tavy po silnici E461. Jakmile se NA dostane na silnici E461, směr Svitavy, pojede dále 
přes obce Lipůvka - Černá Hora – Letovice -  Březová nad Svitavou – Svitavy. Svitavy 
NA projede beze změny směru po silnici E461 (směr Česká Třebová / Lanškroun). Před 

obcí Opatovec NA odbočí vlevo na silnici E442 směrem na Litomyšl. Skrz Litomyšl 
pojede NA dále po silnici I. třídy 35 směrem na Vysoké Mýto. Silnici 35 NA opustí 
v obci Hrušová. Přes ulice Spálenec, Kpt. Poplera a Choceňská projede NA přes Vysoké 

Mýto a dojede na Dvořisko. Zde NA odbočí vlevo na silnici III. třídy, zhruba po 300 m 
je cíl (staveniště). 
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Obr. 8.3.2.a: Dopravní trasa jeřábu Liebherr Turmdrehkran 256 HC 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 

Kritické úseky: 

Brno – Nový Lískovec; odbočení ze silnici č.602 na č.23 

Brno – Královo Pole; víceúrovňová křižovatka, ze silnice č.42 na č.640 

Svitavy - silnici č.43; podjezd – křížení s železniční tratí 

Obr. 8.3.2.b: Brno – Nový Lískovec; odbočení ze silnici č.602 na č.23 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 
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Obr. 8.3.2.c: Brno – Královo Pole; víceúrovňová křižovatka, ze silnice č.42 na č.640 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 

 

Obr. 8.3.2.d: Svitavy - silnici č.43; podjezd – křížení s železniční tratí 

Zdroj: http://www.maps.google.com/ 
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8.4. Časový plán nasazení 

8.4.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Nasazení autojeřábu vychází z časového plánu výstavby objektu dle THU. 

Vyžaduje se přítomnost autojeřábu na stavbě po dobu 14 z 18 měsíců plánované doby 

výstavby. 

Obr. 8.4.1.: Časový plán nasazení autojeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 

Zdroj: autorská práce 

8.4.2. Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 256 HC 
Nasazení věžového jeřábu vychází z časového plánu výstavby objektu dle THU. 

Vyžaduje se přítomnost věžového jeřábu na stavbě po dobu 16 z 18 měsíců plánované 
doby výstavby. 

Obr. 8.4.2: Časový plán nasazení věžového jeřábu Liebherr Turmdrehkran 256 HC 

Zdroj: autorská práce 

8.4.3. Srovnání 
Autojeřáb není nutné mít na stavbě po celou dobu, ovšem téměř všechny činnosti vyža-
dují přítomnost zvedacího zařízení. Rozdíl mezi autojeřábem a věžovým jeřábem je tak 
pouze ve 2 měsících. 
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Doba nasazení zdvihacího mechanizmu: 

• autojeřáb:    14 měsíců 

• věžový jeřáb:   16 měsíců 

Obr. 8.4.3.: Porovnání: Časový plán nasazení autojeřábu a věžového jeřábu 

Zdroj: autorská práce 

8.5. Ekonomická náročnost 

8.5.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1090-4.1 
• cena za dopravu:    160 Kč / km 

• cena za provoz:    3600 Kč / hodina 

• vzdálenost na staveniště:   2 km 

• doba vypůjčení:    56 týdnů 

• počet jízd na stavbu:   10/týden 

• počet jízd celkem:    560 (1120 km) 

• pracovních doba 1 týdne:   40 hodin 

• pracovních hodin celkem:   2240 hodin 

Cena za dopravu autojeřábu:   179 200 Kč 

Cena za provoz autojeřábu:   8 064 000 Kč 

Cena za pronájem autojeřábu celkem: 8 243 200 Kč 

8.5.2. Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 256 HC 
Podklady pro výpočet ekonomické náročnosti věžového jeřábu nebyly k dispozici. 
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8.6. Ekologické vlivy 
Požadavky na BOZP a ekologii z provozu jeřábů vyplývají ze dvou základních předpi-
sů: 

• ČSN ISO 1248-1 Jeřáby – bezpečné používání 

• ČSN EN 13 000 Jeřáby – Mobilní jeřáby (27 0570 – 1/2010) 

8.6.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Zásadní nevýhodou užití autojeřábu je vznik zplodin z provozu vznětového motoru. 

Naftový motor během provozu stroje uvolňuje CO2 do ovzduší, s čímž ale nelze nic 
udělat. Další nevýhodou je dojíždění stroje na staveniště a ze staveniště. Autojeřáb musí 
být před odjezdem ze staveniště řádně omyt, aby nedocházelo k znečišťování veřejných 

komunikací. 

Při provozu stroje vzniká riziko úniku toxických látek do podloží a mohlo by tak dojít 
ke kontaminaci půdy. Proto je potřeba průběžné kontrolovat technický stav vozidla. 

V bezprostřední blízkosti staveniště se nachází přírodní vodní nádrž, kolem které vede 
příjezdová komunikace. Zde také vzniká riziko kontaminace a znečištění vody. 

I samotný fakt, že motor je poháněn naftou, je jistou ekologickou zátěží. 

8.6.2. Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 256 HC 
Významnou výhodou věžového jeřábu je provoz na elektrickou energii. V místě stavby 
tak nedochází k znečišťování ovzduší výfukovými plyny. 

Věžový jeřáb musí být na staveniště dopraven nákladním automobilem, tím se zvyšuje 

objem dopravy a vzniká CO2. Ovšem bez lokální koncentrace. 

Po přepravě věžového jeřábu na staveniště musí dojít k jeho vztyčení a následně po do-
končení realizace k jeho složení. Za tímto účelem bude muset být na staveništi autoje-

řáb, jehož ekologický vliv na okolí je popsán v předchozí kapitole 8.6.1. 

Výrazným zásahem do podloží je pak zbudování základu pro jeřáb. V některých přípa-

dech je vyžadováno vybetonování kvádru o hraně 10 m a hloubky až 5 m. V takovém 
případě se pak jedná o trvalou konstrukci, která v případě žádného dalšího využití zne-
hodnotí lokalitu. 
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8.7. Porovnání 
tab. 8.7. Porovnání zdvihacích mechanizmů 

Zdroj: autorská práce 

8.8. Vyhodnocení 
V případě věžového jeřábu je nutnost vztyčit dvě věže, aby byl pokryt celý půdorysný 
prostor stavby. Ovšem nepředstavuje takovou ekologickou zátěž, jako mobilní autoje-

řáb. Ten ovšem představuje značnou mobilitu a flexibilitu na staveništi a nevyžaduje 
zřízení speciální základové konstrukce. Jako zvedací mechanizmus přes některá nega-
tiva navrhuji autojeřáb Liebherr LTM 1090-2.1. 

Autojeřáb Liebherr 
LTM 1090-4.1

Věžový jeřáb Liebherr  
Turmdrehkran 256 HC

pohon naftový motor elektrický motor

přeprava každý den na začátku a na konci 

stavby

nebezpečí kontaminace 
půdy

ano ne

nebezpečí kontaminace 
vod

ano ne

nutnost založení ne ano

očista při výjezdu ze 

stavby

ano ne
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9. Hluková studie 

9.1. Výchozí situace 
Hluková studie se zabývá posouzením míry hluku ze stavební činnosti na okolí. Bylo 
zjištěno, že nejrizikovější stavební činností z hlediska míry hluk jsou zemní práce. Kon-

krétně se bude jednat o strojní sestavu pro vrtání zemních pilot a současné práce autoje-
řábu. Posouzení míry hluku tedy bude vyhotoveno pro strojní sestavu rypadlo-nakladač 
Liebherr A 914 Compact Litronic, nákladní automobil Tatra T158, vrtnou soupravu 

CASAGRANDE B180 HD a autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1. 

Limit vnějšího hluku: 

• rypadlo-nakladač:   100 dB 

• nákladní automobil:   82 dB 

• vrtná souprava:   95 dB 

• autojeřáb:    82 dB 

!  

Obr. 8.1.a: Podklad pro hlukovou studii 

Zdroj: program Hluk 
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!  

Obr. 8.1.b: Vložení objektů a zdrojů hluku 

Zdroj: program Hluk 

!  

Obr. 8.1.c: Tabulka Průmyslové zdroje (hluku) 

Zdroj: program Hluk 
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!  

Obr. 8.1.d: Tabulka objektů 

Zdroj: program Hluk 

!  

Obr. 8.1.e: Tabulka bodů výpočtu 

Zdroj: program Hluk 
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!  

Obr. 8.1.f: Vykreslení izofon 

Zdroj: program Hluk 

!  

Obr. 8.1.g: Vykreslení hlukových pásem 

Zdroj: program Hluk 
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9.2. Zhodnocení a návrh opatření 
Z hlukové studie vyplývá, že při činnosti sestavy strojů vykonávajících zemní práce je 
hladina hluku naměřená dva metry před fasádou objektu OZ 01 65 dB. Tato hodnota 

hluku jen těsně vyhovuje hodnotě hygienického limitu, která je 50 dB + 15 dB korekce, 
tedy v součtu 65 dB. Hygienický limit určuje nařízení vlády č. 272/2001 Sb. 

Řešením, kterým lze snížit hladinu hluku ze staveniště je návrh akustické stěny, snižují-

cí šíření hluku k okolním objektům. V tomto případě je řešením návrh akustické stěny o 
výšce 2,0 m umístěné mezi zdroji hluku a dotčeným objektem OZ 01. 

!  

Obr. 8.2.a: Vykreslení izofon s akustickou stěnou před objektem OZ 01 

Zdroj: program Hluk 
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!  

Obr. 8.2.b: Vykreslení hlukových pásem s akustickou stěnou 

Zdroj: program Hluk 

9.3. Závěr 
Umístěním akustické stěny mezi zdroj hluku a dotčený objekt OZ 01 došlo ke snížení 
hladiny hluku na 50 dB. Tato hodnota hladiny hluku již zcela vyhovuje hodnotě hygie-

nického limitu, který je dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 65 dB. 
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Závěr 
Předmětem mé diplomové práce bylo řešení vybraných částí stavebně technologického 
projektu Skladovací haly Dvořisko v Chocni. Zabýval jsem se návrhem a posouzením 

dopravních tras, vypracováním technologického předpisu, návrhem strojní sestavy, kon-
trolním a zkušebním plánem, návrhem zařízení staveniště, posouzením věžového jeřábu 
a autojeřábu, vypracováním objektového finančního plánu, harmonogramu a samozřej-

mě řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při vypracovávání diplomové práce jsem zhodnotil a prohloubil znalosti získané při 
psaní bakalářské práce a nabyl znalostí zcela nových. Nově psaná část, Studie realizace 

hlavních technologických etap, mi umožnila se nad stavbou komplexněji zamyslet a 
vnímat ji jako celek, pochopit složitost návazností a všestrannost práce stavaře. 

Významným přínosem pro mě bylo především získání náležitých znalostí potřebných 

pro výstavbu ocelových konstrukcí, se kterými jsem žal za své studijní léta nepřišel to-
liko do styku. Vinou i mě samotného. Zároveň jsem si prohloubil práci s potřebným 
software vybavením a rozšířil si obzory v pojmech „blížící se deadline“. 

Doufám, že nabyté vědomosti v budoucnu úspěšně uplatním. 
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