
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt ţelezobetonové 

monolitické haly pro společnost Dinel s.r.o., která má své sídlo v průmyslové zóně 

Zlín – Příluky. Je zpracována technická zpráva pro stavebně technologický projekt, 

časový a finanční plán výstavby druhé etapy, studie realizace hlavních technologických 

etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů, 

časový plán hlavního objektu včetně plánu zajištění materiálových zdrojů a 

technologické předpisy vybraných etap společně s kontrolními a zkušebními plány. 

Dále byl zpracován poloţkový rozpočet hlavního objektu, plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví a problematika antistatických podlah. 

Výrobní a kancelářská budova, harmonogram, rozpočet, zařízení staveniště, 

strojní sestava, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, stropní monolitická 

konstrukce, vrtané piloty CFA, antistatická podlaha. 

 

This diploma thesis deals with the construction and technological project of the 

reinforced concrete monolithic hall for Dinel s.r.o., which has its seat in the industrial 

zone Zlín - Příluky. There are prepared a technical report for the construction project, 

time and financial plan of the construction of the second stage, a study of the 

implementation of the main technological stages, a project of the building facility, a 

design of the main building machines and mechanisms, a schedule of the main building 

including a plan of the material resources and technological regulations of selected 

stages together with control and test plans. In addition there is prepared a budget item of 

the main building, the health and safety plan and a problematics of the antistatic floors.  

 

Manufacturing and office building, timetable, budget, building site equipment, 

machine assembly, technological prescription, control and test plan, ceiling monolithic 

construction, drilling CFA piles, antistatic floor. 

 



Bc. Lukáš Hubáček Stavebně technologický projekt železobetonové monolitické haly. 

Brno, 2018. 203 s., 15 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Yvetta 

Diaz. 
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Diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického 

projektu Výrobní a kancelářské budovy pro společnost Dinel s.r.o. Tento hlavní 

stavební objekt je součástí výstavby druhé etapy, která je členěna na devět stavebních 

dílů. Druhá etapa je tvořena dvěma stavebními objekty a objekty nezbytné technické a 

dopravní infrastruktury.  

Jednotlivými body mé diplomové práce jsou technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu dále pak koordinační situace stavby, kde jsou řešeny 

dopravní trasy hlavních stavebních materiálů a strojů. Dále je zpracován časový a 

finanční plán výstavby všech objektů druhé etapy, studie hlavních technologických etap 

hlavního stavebního objektu od přípravných prací aţ po práce dokončovací. Pro zjištění 

náročnosti výstavby je zpracován projekt zařízení staveniště s návrhem potřebných 

zařízení včetně finanční náročnosti. Pro ujasnění potřebných stavebních strojů a 

mechanizace je zpracována kapitola, která se zabývá jejich návrhem a časovým 

nasazením. Pro vybrané stavební činnosti jsou zpracovány technologické předpisy 

včetně kontrolních a zkušebních plánů. Těmito vybranými etapami jsou zaloţení 

objektu na vrtaných pilotách prováděných technologií CFA a provedení stropní 

monolitické konstrukce objektu. V rámci jiných zadání je přiloţen poloţkový rozpočet 

hlavního objektu, plán bezpečnosti a ochrany zdraví pro vybrané stavební procesy a 

také návrh antistatické podlahy. 

Zpracovaná práce vychází z projektové dokumentace poskytnuté projekční 

kanceláří ARS Projekt Zlín.  
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  DINEL - 2. ETAPA 

Stavební objekt: Novostavba výrobní a kancelářské budovy v areálu firmy Dinel 

Místo stavby:  průmyslová zóna Příluky, parcely č. 639/4 a 639/8 

Kraj:   Zlínský 

Katastrální území: Luţkovice 

Druh stavby:  novostavba 

1.1.2 Identifikace stavebníka 

Ţadatel (stavebník): Dinel, s.r.o. 

Sídlo:   U Tescomy 249, 760 01 Zlín  

IČ:   634 76 886 

DIČ:   CZ 634 76 886 

1.1.3 Identifikace projektanta 

Projektant:  ARS Projekt Zlín 

Sídlo:   Dlouhá 108, 760 01 Zlín 

Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Baleja 

   IČ 12 220 426, autorizace ČKA 00445 - A 

1.1.4 Identifikace zhotovitele 

Zhotovitel:  KKS, spol. s.r.o. 

Sídlo   Příluky 386, 760 01 Zlín 
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1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

 SO 01 - Výrobní a kancelářská budova Dinel - 2. etapa 

 SO 02 - Skladovací objekt 

 SO 03 - Zpevněné plochy 

 SO 04 - Areálový rozvod NN a venkovního osvětlení 

 SO 05 - Areálový rozvod dešťové kanalizace 

 SO 06 - Areálový rozvod splaškové kanalizace 

 SO 07 - Areálový rozvod vodovodu 

 SO 08 - Vrty tepelného čerpadla 

 SO 09 - Nové oplocení 2. etapy 

 

V rámci řešení své diplomové práce se budu zabývat objektem SO 01 – Výrobní 

a kancelářská budova Dinel – 2. etapa. Před zahájením výstavby tohoto objektu bude 

zhotovena část areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace. Po dokončení 

výrobní a kancelářské budovy bude pokračovat výstavba skladovacím objektem, dále 

budou dokončeny areálové rozvody všech potřebných médií a nakonec zpevněné plochy 

v areálu investora společně s novým oplocením. 

1.3 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.3.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Řešená budova se rozkládá na parcelách 639/4 a 639/8 v katastrální území obce 

Luţkovice. Konkrétněji celý areál se nachází v městské průmyslové zóně Příluky. Daný 

pozemek má celkovou plochu 6041 m
2
. Na tomto pozemku se rozkládá jiţ postavená 

první výrobní budova firmy, na kterou řešený objekt navazuje. Zastavěná plocha této 

budovy činí 599 m
2
. Dále se na pozemku nachází zpevněné plochy o celkové rozloze 

1865 m
2
. Pozemek je rovinného charakteru s mírným stoupáním severním směrem, 

přičemţ je poloţen cca o 60 cm pod úroveň přilehlé místní komunikace. Na pozemku se 

nenachází ţádné vzrostlé dřeviny ani křoviny, je pouze zatravněný. 

Stavební pozemek je z jiţní strany vymezen obsluţnou komunikací a přilehlým 

chodníkem, z východu pozemkem, na kterém se rozkládá halový objekt sousední firmy. 

Ze severní strany k pozemku přiléhá část, která patří investorovi záměru a tudíţ je 

moţné této plochy vyuţít, při řešení např. zařízení staveniště. Ze západní strany 

pozemek uzavírá parcela, která je v současnosti bez zástavby a na tuto parcelu navazuje 



19 

 

koryto vodoteče, procházející dále směrem k řece Dřevnici. Přes pozemek nevedou 

ţádné inţenýrské sítě, které by svým ochranným pásmem výstavbu omezovaly. Ţádná 

další ochranná pásma se na pozemku nevyskytují. 

1.3.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Před zahájením prací byl na pozemku zpracován inţenýrsko-geologický 

průzkum, který provedla firma Zlín GEO v červenci 2013. Orograficky je plocha 

stavební parcely součástí geomorfologického celku Vizovické vrchoviny v podsoustavě 

Slovensko-moravských Karpat. 

Průzkum obsahoval 2 sondy. Jedna umístěna v severovýchodním rohu a druhá v 

jihovýchodním rohu budoucí stavby. Na základě sond bylo staveniště charakterizováno 

proměnlivou mocností jílovitých hlín tř. F6/F8 s konzistencí měkká aţ tuhá. Jílovité 

hlíny překrývají střídavě uloţené vrstvy hlinitých štěrků tř. G4 a písčitých jílů tř. F4. 

Objekt je celý zaloţen na hlubinných základech v podobě pilot prováděných technologií 

CFA, které jsou vetknuty do jílovce tř. R6. Vetknutí činí cca 2 m z délky pilot. 

Součástí inţenýrsko-geologického průzkumu byla také zjištěna ustálená hladina 

podzemní vody v obou sondách. Hladina podzemní vody byla v době provádění 

průzkumu zjištěna v hloubce 1,9 m v sondě DP1 a 2,2 m v sondě DP2. Obě hodnoty 

jsou stanoveny k původnímu terénu. Podle archivních chemických analýz nebyly v 

podzemní vodě zjištěny agresivní účinky na stavební konstrukce. 

1.4 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

1.4.1 SO 01 - Výrobní a kancelářská budova Dinel - 2. etapa 

 Účel stavby 

Stavba druhé etapy pro firmu Dinel s.r.o. bude realizována za účelem zvýšení 

jak administrativních tak výrobních kapacit firmy. Předpokládá se, ţe výhledově bude 

realizována i třetí etapa, která bude spočívat v dostavbě druhého nadzemního podlaţí 

první etapy. A také zajistí zvýšení výrobních a administrativních prostor společnosti.  

Zastavěná plocha:    865 m
2
 

Obestavěný prostor:    7070 m
3
 

Uţitná plocha výrobních prostor:  cca 480 m
2
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Uţitná plocha kancelářských prostor: cca 450 m
2
 

 Architektonické a dispoziční řešení 

Výstavba druhé etapy architektonicky vychází z typologie etapy první, na kterou 

navazuje. Jedná se o dvoupodlaţní průmyslový objekt s plochou střechou a 

půdorysného tvaru L. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 37,90 x 27,65 m. 

Výškově je objekt ukončen plochou střechou s úrovní atik +7,900 m a +9,440 m, vyšší 

část tvoří zastřešení zasedací místnosti ve druhém nadzemním podlaţí. Fasáda objektu 

je jednoduchá, bez dekoračních prvků. Část fasády je řešena obkladem PUR panely a 

zbytek je tvořen kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou fasádní omítkou v 

odstínu béţové a zelené. Výplně otvorů jsou tvořeny hliníkovými okny v odstínu šedé. 

Základní dispoziční řešení je určeno umístěním výrobních provozů v prvním 

nadzemním podlaţí a administrativních prostor v podlaţí druhém. V kaţdém podlaţí 

jsou vţdy přidruţeny odpovídající doplňkové provozy, coţ jsou například šatny, 

sociální zařízení, zasedací místnosti, kuchyňky apod. Výrobní prostory byly uspořádány 

dle poţadavků investora, aby se co moţná nejvíc zachovaly současné vazby a zvyklosti 

provozu firmy. 

 Stavebně - technické řešení 

Výkopy 

Před samotnou realizací objektu bude v potřebné ploše sejmuta ornice v tloušťce 

20 cm. Poté bude zemní pláň sníţena o dalších 15 cm na výškovou úroveň -1,250 m od 

čisté podlahy nového objektu. Takto upravená zemní pláň bude zhutněna vibračním 

válcem na Edef2 > 45 MPa. Na zhutněnou pláň se naveze vrstva betonového recyklátu 

v tloušťce 20 cm a upraví se tak na výškovou úroveň -1,050 m. Navezená vrstva 

betonového recyklátu představuje pilotovací pláň, ze které bude probíhat hlubinné 

zaloţení objektu a také výkopy pro základové pasy a patky.  

Základové konstrukce 

Zaloţení je navrţeno hlubinné na vrtaných pilotách prováděných technologií 

CFA. Piloty jsou navrţeny o průměru 700 mm nebo 500 mm a v délkách 8 m nebo 6 m 

dle zatíţení. Všechny piloty jsou vetknuty do jílovců tř. R6 na délku 2,5 m u pilot délky 

8 m a na délku 0,5 m u pilot délky 6 m. Na pilotách jsou navrţeny patky výšky 900 mm 

a po obvodu a pod vnitřní zdivo základové pasy rovněţ výšky 900 mm. V prostoru 

nového objektu je navrţena nosná ţelezobetonová deska podlahy tloušťky 150 mm, 
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která bude v místě os 5-6/B-D zvětšena na tloušťku 250 mm. Do prostoru nového 

objektu, tedy mezi obvodové základové pasy, bude navezena vrstva betonového 

recyklátu, která bude slouţit jako podklad pod nosnou ţelezobetonovou desku objektu. 

Beton pro piloty je navrţen tř. C25/30 XC2 vyztuţen armokošem piloty z betonářské 

oceli B500B. Pro základové pasy a patky je navrţen beton tř. C20/25 XC2 vyztuţen 

ocelí B500B. Pro desku podlahy je navrţen beton tř. C20/25 XC1 vyztuţen dvěma 

řadami kari sítí pr. 6 mm a velikostí ok 100/100 mm. 

Izolace spodní stavby 

Jako izolace spodní stavby bude pouţita PVC fólie tloušťky 1 mm. Tato fólie 

bude pouţita v celé ploše objektu, pouze v místě napojení sloupů na základové pasy 

bude pouţit izolační nátěr. Izolace bude chráněna podkladní i ochrannou textílií a 

zajištěna ochrannou betonovou vrstvou tloušťky 50 mm z betonu tř. C 20/25 XC2. 

Izolace spodní části dojezdu výtahu bude tvořena dvěma vrstvami nataveného 

asfaltového pásu tloušťky 1 mm. Jako ochrana bude pouţit extrudovaný polystyren 

tloušťky 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislý nosný systém nového objektu je tvořen ţelezobetonovým monolitickým 

skeletem. Hlavním prvkem jsou sloupy v modulu 6,9 x 6,3 m (některá pole jsou 

menších modulových rozměrů). Navrţené sloupy jsou různých průřezů, vnitřní 

400/400 mm, vnější 400/300 mm a rohové 300/300 mm. Ţelezobetonové sloupy jsou 

doplněny o nosné zdivo tvořené keramickými tvárnicemi Porotherm tloušťky 300 mm. 

Výtahová šachta je tvořena opět ţelezobetonovou monolitickou konstrukcí o tloušťce 

stěny 150 mm. Navrţený beton pro sloupy i výtahovou šachtu je třídy C25/30 XC1 

vyztuţen betonářskou ocelí B500B s krytím výztuţe 25 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Obě vodorovné stropní konstrukce jsou v objektu navrţeny jako kříţem 

vyztuţené ţelezobetonové monolitické desky o tl. 180 mm podporované 

ţelezobetonovými monolitickými průvlaky v obou směrech. Vnitřní průvlaky jsou 

navrţeny o šířce 800 mm a výšce 270 mm pod desku, zatímco obvodové průvlaky jsou 

navrţeny podle velikosti okenních otvorů, pro které budou tvořit zároveň nadpraţí. 

Strop nad zasedací místností, který je zvýšen bude tvořen ocelovými nosníky profilu 

HEA 240 s osovou vzdáleností 1,2 m. Na ocelových nosnících jsou navrţeny roznášecí 
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OSB desky na pero dráţku o tloušťce 25 mm. Beton pro vodorovné nosné konstrukce je 

navrţen třídy C25/30 XC1 vyztuţen betonářskou výztuţí B500B s krytím 25 mm. 

Schodiště 

Schodiště v objektu je navrţeno jako deskové ţelezobetonové monolitické z 

betonu tř. C25/30 XC1 o šířce schodišťového ramene 1175 mm. Schodišťová deska 

bude uloţena na obvodové zdivo a výztuţ schodišťových ramen zakotvena do stropní 

desky. Schodiště bude obloţeno keramickou dlaţbou a zábradlí dodatečně ukotveno za 

pomoci chemických kotev. 

Výtah 

Obě podlaţí jsou propojena jak schodištěm, tak navrţeným výtahem. Výtah 

v objektu není brán jako evakuační výtah při poţáru. Výtahová šachta má rozměr 

2,05 x 2,8 m a je tvořena monolitickými ţelezobetonovými stěnami o tloušťce 150 mm. 

Stropní konstrukce je tvořena deskovou monolitickou konstrukcí tloušťky také 180 mm. 

Beton pouţit pro výtahovou šachtu je třídy C25/30 vyztuţený betonářskou výztuţí 

B500B s krytím 25 mm. 

Střešní plášť 

Zastření objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou ukončenou reflexní 

fólií o tl. 1,8 mm. Střešní plášť je spádován za pomoci spádových klínů a uloţen v 

převáţné části na stropní monolitické desce tloušťky 180 mm. Pouze v části nad 

zasedací místností bude střešní plášť osazen na OSB desky tl. 25 mm, které budou 

vynášeny ocelovými nosníky v osové vzdálenosti 1,2 m. Reflexní fólie bude také 

vytaţena na monolitickou atiku tl. 150 mm a bude ukončena klempířskými prvky. Ve 

střešním plášti jsou navrţeny světlíky o rozměru 600 x 600 mm a světlovody, které 

povedou světlo do prvního nadzemního podlaţí. 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť u objektu není nosný, je navrţen jako vyzdívaný dodatečně z 

keramických tvárnic Porotherm P+D tl. 300 mm. Celý objekt bude dodatečně zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem tvořeným EPS tloušťky 150 mm. Část objektu mezi 

osami A-D/5-6 bude ukončena PUR panely Kingspan o tloušťce 80 mm, pod kterými 

bude minerální vata tloušťky 120 mm. 

Prosklené okenní a dveřní otvory jsou řešeny v hliníkovém provedení. 
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1.4.2 SO 02 - Skladovací objekt 

 Účel stavby 

Skladovací objekt bude v areálu firmy slouţit kromě skladovacích prostor 

kovových součástek a obalových materiálů také jako parkovací prostory pro max. 3 

auta, kryté plochy pro odstavení jízdních kol, pracovní prostor (dílna údrţby) a v 

neposlední řadě prostor pro uloţení běţných odpadů. Garáţová stání budou zajištěna 

rolovacími vraty, zatímco prostor pro odstavení kol a prostor pro odpady bude přístupný 

bez uzavření. 

Zastavěná plocha:    380 m
2
 

Obestavěný prostor:    1580 m
3
 

 Architektonické a stavební řešení. 

Výstavba skladovacího objektu vychází architektonicky z celkové typologie 

výstavby pro firmu Dinel a zapadá do koncepce architekta. Jedná se o jednopodlaţní 

objekt s pultovou střechou. Celkové půdorysné rozměry objektu činí 12,3 x 30,9 m.  

 Stavebně – technické řešení 

Zaloţení objektu spočívá na základových pasech o šířce 500 mm. Základové 

pasy jsou provedeny do nezámrzné hloubky 1,6 m pod upravený terén v okolí stavby. 

Spodní část základů je navrţena z prostého betonu tř. C12/15 X0, horní část výšky 0,8 

m ze ţelezobetonu tř. C20/25 XC2, který je vyztuţen betonářskou výztuţí B500B s 

krytím 40 mm. Nosný systém objektu je tvořen ocelovými sloupy s průvlaky v 

modulu 3,6 m. Průřezy sloupů jsou navrţeny z uzavřeného ocelového profilu 200 x 

200 mm se zavětrováním bočních stěn. Podlahová konstrukce v objektu je navrţena 

jako ţelezobetonová deska tl. 200 mm vyztuţená dvěma řadami svařovaných sítí. Beton 

navrţen pro ţelezobetonovou desku je tř. C25/30 XC1. Fasáda objektu vychází z rázu 

celého areálu a je tvořena PUR panely tl. 40 mm. Zastřešení objektu je provedeno také z 

PUR panelů uloţených na nosných krokvích, které jsou kotveny k ocelovým rámům. 

1.4.3 SO 03 - Zpevněné plochy 

Objekt zpevněných ploch řeší výstavbu nové areálové komunikace a nových 

parkovacích ploch v areálu firmy Dinel. Výstavba areálové komunikace spočívá v 

prodlouţení stávající komunikace a zpřístupnění příjezdu k objektu nové haly a 

skladovacího objektu. Komunikace navazuje svojí podstatou na stávající příjezd a jeho 
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napojení na páteřní komunikaci průmyslové zóny Příluky. Podstatou výstavby nových 

parkovacích ploch je zvýšení komfortu v parkování jak pro zaměstnance firmy, tak pro 

její zákazníky. Výstavbou nových ploch se zvýší kapacita o 22 parkovacích míst na 

celkový počet 34 míst, z nichţ 2 parkovací místa slouţí pro osoby s omezenou 

pohyblivostí. Povrch nové komunikace je tvořen asfaltovým betonem a parkoviště je 

navrţeno z betonové zámkové dlaţby. 

1.4.4 SO 04 - Areálový rozvod NN a venkovního osvětlení 

Původně samostatný objekt SO 04 byl v průběhu rozpracování projektové 

dokumentace rozdělen mezi objekty SO 01 a SO 02, mezi které byl zařazen jak 

technicky, tak rozpočtově. 

1.4.5 SO 05- Areálový rozvod dešťové kanalizace 

Dešťové vody ze stávajících objektů jsou stávající přípojkou dešťové kanalizace 

svedeny do veřejné dešťové kanalizace průmyslové zóny, která je umístěna na druhé 

straně příjezdové komunikace U Tescomy. Nově navrţené rozvody dešťové kanalizace 

jsou ze střechy objektu svedeny pod strop a dále do technické místnosti, kde budou 

osazeny nádrţe na vodu o celkovém objemu 15 m
3
. Tyto nádrţe budou technologicky 

propojeny. Přečištěná voda bude intenzivně vyuţívána především k oplachu sociálních 

zařízení a ve vegetačním období k zalévání zeleně. Přebytečná voda bude přepadem 

odvedena do kanalizace. Před objektem bude osazena kontrolní šachta s čistícím kusem. 

Odtud se kanalizace napojí na stávající rozvod dešťové kanalizace. Dešťové vody z 

nové komunikace budou napojeny na areálový rozvod kanalizace, vody z nové 

parkovací plochy budou svedeny na zelenou plochu, kde se budou povrchově vsakovat 

na pozemku investora. Areálové rozvody dešťové kanalizace budou provedeny z PVC 

potrubí o průměru DN 150 a DN 200 a celkové délce 119,6 m. 

1.4.6 SO 06 - Areálový rozvod splaškové kanalizace 

Splaškové vody svedené ze stávajících objektů jsou stávající přípojkou 

splaškové kanalizace svedeny do veřejné splaškové kanalizace průmyslové zóny, která 

je umístěna v zeleném pásu vedle chodníku přiléhajícího k příjezdové komunikaci U 

Tescomy. Objektové rozvody splaškové kanalizace budou svedeny před objekt do 

kontrolní šachty, kde bude osazen čistící kus. Odtud bude rozvod kanalizace sveden do 

stávajícího areálového rozvodu splaškové kanalizace. Areálové rozvody splaškové 

kanalizace budou provedeny z PVC potrubí o průměru DN 150 v celkové délce 69,7 m. 
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1.4.7 SO 07 - Areálový rozvod vodovodu 

Stávající přípojka vody je přivedena do stávajícího objektu z venkovního řadu, 

který je umístěn v zelené ploše před hranicí investora. Za vodoměr stávajícího rozvodu 

bude vysazena nová odbočka a polyetylenové potrubí o průměru DN 63 bude přivedeno 

do technické místnosti nového objektu. Zde bude také umístěn hlavní uzávěr objektu. 

Od hlavního uzávěru bude potrubí v daných průměrech rozvedeno do jednotlivých 

podlaţí a k jednotlivým odběrným místům. 

1.4.8 SO 08 - Vrty tepelného čerpadla 

Řešením tohoto objektu je umístění 8 hloubkových vrtů pod objektem 

administrativní a výrobní budovy Dinel. Tyto vrty jsou umístěny v půdoryse stavby, tak 

aby nekolidovaly se základovými konstrukcemi. Vrty tepelného čerpadla je nutné 

provádět v koordinaci s prováděním vrtaných pilot a je nutné přivést jednotlivá trubní 

vedení do prostoru technické místnosti umístěné v první podlaţí nové průmyslové haly. 

1.4.9 SO 09 – Nové oplocení 2. etapy 

Nově navrţené oplocení 2. etapy bude řešeno ve stejném duchu jako dosavadní 

oplocení areálu. To je tvořeno zabetonovanými ocelovými sloupky, na kterých jsou 

zavěšeny plotové ocelové panely. Pod celou trasou plotu budou podhrabové betonové 

desky. Délka nového oplocení činí 80 bm. 

1.5 SITUACE STAVBY A POPIS STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně Příluky, která patří městu Zlínu.  

Staveniště navazuje v rámci areálu firmy na první etapu a bude svým provozem v malé 

míře omezovat běţný provoz firmy. Hlavním důvodem bude vyuţívání společné 

příjezdové komunikace. Komunikaci bude nutné v případě jakéhokoliv znečištění uvést 

do původního stavu v co nejkratší moţné lhůtě. Toto opatření bude nutné hlídat hlavně 

v době provádění zemní prací. V době provádění těchto prací je nutné umístit mycí 

plochu na staveniště pro nákladní automobily.  Staveniště bude mít také negativní vliv 

na okolní pozemek investora, na kterém se budou nacházet potřebná zařízení staveniště 

v minimální nutné míře a také mezideponie orné půdy, která bude vyuţita po skončení 

stavebních prací pro sadové úpravy v okolí nově zbudovaných staveb. 

Při pracích prováděných na stavbě bude docházet k dočasnému zvýšení 

hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště. Tyto problémy budou vznikat hlavně při 
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dopravě materiálů na staveniště a při práci s těţkými mechanizmy. Všechny stavební 

činnosti budou probíhat pouze v pracovní době tj. od 7:00 do 16:00 hodin. Dále je nutné 

dodrţet všechna ochranná pásma inţenýrských sítí a ochránit inţenýrské sítě před 

neţádoucím poškozením podle platných předpisů a norem. 

Prostor nutný pro zařízení staveniště bude od zbylých částí pozemků oddělen 

mobilním systémem oplocení. Mobilní systém oplocení od firmy TOI TOI zajistí 

minimální stanovenou výšku oplocení 1,8 m, plotové dílce tohoto systému mají výšku 

2,0 m. Oplocením bude zajištěn zákaz vstupu nepovolaným osobám. Toto opatření bude 

podpořeno informačními tabulkami na plotových dílcích s nápisem "Nepovolaným 

vstup zakázán". 

V rámci mobilního oplocení bude osazena uzamykatelná brána, která bude 

slouţit jako jediný vjezd i výjezd z prostoru stavby. Zpevněné pojezdové plochy 

staveniště jsou navrţeny v místě budoucích zpevněných ploch v areálu firmy. Tyto 

zpevněné plochy budou tvořeny betonovým drceným recyklátem nebo drceným 

kamenivem ve vrstvě 150 mm. Je nutné jejich zhutnění válcem na hodnotu 45 MPa. 

Odvodnění stavebních komunikací bude probíhat drenáţním systémem, který bude 

odveden do jiţ zhotovené stávající areálové kanalizace. V rámci pojezdových ploch 

budou určeny místa pro moţnost odstavení stavební mechanizace po skončení prací. 

Dostatečné zhutněné a odvodněné musí být také zpevněné plochy pro ukládání 

stavebního materiálu. Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno vsakem do půdy 

přes vrstvu betonového recyklátu nebo drceného kameniva. V blízkosti staveništních 

komunikací budou umístěny kontejnery na stavební odpady, uzamykatelné kontejnery 

pro umístění drobného nářadí a osobních ochranných pomůcek, hygienické a sociální 

buňky pro stavební dělníky a také kancelář pro stavební techniky. Tyto kontejnery 

budou osazeny na předem vyrovnaných a zhutněných vrstvách kameniva nebo 

betonového recyklátu. Alternativou je také osazení kontejnerů na silniční betonové 

panely. Dále musí být zajištěno řádné osvětlení staveniště, jak osvětlení zpevněných 

ploch s uskladněným materiálem, tak osvětlení staveništních komunikací. 

1.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Dopravní obsluţnost staveniště bude zajištěna stávajícím sjezdem z ulice U 

Tescomy v průmyslové zóně Příluky. Tato místní komunikace dále navazuje přes ulici 

Cecilka na hlavní komunikaci I. třídy č. 49 mezi Zlínem a Vizovicemi. 
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Vjezd na staveniště bude navrţen přes stávající vjezdovou bránu do areálu 

firmy, na kterou navazuje zpevněná komunikace obsluhující stávající budovu první 

etapy výstavby. Na konci této komunikace bude umístěna vjezdová brána na staveniště, 

na kterou bude navazovat zpevněná staveništní komunikace. Šířka obsluţné vjezdové 

brány činí 6,5 m a je pro dopravu potřebnou na staveniště dostačující. 
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2.1 SITUACE STAVBY 

Situace stavby je řešena výkresem koordinační situace týkající se přístavby 

výrobní a kancelářské budovy pro firmu Dinel včetně ostatních stavebních objektů 

druhé etapy řešenou na pozemku investora v průmyslové zóně Zlín - Příluky. Samotná 

koordinační situace je přiloţena formou výkresu v příloze P.2.1 Koordinační situace 

k této diplomové práci. 

2.2 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Hlavní investor, firma Dinel s.r.o., se rozhodl rozšířit své stávající kapacity 

firmy a proto je nutná přístavba nových výrobních prostor. Nově navrţený objekt 

přístavby výrobní a kancelářské budovy se nachází na pozemku investora v průmyslové 

zóně Zlín – Příluky. Hlavní stavební objekt druhé etapy zasahuje na původní pozemek a 

z části také na druhý pozemek ve vlastnictví investora. Parcelní čísla pozemků jsou 

639/4 a 639/8, které přísluší do katastru obce Luţkovice. 

Průmyslová zóna byla zřízena magistrátem města Zlína za účelem vytvoření 

zázemí pro investory. Pozemky v zóně jsou vybaveny veškerou technickou 

infrastrukturou. Průmyslová zóna je umístěna v blízkosti silnice I. třídy, vedoucí ze 

Zlína do Vizovic. V rámci integrovaného dopravního systému města Zlína zde jezdí 

několik linek městské hromadné dopravy a také je v dostupnosti zastávka ţelezniční 

dopravy. 

 

Obr. 2. 1 – Místo stavby v rámci okresu Zlín 



30 

 

 

Obr. 2. 2 - Umístění areálu firmy v rámci průmyslové zóny Zlín – Příluky 

2.3 DOPRAVNÍ OMEZENÍ V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ 

V době provádění stavebních prací na pozemku investora bude nutné provést 

částečné dopravní omezení na přilehlých komunikacích. V rámci areálové komunikace 

bude nutné sníţení maximální povolené rychlosti a umístění zákazové značky u vjezdu 

na staveništní komunikaci. K zajištění bezpečného provozu na veřejné místní 

komunikaci přiléhající k areálu investora bude umístěno dočasné dopravní značení 

v podobě dopravních značek zákazu stání. Dočasné dopravní značení je blíţe určeno a  

řešeno v příloze označené P.2.1 Koordinační situace. 

Základní nutná omezení dopravního provozu budou řešena následujícími 

značkami: 

 Značka B20a  „Nejvyšší povolená rychlost“ 

 Značka B28  „Zákaz zastavení“ 

 Značka B1+E12  „Zákaz vjezdu“, dodatková tabule „Mimo vozidel stavby“ 

 Značka IP22  „Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“ 

 Značka P6  „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 

 Značka P4  „Dej přednost v jízdě!“ 
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2.4 NÁVRHY DOPRAVNÍCH TRAS 

2.4.1 Trasa pro dopravu věţového jeřábu Liebherr 

Název firmy:  JVS Pronájem jeřábů, s.r.o. 

Sídlo firmy:  Napajedelská 1779, 765 02 Otrokovice 

Vzdálenost:  15,1 km 

Doba dopravy: 22 minut 

Jako hlavní zvedací mechanismus na staveništi bude vyuţíván samostavitelný 

věţový jeřáb LIEBHERR TURMDREHKRAN 42 K.1 se spodní otočí. Jeřáb bude 

zapůjčen od firmy JVS Pronájem jeřábů s.r.o., která sídlí na adrese Napajedelská 1779 v 

Otrokovicích. Tato firma je nejbliţším dodavatelem stavebních jeřábů značky Liebherr. 

Při přepravě z půjčovny na stavbu v průmyslové zóně Zlín - Příluky bude nutné 

překonat celkovou délku trasy, která činí 15,1 km. Celkový čas, který cesta zabere, byl 

stanoven na 22 minut. Většina trasy vede po hlavních tazích a to především po silnici 

první třídy číslo 49 vedoucí přes centrum města Zlína. 

 

Obr. 2. 3 - Trasa pro dopravu věţového jeřábu 

Při dopravě bude vyuţito vlastního podvozku věţového jeřábu, který bude taţen 

Tatrou Phoenix 6x6. Celá souprava bude dlouhá 21,65 m, široká 2,55 m a v nejvyšším 

bodě vysoká 3,85 m. Na korbě nákladního automobilu Tatra bude, současně s dopravou 

věţového jeřábu, dopraveno betonové závaţí na staveniště. Kvůli těmto rozměrům je 

nutné řešit v rámci přepravy nadrozměrnou dopravu. Souprava nesplňuje délkové 

poţadavky vyhlášky č.341/2014 Sb. a bude nutné ţádat o povolení pro přepravu 

nadměrného nákladu. O povolení se ţádá dle vyhlášky č.104/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích.  

Na základě posouzení ţádosti o přepravu nadrozměrného nákladu ministerstvo 

určí počet doprovodných vozidel případně kombinaci doprovodných vozidel a vozidel 
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Policie ČR. Doprovodná vozidla jsou důleţitá hlavně pro ostatní účastníky provozu, 

protoţe je upozorňují na přepravu nadrozměrného nákladu. Dále pomáhají soupravě k 

plynulé jízdě z místa půjčovny na staveniště. Jako doprovodné vozidlo můţeme chápat 

osobní automobil, který bude opatřen vysílačkou a světelnou rampou.  

V rámci trasy bylo vybráno několik kritických míst pro posouzení průjezdnosti 

daného místa soupravou. 

2.4.2 Kritická místa na trase pro dopravu věţového jeřábu 

Za kritické místo průjezdu na trase se povaţuje místo, které je nutné posoudit z 

hlediska průjezdnosti dané soupravy. Vybraná kritická místa v podobě křiţovatek, 

kruhových objezdů byla posouzena pomocí internetových map, do kterých byla 

souprava přenesena v měřítku a zjištěna její průjezdnost pomocí poloměru zatáčky. 

Mosty a podjezdy byly posouzeny dle Systému hospodaření s mosty. V rámci 

výškového profilu trasy nebyl nalezen ţádný kritický bod, který by znemoţnil průjezd 

soupravy.  

Kritické body jsou označeny kilometrem, který udává vzdálenost od místa 

půjčovny věţového jeřábu tedy od areálu firmy JVS Pronájem jeřábů v Otrokovicích. 

 0,25 km – Křiţovatka ulic U Letiště a Objízdné 

Křiţovatka svým poloměr průjezdu 

soupravy vyhovuje. V případě potřeby a 

lepšího najetí do křiţovatky bude nutné, na 

dobu nezbytně nutnou, uzavření protějšího 

pruhu.  

Poloměr křiţovatky: 

R = 15.000 m 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. 4 - Křiţovatka ulic U Letiště a Objízdné 
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 1,5 km – Podjezd dálnice D55 silnicí třídy I/49 

Dle systému hospodaření s mosty 

byla stanovena volná výška podjezdu pod 

dálnicí D55 na 5,63 m. Tato výška je pro 

průjezd soupravy jeřábu a tahače 

dostačující. 

 

 

 10,5 km – Křiţovatka ulic Štefánikova a Osvoboditelů 

Průjezd touto křiţovatkou by měl 

být v případě zabezpečení bezpečnosti 

provozu bez problému. Případně bude 

nutné uzavřít vnitřní odbočovací pruh, z 

důvodu menšího poloměru přívěsu.  

Poloměr křiţovatky:  

R = 18.000 m 

 

 

 10,7 km – Křiţovatka ulic Osvoboditelů a tř. Tomáše Bati 

V případě průjezdu této křiţovatky 

bude nutné zajistit volné oba dva pruhy ve 

směru na Vizovice na ulici tř. Tomáše Bati. 

Důvodem nedotáčivost přívěsu.  

 

Poloměr křiţovatky:  

R = 14.400 m 

 

 

 

 

 

Obr. 2. 5 - Podjezdy pod dálnicí D55 

Obr. 2. 6 - Kritické místo na trase jeřábu – 108,5 km 

Obr. 2. 7 - Kritické místo na trase jeřábu – 108,7 km 
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 14,2 km – Most přes řeku Dřevnici na ulici Pekárenská 

Most přes řeku je pro průjezd soupravy dostačující 

a není potřeba řešit ţádná omezení provozu při průjezdu 

soupravy.  

 

Normální zatíţení: 32 tun  

Výhradní zatíţení: 80 tun  

Výjimečné zatíţení: 196 tun 

 

 14,3 km – Křiţovatka ulic Pekárenská a Cecilka 

Jelikoţ je tato křiţovatka nepřehledná 

při jízdě na stavbu, bude nejlepším řešením za 

pomocí doprovodných vozidel tuto křiţovatku 

uzavřít na dobu nezbytně nutnou pro průjezd 

soupravy.  

 

Poloměr křiţovatky:  

R = 17.450 m 

 

 

 

 15,1 km – Odbočka na staveniště (areálovou komunikaci) 

V době příjezdu soupravy na 

místo je nutné zajistit, aby se zde 

nevyskytovali překáţky v podobě 

odstavených automobilů zákazníků 

nebo zaměstnanců. 

Poloměr křiţovatky:  

R = 13.500 m   

Obr. 2. 8 - Kritické místo na trase jeřábu – 112,2 km 

Obr. 2. 9 - Kritické místo na trase jeřábu – 112,3 km 

Obr. 2. 10 - Kritické místo na trase jeřábu – 113 km 
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2.4.3 Trasa pro dopravu vrtné soupravy  

Název firmy:  Keller – speciální zakládání, spol. s.r.o. 

Sídlo firmy:  K Cihelně 246, 763 02 Zlín 

   výjezd soupravy ze stavebního dvora v Napajedlech 

Vzdálenost:  19,7 km 

Doba dopravy: 25 minut  

Objekt výrobní a kancelářské budovy je v celé své ploše zaloţen na hlubinných 

pilotách o délce 8 m a 6 m, přičemţ piloty budou prováděny technologií CFA. 

K provedení těchto prací bude nutné na staveniště dopravit vrtnou soupravu Soilmec 

SR-30. Pro zajištění dodávky této vrtné soupravy byla vybrána firma Keller – speciální 

zakládání, která disponuje touto vrtnou soupravou. Dalším důvodem pro výběr firmy 

Keller je fakt, ţe firma má stavební dvůr na ulici Nádraţní v Napajedlech. Délka 

navrţené trasy pro dopravu soupravy na podvalníku činí 19,7 km a doba potřebná pro 

ujetí této vzdálenosti je stanovena na 25 minut. Díky těmto faktům se minimalizují 

náklady spojené s přepravou. 

 

Obr. 2. 11 - Trasa pro dopravu vrtné soupravy 

Při dopravě bude vyuţito tahače MAN TGS 6x4 a 5ti-nápravového 

nízkopodlaţního podvalníku Goldhofer. Celá souprava bude dlouhá 24,2 m, široká 2,55 

m a v nejvyšším bodě vysoká 4,15 m. Kvůli těmto rozměrům je nutné řešit v rámci 

přepravy nadrozměrnou dopravu. Souprava nesplňuje délkové ani váhové poţadavky 

vyhlášky č.341/2014 Sb. a bude nutné ţádat o povolení pro přepravu nadměrného 

nákladu. O povolení se ţádá dle vyhlášky č.104/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  
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Na základě posouzení ţádosti o přepravu nadrozměrného nákladu ministerstvo 

určí počet doprovodných vozidel případně kombinaci doprovodných vozidel a vozidel 

Policie ČR. Doprovodná vozidla jsou důleţitá hlavně pro ostatní účastníky provozu, 

protoţe je upozorňují na přepravu nadrozměrného nákladu. Dále pomáhají soupravě k 

plynulé jízdě z místa půjčovny na staveniště. Jako doprovodné vozidlo můţeme chápat 

osobní automobil, který bude opatřen vysílačkou a světelnou rampou.  

V rámci trasy bylo vybráno několik kritických míst pro posouzení průjezdnosti 

daného místa soupravou. Nejlepší dobou pro převoz budou večerní hodiny, kdy bude 

v centru města minimální provoz. 

2.4.4 Kritická místa pro dopravu vrtné soupravy 

Kritické body jsou označeny kilometrem, který udává vzdálenost od místa 

půjčovny vrtné soupravy, tedy stavebního dvoru společnosti Keller – speciální 

zakládání. 

 6,2 km – Podjezdy pod dálnicí D55 

Stanovená volná výška podjezdů je pro průjezd soupravy dostačující. Viz 

kapitola 2.4.2 Kritická místa na trase pro dopravu věţového jeřábu. 

 15,1 km – Křiţovatka ulic Štefánikova a Osvoboditelů 

Průjezd touto křiţovatkou je pro soupravu dostačující. V případě potřeby je 

moţné pozastavení provozu pomoci doprovodných vozidel. Viz kapitola 2.4.2 Kritická 

místa na trase pro dopravu věţového jeřábu. 

 15,3 km – Křiţovatka ulic Osvoboditelů a tř. Tomáše Bati 

Průjezd touto křiţovatkou je pro soupravu dostačující. V případě potřeby je 

moţné pozastavení provozu pomoci doprovodných vozidel. Viz kapitola 2.4.2 Kritická 

místa na trase pro dopravu věţového jeřábu. 

 18,9 km – Most přes řeku Dřevnici na ulici Pekárenská 

Únosnost mostu je pro soupravu dostačující. Jednotlivé únosnosti viz kapitola 

2.4.2 Kritická místa na trase pro dopravu věţového jeřábu. 
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 19,0 km – Křiţovatka ulic Pekárenská a Cecilka 

Průjezd touto křiţovatkou je pro soupravu dostačující. V případě potřeby je 

moţné pozastavení provozu pomoci doprovodných vozidel. Viz kapitola 2.4.2 Kritická 

místa na trase pro dopravu věţového jeřábu. 

 19,7 km – Odbočka na staveniště (areálovou komunikaci) 

Odbočení na areálovou komunikaci je pro soupravu dostačující. V době příjezdu 

soupravy je nutné zajistit odstranění překáţek v podobě odstavených vozidel. Viz 

kapitola 2.4.2 Kritická místa na trase pro dopravu věţového jeřábu. 

2.4.5 Trasa pro dopravu bednění 

Název firmy:  Česká Doka bednící technika, spol. s.r.o. – sklad Brno 

Sídlo firmy:  Kšírova 265, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

Vzdálenost:  102 km 

Doba dopravy: 1 hodina a 8 minut 

Jelikoţ se jedná o výstavbu monolitického skeletu, bude potřeba po celou dobu 

výstavby hrubé vrchní stavby zapůjčit systémové bednící dílce od firmy Doka, které 

budou přivezeny z centrálního skladu v Brně na ulici Kšírova 265. Vzdálenost skladu 

bednících dílců od staveniště činí 102 km a doprava dílců zabere při běţném provozu 

zhruba 1 hodinu a 8 minut.  

 

Obr. 2. 12 - Trasa pro dopravu bednících dílců 

Při dopravě dílců bude pouţito běţných dopravních prostředků v podobě 

nákladního automobilu s návěsem. Pro tyto dopravní prostředky nebude průjezd 

navrţenou trasou ţádným problémem a nemusí se tudíţ řešit ţádná dopravní omezení 

při přepravě. 
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2.4.6 Trasa pro dopravu betonářské výztuţe 

Název firmy:  Výztuţ CZ, s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiráskova 904, 763 62 Tlumačov 

Vzdálenost:  23 km 

Doba dopravy: 30 minut 

Pro výstavbu hlavní nosné konstrukce budovy, v podobě ţelezobetonového 

monolitického skeletu, bude potřeba zajistit dodávku a dopravu svázané ohýbané 

betonářské oceli všech nosných prvků skeletu dle projektové dokumentace a její statické 

části. Dodavatelem veškeré betonářské výztuţe bude společnost Výztuţ CZ. 

 

Obr. 2. 13 - Trasa pro dopravu betonářské výztuţe 

Armovna společnosti Výztuţ CZ s.r.o. se nachází na adrese Jiráskova 904 ve 

městě Tlumačov. Vzdálenost skladu výztuţe od staveniště činí 23 km a na přepravu 

výztuţe po vyznačené trase je zapotřebí přibliţně 30 minut.  

Veškerá výztuţ bude dopravována za pomoci nákladních automobilů s návěsem. 

Tyto dopravní prostředky splňují standardní rozměry běţných dopravních prostředků a 

nebude nutné při průjezdu navrţenou trasou řešit jakákoliv dopravní omezení.   

2.4.7 Trasa pro dopravu čerstvého betonu 

Název firmy:  CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Betonárna Zlín 

Sídlo firmy:  K Farmě 606, 763 14 Zlín – Štípa  
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Vzdálenost:  7,5 km 

Doba dopravy: 15 minut 

Jedním z hlavních nejdůleţitějších 

materiálů při výstavbě kancelářské a výrobní 

haly bude beton. Dodávka kvalitních betonů a 

jejich doprava na staveniště bude zajištěna 

firmou CEMEX Czech Republic, která má svoji 

betonárnu v městské části Štípa na adrese 

K Farmě 606. Betonárna byla vybrána z více 

důvodů. Prvním důvodem byla poměrně krátká 

vzdálenost od staveniště, která měří pouhých 

7,5 km. Čas potřebný pro dopravu činí 15 minut, 

čímţ se eliminuje dlouhá doba čekání mezi 

jednotlivými dodávkami čerstvého betonu. 

Dalším důvodem byl výběr společnosti CEMEX 

pro svoji tradici. 

2.4.8 Trasa pro dopravu odpadu, stavební suti a zeminy 

Název firmy:  Technické sluţby Zlín, s.r.o. 

Sídlo firmy:   Záhumení V. 321, 763 02 Zlín – Louky  

Vzdálenost:  skládka Suchý důl – 9,4 km 

   skládka komunálního odpadu – 8,5 km 

Doba dopravy: skládka Suchý důl – 18 minut 

   skládka komunálního odpadu – 13 minut 

Při zemních pracích bude převáţná většina zeminy převezena na skládku 

nacházející se v městské části Zlín – Mladcová. Správcem této skládky je společnost 

Technické sluţby Zlín, s.r.o. Na skládku Suchý důl je moţné ukládat kromě zeminy 

také stavební suť. Zemina bude na skládku dopravena nákladním automobilem Tatra 

Phoenix 6x6 s objemem jednostranné sklápěcí korby 14 m
3
. Vývoz stavební suti bude 

zajištěn společností Technické sluţby Zlín, která disponuje vlastní mechanizací pro 

Obr. 2. 14 - Trasa pro dopravu čerstvého betonu 
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vývoz velkoobjemových kontejnerů umístěných na staveništi. Délka trasy na skládku 

Suchý důl činí 9,4 km při době dopravy 18 minut. 

 

Obr. 2. 15 - Trasa na skládku Suchý důl 

Společnost Technické sluţby Zlín bude zároveň odběratelem veškerého odpadu 

vznikajícího ze stavební činnosti, ať uţ se bude jednat o komunální odpad, nebezpečný 

odpad případně stavební odpad. Vývoz kontejnerů je zajištěn pravidelně jednou za 

14 dní, případně dle potřeby po telefonické domluvě s dispečerem společnosti. 

Společnost Technické sluţby disponuje vlastní mechanizací pro vývoz kontejnerů na 

odpad. Odpady budou vyváţeny na skládku, která se nachází v městské části Zlín – 

Louky. Tato skládka je od staveniště vzdálená 8,5 km a délka trasy trvá okolo 13 minut. 

 

Obr. 2. 16 - Trasa na skládku odpadů 
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V této části diplomové práce byl zpracován časový a finanční plán všech 

stavebních objektů druhé etapy výstavby.  

Celková cena a délka trvání hlavního stavebního objektu byly stanoveny dle 

poloţkového rozpočtu a podrobného časového harmonogramu. Ceny ostatních 

stavebních a inţenýrských objektů byly stanoveny dle technicko-hospodářských 

ukazatelů (THU). Délky trvání ostatních objektů, kromě hlavního, byly stanoveny 

z produktivity pracovníků pro dané práce. Nejmenší časovou jednotkou plánu je týden. 

V rámci tohoto objektového plánu byl také stanoven měsíční a celkový finanční 

graf výstavby druhé etapy. Tyto grafy jsou součástí přílohy k této kapitole. 

Objektový časový a finanční plán pro druhou etapu výstavby pro společnost 

Dinel byl zpracován v programu Microsoft Office Excel jako řádkový harmonogram a 

je součástí této diplomové práce jako příloha P.3.1 Časový a finanční plán – objektový. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby: DINEL - 2. ETAPA 

Novostavba výrobní a kancelářské budovy v areálu firmy Dinel 

Místo stavby:  průmyslová zóna Příluky, parcely č. 639/4 a 639/8 

   U Tescomy 249 

Druh stavby:  Výrobní a kancelářský objekt 

Zastavěná plocha: 865 m
2
 

Obestavěný prostor: 7070 m
3
 

Investor:  DINEL, s.r.o. 

U Tescomy 249, 760 01 Zlín  

634 76 886 

CZ 634 76 886 

Projektant:  ARS Projekt Zlín 

Dlouhá 108,  

760 01 Zlín 

   Ing. arch. Miroslav Baleja, vedoucí projektant 

Zhotovitel:  KKS, spol. s.r.o. 

Příluky 386,  

760 01 Zlín 

Řešený objekt se nachází v průmyslové zóně na ulici U Tescomy v příměstské 

části Zlín – Příluky. Společnost DINEL se zabývá výrobou elektroniky pro měření 

výšky hladiny. Přístavbou druhé etapy, jejíţ součástí je mimo jiné nová výrobní a 

kancelářská budova, investor doplní především svůj výrobní a skladovací prostor a také 

rozšíří své vývojové odvětví novými laboratořemi. Přístavba bude realizována na 

rovinatém zatravněném pozemku investora v areálu firmy. Nový objekt bude se 

stávající částí propojen v prvním podlaţí a to za pomoci poţárních vstupních dveří. 

V rámci druhé etapy budou také zhotoveny další zpevněné plochy a to jak parkovací 

místa, tak nová příjezdová komunikace k výrobní a skladovací hale. Tato komunikace 

bude napojena na stávající.  
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Přístavba bude realizována jako dvoupodlaţní monolitický skelet zastřešený 

jednoplášťovou plochou střechou. Zaloţení je navrţeno jako kombinace hlubinných 

základů v podobě pilot a základových pasů a patek ze ţelezobetonu. Výplňové nenosné 

zdivo a vnitřní příčky budou vyzděny z keramických tvárnic systému Porotherm. 

Opláštění části objektu je tvořeno PUR panely a zbylá část je tvořena kontaktním 

zateplovacím systémem. 

4.2 ROZDĚLENÍ NA TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

 PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 

o Oplocení staveniště 

o Sejmutí ornice 

o Zřízení zařízení staveniště 

o Vytyčení objektu a inţenýrských sítí 

o Výkopové práce pro základy nového objektu 

 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

 Provedení pilot CFA 

o Vytyčení vrtu pilot 

o Vrtání pilot  

o Betonáţ za současného vytahování šnekového vrtáku 

o Osazení armokoše 

o Dokončení piloty 

 Monolitické základové pasy a patky, základ výtahu 

o Zhotovení podkladního betonu 

o Bednění základových konstrukcí a vyvázání výztuţe 

o Betonáţ základových konstrukcí 

o Odstranění bednění a návoz recyklátu 

o Betonáţ základové desky 

 Hydroizolace spodní stavby 

o Hydroizolace dojezdu výtahu 

o Hydroizolace v místě sloupů 

o Připravení podkladu 

o Podkladní geotextílie 

o Hydroizolační PVC fólie 
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o Ochranná geotextílie 

o Ochranná betonová vrstva 

 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

 Svislé nosné konstrukce 

o Příprava a montáţ bednění 

o Vyvázání výztuţe a dokončení bednění 

o Betonáţ sloupů 

o Ošetřování betonu a odbednění 

 Vodorovné nosné konstrukce 

o Příprava a montáţ bednění 

o Vloţení výztuţe 

o Betonáţ stropní konstrukce 

o Ošetřování betonu a odbednění 

 Schodiště 

 Zděné konstrukce 

o Příprava podkladu a rozměření 

o Zdění první výšky 

o Dokončení zděných konstrukcí 

 ZASTŘEŠENÍ 

o Přípravné práce 

o Pokládka parozábrany 

o Pokládka tepelné izolace střešního pláště 

o Pokládka hydroizolační vrstvy 

 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

o Instalace 

o Úpravy povrchů 

o Podlahy 

o SDK příčky a podhledy 

o Řemesla 



47 

 

4.3 PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 

Etapa přípravných a zemních prací hlavního stavebního objektu je první etapou 

v rámci výstavby tohoto objektu. Přípravné a zemní práce zahrnují činnosti, jako jsou 

oplocení prostoru staveniště, zřízení zázemí staveniště, vytyčení stávajících a nových 

inţenýrských sítí a stavebních objektů a také provedení sejmutí ornice včetně dalších 

výkopových prací pro řešený objekt. 

4.3.1 Návaznost prací na předchozí etapy 

Jelikoţ přípravné a zemní práce jsou první technologickou etapou výstavby 

druhé etapy, tak nenavazují na ţádné předchozí výstavbové procesy. Před vlastním 

zahájením jakýchkoliv prací bude nutné provést několik důleţitých kroků, mezi které se 

řadí například podepsání smlouvy mezi generálním zhotovitelem a investorem a také 

provedení předání staveniště mezi oběma stranami. O předání a převzetí staveniště musí 

být sepsán protokol a také proveden zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců 

obou stran. 

4.3.2 Klimatické podmínky pro přípravné a zemní práce 

Činnosti v rámci etapy zemních prací budou podle předpokladu prováděny 

začátkem měsíce Března. Z důvodu rozmanitého počasí v tomto ročním období je 

předpoklad výskytu nepříznivých a zároveň nevyhovujících klimatických podmínek. 

Zemní práce bude nutné na nějakou dobu přerušit především při vytrvalém 

dlouhotrvajícím dešti, bouřkách, hustých mlhách s viditelností pod 30 m případně 

sněţení s námrazou. Přerušení prací bude z důvodu zvýšení bezpečnosti pracovníků a 

bude v plné kompetenci stavbyvedoucího. 

4.3.3 Pracovní četa a stavební mechanizmy pro přípravné a 

zemní práce 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, kterými jsou pracovní obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta a přilba. 

Zároveň všichni pracovníci musí projít vstupním školení o bezpečnosti na staveništi a 

toto školení stvrdit do zápisu svým podpisem. 

Sloţení pracovní čety: 

 Vedoucí čety       zkušenosti v oboru 
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 Řidič dozeru      strojní průkaz 

 Řidič nakladače      strojní průkaz 

 Řidič nákladního automobilu    řidičský průkaz 

 Řidič nákladního automobilu s rukou   řidičský, jeřábnický průkaz 

 Řidič vibračního válce     strojní průkaz 

 Pomocní dělníci      poučení a proškolení 

 Geodet + pomocník     autorizace + kvalifikace 

 

 vedoucí čety má za úkol koordinovat práci při realizaci zemních prací 

 řidič dozeru bude provádět skrývku ornice v poţadované tloušťce 200 mm 

 řidič nakladače bude nakládat odtěţenou zeminu na připravené nákladní 

automobily 

 řidič nákladního auta má za úkol odvést naloţenou zeminu na skládku a také dovoz 

betonového recyklátu na zpevněné plochy 

 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou má za úkol přivést potřebné 

vybavení zařízení staveniště tzn. stavební buňky, oplocení atd. 

 řidič válce bude hutnit rozprostřený betonový recyklát zpevněných ploch 

 pomocní dělníci budou na stavbě pro ruční začištění výkopu 

 geodet s pomocníkem musí vytyčit budoucí objekt 

Strojní sestava pro zemní práce: 

 Dozer         

 Kolový nakladač nebo UNC      

 Nákladní automobil s korbou      

 Nákladní automobil s rukou     

 Vibrační válec      

 Nivelační sestava a totální měřící stanice, rotační laser  

 Ruční nářadí 

4.3.4 Postup činností pro přípravné a zemní práce 

 Oplocení staveniště 

Bude provedeno po předání a převzetí staveniště hlavním zhotovitelem. Po celou 

dobu provádění stavby musí zajistit, aby se na staveniště nedostali nepovolané osoby. 

Bude tvořeno mobilním systémem oplocení z plotových dílců a základových patek o 

výšce 2,0 m. Celková délka oplocení činí 180 m. Součástí oplocení je osazení vjezdové 
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brány o šířce 6 m, která bude uzamykatelná, a budou na ní umístěny tabulky s 

varovnými příkazy. Výstraţné tabule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“ budou 

rozmístěny také na jednotlivých plotových dílcích mobilního oplocení. 

 Sejmutí ornice 

V místě budoucího objektu a prostoru okolo něj včetně míst pro zařízení 

staveniště a staveništní komunikaci bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. To bude 

prováděno dozerem případně rypadlo-nakladačem. Naloţená zemina na nákladních 

automobilech bude odváţena na skládku Suchý důl, přičemţ část vytěţené ornice bude 

ponechána na vedlejším pozemku investora k budoucímu pouţití při dokončovacích 

sadových úpravách. 

 Zřízení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude budováno při pracích na sejmutí ornice. V místě 

stavebních buněk bude provedeno zpevnění a vyrovnání plochy pomocí zhutněného 

betonového recyklátu tl. 150 mm. Na tento recyklát budou ukládány stavební buňky, 

které po správném osazení budou napojeny na elektrickou síť, případně také vodu. 

Zároveň bude provedeno uzemnění všech buněk. Zpevněné pojezdové plochy 

prováděné v rámci zařízení staveniště budou provedeny z betonového recyklátu o tl. 

150 mm a budou zhutněny na potřebnou únosnou mez, kvůli pojezdu těţkých 

mechanizmů. 

 Vytyčení objektu a inţenýrských sítí 

Po sejmutí ornice a vyhotovení veškerého zařízení staveniště se provede 

polohové a výškové vytyčení stavby a inţenýrských sítí aby nedošlo během 

výkopových prací k jejich porušení. O vytyčení inţenýrských sítí bude proveden zápis 

do stavebního deníku. Vytyčené body je nutné po celou dobu výstavby chránit před 

poškozením. Vytyčovací práce budou prováděny geodetem za totální měřící stanice, 

spreje a dřevěných kolíků. Po vytyčení hlavních bodů objektu budou provedeny 

s dostatečným odstupem dřevěné lavičky. 

 Výkopové práce pro základy nového objektu 

Podlaha prvního nadzemního podlaţí budoucího objektu bude výškově osazena 

vůči upravenému terénu o cca 0,8 m výš, proto budou výkopové práce provedeny 

v malé míře. Po sejmutí vrstvy ornice v tloušťce 200 mm se provede strhnutí zeminy 

v tloušťce 150 mm v ploše prostoru budoucího objektu včetně rozšíření kvůli 
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manipulačnímu prostoru. Sejmutím těchto dvou vrstev se dostaneme na úroveň 

základové spáry, která činí -1,250 m pod podlahou prvního podlaţí nového objektu. Po 

dokopání stavební jámy se provede po obvodu objektu rýha pro drenáţ, která se zaústí 

do stávající kanalizace, obalí do geotextílií a zasype drobným těţeným kamenivem. 

Další činností prováděnou v rámci této technologické etapy bude rozprostření 

geotextílie v ploše objektu. Poté návoz, rozprostření, rovnání a následné hutnění 

betonového recyklátu. Vrstva zhutněného recyklátu v tloušťce 200 mm bude slouţit 

jako podkladní vrstva pro pojezd pilotovací soupravy. Po dokončení této vrstvy se 

v místě základových pasů a patek provede výkop stavebních rýh s ponecháním 

betonového recyklátu pro zpětný zásyp. 

4.3.5 Jakost a kvalita pro přípravné a zemní práce 

V rámci této etapy bude kontrolována připravenost staveniště, kontrola stability 

mobilního oplocení a vyvěšení informačních a bezpečnostních tabulí. V průběhu prací 

je nutné kontrolovat přesnost vytyčení a po dokončení prací zejména rovinnost dna 

stavební jámy, geometrickou a výškovou přesnost výkopů a čistotu základové spáry.  

4.4 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

Řešení hrubé spodní stavby hlavního objektu je navrţeno v kombinaci vrtaných 

pilot prováděných technologií CFA a monolitických základových pasů a patek. Piloty 

jsou navrţeny o průměru 700 mm nebo 500 mm a v délkách 8 m nebo 6 m dle zatíţení. 

Na pilotách jsou navrţeny patky výšky 900 mm a po obvodu a pod vnitřní zdivo 

základové pasy rovněţ výšky 900 mm. V prostoru nového objektu je navrţena nosná 

deska podlahy tl. 150 mm, která bude v místě os 5-6/B-D zvětšena na tloušťku 250 mm. 

Beton pro piloty je navrţen tř. C25/30 XC2 vyztuţen armokošem piloty z betonářské 

oceli B500B. Pro základové pasy a hlavice je navrţen beton tř. C20/25 XC2 vyztuţen 

ocelí B500B. Pro desku podlahy je navrţen beton tř. C20/25 XC1 vyztuţen dvěma 

řadami kari sítí pr. 6/100/100 mm a 6/150/150 mm. 

4.4.1 Návaznost prací na předchozí etapy 

Tato technologická etapa svým zařazením následuje po přípravných a zemních 

pracích. Činnosti v rámci této etapy můţou začít po kontrole čistoty základové spáry a 

po přesném polohovém vytyčení středů jednotlivých pilot a základových konstrukcí. 
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4.4.2 Klimatické podmínky pro základové konstrukce 

Jelikoţ se v rámci této etapy budou provádět práce spojené s betonáţí, bude 

nutné dodrţet několik zásad. Především jsou to teplotní meze, které jsou pro práce 

s mokrými procesy stanoveny na +5°C aţ +30°C. V případě provádění prací mimo tyto 

meze bude nutné upravit sloţení čerstvého betonu. Při svářečských pracích teplota 

nepoklesne pod -10°C. K přerušení prací v rámci této etapy musí dojít v případě bouřek, 

silných dešťů, sněţení a námrazy, ale také při mlze a viditelnosti menší neţ 30 m. 

4.4.3 Pracovní četa a stavební mechanizmy pro základové 

konstrukce 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, kterými jsou pracovní obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta a přilba. 

Zároveň všichni pracovníci musí projít vstupním školení o bezpečnosti na staveništi a 

toto školení stvrdit do zápisu svým podpisem.  

Sloţení pracovní čety: 

 Vedoucí čety      zkušenosti v oboru monolitu 

 Obsluha vrtné soupravy    strojní průkaz 

 Řidič nakladače     strojní průkaz 

 Řidič nákladního automobilu   řidičský průkaz  

 Řidič nákladního automobilu s rukou  řidičský, jeřábnický průkaz 

 Obsluha čerpadla betonu    strojní průkaz 

 Tesař, stavební dělník    zkušenosti v oboru, vyučení 

 Svářeč, ţelezář     zkušenosti v oboru, vyučení 

 Izolatér      zkušenosti v oboru, vyučení 

 Pomocní dělníci     poučení a proškolení 

 Geodet + pomocník    kvalifikace 

 

 vedoucí čety má za úkol koordinovat práci při realizaci hrubé spodní stavby 

 obsluha vrtné soupravy bude mít za úkol správnost vrtání pilot CFA 

 řidič nakladače bude nakládat odtěţenou zeminu na připravené nákladní 

automobily 

 řidič nákladního auta má za úkol odvést naloţenou zeminu na skládku 
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 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou má za úkol přivést výztuţ pilot v 

podobě armokošů, bednění pro základové konstrukce a jiné materiály 

 obsluha čerpadla bude dopravovat beton k vrtné soupravě 

 tesaři budou mít za úkol zhotovení a zajištění stability bednění základů 

 svářeči a ţelezáři budou mít za úkol přivaření a vyvázání výztuţe základů 

 izolatéři musí provést zaizolování spodní stavby hydroizolací proti zemní vlhkosti 

 pomocní dělníci budou na stavbě pro ruční začištění výkopu a hlavy piloty a 

pomocné stavební práce 

 geodet s pomocníkem musí vytyčit budoucí objekt 

 

Strojní sestava pro hrubou spodní stavbu: 

 Vrtná souprava    

 Kolový nakladač nebo UNC   

 Nákladní automobil s korbou   

 Nákladní automobil s rukou   

 Čerpadlo betonu 

 Ruční nářadí 

 Nivelační přístroj, totální měřící stanice, rotační laser   

4.4.4 Postup činností pro základové konstrukce 

PROVEDENÍ PILOT CFA 

 Vytyčení vrtu pilot 

Geodet provede vytyčení jednotlivých středů pilot společně s dvěma body ve 

vzdálenosti 1 m od středu piloty v navzájem kolmých směrech. Všechny tyto body 

budou vyznačeny dřevěným kolíkem a barevným sprejem přičemţ středový kolík se 

barevně odliší od ostatních dvou. Při pracích je pak nutné na tyto vytyčené body dávat 

pozor, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Bylo by nutné opětovné vytyčení geodetem. 

 Vrtání pilot 

Jakmile je vrtná souprava přemístěna nad první pilotu, srovná se šnek do svislé 

polohy a v místě středu piloty se zapustí na zhruba 2-3 otáčky vrtáku. Tento postup je 

z důvodu kontroly správnosti vrtu pomocí dvou pomocných kolíků. V případě 

nesrovnalostí je nutné vrták posunout do přesné polohy. Kontrola se provádí kaţdé dva 
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metry hloubky. Po dosaţení hloubky piloty je nutné zjištění únosnosti podloţí, pokud 

únosnost podloţí souhlasí s únosností uvedenou v PD je moţné vrtání ukončit. 

 Betonáţ za současného vytahování šnekového vrtáku 

Po dosaţení potřebné hloubky se otevře nebo vyrazí zátka na konci dutého dříku, 

tento úkon je nezbytný pro započetí betonáţe. Autodomíchavač dováţí na staveniště 

betonovou směs, která se za pomoci betonářských hadic vedoucích od čerpadla 

čerstvého betonu, dopravuje aţ k dutému dříku šnekového vrtáku, který je na hadice 

napojen a tímto dříkem se betonová směs dostává do vrtu. Při postupném vytahování 

šnekového vrtáku musí být směr jeho rotace stejný jako při vrtání. Během vytahování 

vrtáku se kolem horní úrovně vrtu hromadí vyvrtaná zemina, kterou pomocní pracovníci 

ze šroubovice odstraňují za pomoci lopat, pokud samovolně neodpadává. Betonáţ končí 

v okamţiku úplného vytaţení vrtáku. Prověří se kóta horní úrovně piloty a provede se 

zarovnání a začištění betonu. 

 Osazení armokoše 

Vzhledem k technologii provádění pilot je nutné ihned po dokončení betonáţe 

osadit armokoš z betonářské výztuţe. Rypadlo-nakladač přemístí armokoš z místa 

skládky k vrtné soupravě, dbá se na správnou orientaci výztuţe. Armokoše jsou z 

výroby opatřeny závěsnými oky. Za tyto oka se armokoš připevní k vrátku na vrtné 

soupravě. Ta armokoš umístí do svisle polohy a dělníci jej nasměrují do 

vybetonovaného vrtu. Před spouštění se nesmí zapomenout osadit distanční krouţky, 

které zajistí minimální krytí výztuţe. Tyto distanční prvky se osazují na nosnou 

podélnou výztuţ, a to po třech kusech v jedné rovině cca po 2 m. 

 Dokončení piloty 

Dokončením piloty se rozumí zabetonovaný vrt s osazenou a stabilizovanou 

výztuţí proti poklesu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se zvolí vhodné opatření 

pro ošetřování čerstvého betonu. Vrtná souprava se přesune k následujícímu vrtu dle 

schématu postupu vrtání pilot. Odstranění vyvrtané zeminy, a odbourání 

znehodnoceného betonu z hlavy piloty se provede nejdříve po 48 hodinách, kdy je 

dosaţeno pevnosti betonu cca 70 %. 
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MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY A PATKY, ZÁKLAD VÝTAHU 

 Zhotovení podkladního betonu 

Před zahájením prací na betonáţi základových monolitických konstrukcí je 

nutné provedení podkladního betonu na dně stavebních rýh. Podkladní beton bude 

proveden z betonu C12/15 v tloušťce 50 mm. Po provedení je nutné ošetřování betonu. 

 Bednění základových konstrukcí a vyvázání výztuţe 

Po vytvrdnutí podkladního betonu bude moţné zhotovit oboustranné bednění 

základových pasů i patek. Toto bednění bude nutné zajistit proti usmýknutí, překlopení 

a roztaţení. Po dokončení bednění se vyváţe výztuţ jednotlivých základových pasů a 

patek dle PD. U vázání výztuţe nesmíme zapomenout osadit vyčnívající výztuţ pro 

připojení sloupů prvního nadzemního podlaţí. Nesmí se zapomenout osadit distanční 

tělíska, která zajišťují poţadované krytí výztuţe.  

Zhotovení základu pro dojezd výtahu bude provedeno stejně jako u základových 

pasů a patek. Po uloţení výztuţe do bednění je nutné zavolat statika, aby převzal 

výztuţ, a o převzetí provedl zápis do stavebního deníku. 

 Betonáţ základových konstrukcí 

Po důkladné kontrole těsnosti a správnosti osazení bednění můţeme přejít 

k betonáţi. Čerpadlo bude dopravovat betonovou směs na poţadované místo pomocí 

betonářských hadic. Při ukládání betonu je nutné dbát na to, aby nebyl beton shazován z 

velké výšky a aby byl důkladně hutněn po vrstvách. Po vybetonování základových 

konstrukcí je nutné ošetřování betonu v podobě jeho kropení při vysokých okolních 

teplotách nebo jeho zahřívání při nízkých teplotách. 

 Odstranění bednění a návoz betonového recyklátu 

Po dostatečném vytvrdnutí posledního taktu betonáţe bude moţné odstranění 

dané části bednění. Je nutné bednění důkladně očistit a uloţit na skládku materiálu 

k dalšímu pouţití. Do prostoru budoucího objektu bude zahájen návoz betonového 

recyklátu. Betonový recykláţ je nutné důkladně hutnit po vrstvách, aby byla dosaţena 

potřebná únosnost podkladu pod ţelezobetonovou desku. 

 Betonáţ základové desky 

Po kontrole zhutnění vnitřního prostoru objektu pomocí statické zatěţovací 

zkoušky a správného bednění čel můţeme přejít k osazení kari sítí. Výztuţ základové 
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desky je tvořena dvěma řadami sítí, kde spodní řada je tvořena sítěmi pr. 6/100/100 mm 

a horní řada pr. 6/150/150 mm. U sítí je nutné kontrolovat minimální přesah přes dvě 

pole. Po vyztuţení desky statik převezme výztuţ a provede zápis do stavebního deníku. 

Čerpadlo čerstvého betonu bude dopravovat směs na poţadované místo pomocí 

betonářských hadic. Při ukládání betonu je nutné dbát na to, aby nebyl beton shazován z 

velké výšky a aby byl důkladně hutněn. Po vybetonování základové desky je nutné 

ošetřování betonu v podobě jeho kropení při vysokých okolních teplotách nebo jeho 

zahřívání při nízkých teplotách. Po částečném vytvrdnutí betonu desky je moţné 

bednění čel desky. 

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

 Hydroizolace dojezdu výtahu 

Provedení svislé i vodorovné hydroizolace dojezdu výtahu bude provedeno 

pomocí natavení hydroizolační pásů na připravené ţelezobetonové stěny a dno dojezdu. 

Natavení pásů bude provedeno za pomoci hořákové soupravy. Při pracích s otevřeným 

ohněm bude četa vybavena hasicím přístrojem. 

 Hydroizolace v místě sloupů 

V místě napojení sloupů a svislých konstrukcí na základovou desku bude 

hydroizolační vrstva provedena hydroizolačním nátěrem. Nátěr bude proveden ve dvou 

vrstvách. Tuto vrstvu je moţné nanášet pomocí válečku nebo štětce či ji stěrkovat. 

 Připravení podkladu 

Hydroizolace pomocí PVC fólie bude provedena na zhotovenou základovou 

desku. Před zahájením prací je nutné podklad v podobě betonu základové desky 

důkladně očistit, aby nebyly v ploše nečistoty ohroţující funkci izolační vrstvy. 

Zkontrolovat je také nutné veškeré prostupy procházející přes základovou desku, 

všechny tyto části musí být hotové před zahájením prací na hydroizolační vrstvě.  

 Podkladní geotextílie 

Na očištěný podklad se rozloţí vrstva podkladní ochranné geotextílie, jejíţ 

hlavní podstatou je chránit hlavní hydroizolační fólii proti poškození ze spodní strany.  

 Hydroizolační PVC fólie 

Na vrstvu podkladní geotextílie se volně rozloţí a roztáhnou jednotlivé role PVC 

fólie, která slouţí jako hlavní hydroizolační vrstva. Fólie se klade se vzájemnými 
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přesahy, díky nimţ se jednotlivé části vrstvy vzájemně svařují horkovzdušnou 

svářečkou. Při kladení hydroizolační vrstvy nesmíme zapomenout na dostatečné 

přesahy přes plochu objektu z důvodu napojení na svislé konstrukce. 

 Ochranná geotextílie 

Svařená hydroizolační vrstva se opatří ochrannou textilní vrstvou, jejímţ úkolem 

je ochránit spodní vrstvu proti poškození z vrchní strany. 

 Ochranná betonová vrstva 

Jako poslední část hydroizolace spodní stavby se provede betonáţ ochranné 

betonové vrstvy tvořené beton třídy C20/25 v tloušťce 50 mm, která zajistí dokonalé 

krytí hydroizolační vrstvy proti poškození z následujících stavebních prací. 

4.4.5 Jakost a kvalita pro základové konstrukce 

V průběhu prací na hrubé spodní stavbě bude kontrolováno mnoţství, kvalita a 

způsob zpracování dodávaného čerstvého betonu a jeho důsledné hutnění. Dále tuhost a 

stabilita bednění a správná pozice výztuţe v jednotlivých částech konstrukce. Dalším 

faktorem, který je zapotřebí kontrolovat, je průběh teplot během betonáţe. Výstupními 

kontrolami jsou přesnost geometrických rozměrů základových konstrukcí, polohy 

prostupů přes konstrukce, kontrola pevnosti a neporušenosti povrchu betonu a také 

rovinnost základové desky. 

Při kontrole hydroizolační vrstvy je nutné dbát na kvalitu podkladního povrchu, 

aby byl čistý bez ostrých hran a výstupků. Při kontrole spojů PVC fólie se zaměřuje 

pozornost na těsnost a správnost provedení. Velký důraz se klade na provedení koutů, 

rohů či hran. 

4.5 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

Svislý nosný systém nového objektu je tvořen ţelezobetonovým monolitickým 

skeletem. Hlavním prvkem jsou sloupy v modulu 6,9 x 6,3 m (některá pole jsou 

menších modulových rozměrů). Navrţené sloupy jsou různých průřezů, vnitřní 

400/400 mm, vnější 400/300 mm a rohové 300/300 mm. Ţelezobetonové sloupy jsou 

doplněny o výplňové zdivo tvořené keramickými tvárnicemi Porotherm tl. 300 mm. 

Vnitřní dělící příčky a nenosné zdivo jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm tl. 100 a 

150 mm. Výtahová šachta je tvořena opět ţelezobetonovou monolitickou konstrukcí o 
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tloušťce stěny 150 mm. Navrţený beton pro sloupy i výtahovou šachtu je třídy C25/30 

XC1 vyztuţen betonářskou ocelí B500B s krytím výztuţe 25 mm. 

Stropní konstrukce jsou v objektu navrţeny jako kříţem vyztuţené 

ţelezobetonové monolitické desky o tl. 180 mm podporované ţelezobetonovými 

monolitickými průvlaky v obou směrech. Vnitřní průvlaky jsou navrţeny o výšce 

270 mm pod desku, zatímco obvodové průvlaky jsou navrţeny podle velikosti okenních 

otvorů, pro které budou tvořit zároveň nadpraţí. Strop nad zasedací místností, který je 

zvýšen bude tvořen ocelovými nosníky profilu HEB 240 s osovou vzdáleností 1,2 m. Na 

ocelových nosnících jsou navrţeny roznášecí OSB desky na pero dráţku o tl. 25 mm. 

Beton pro vodorovné nosné konstrukce je navrţen třídy C25/30 XC1 vyztuţen 

betonářskou výztuţí B500B s krytím 25 mm. 

Schodiště v objektu je navrţeno jako deskové ţelezobetonové monolitické z 

betonu třídy C25/30 XC1. Schodišťová deska bude uloţena na obvodové zdivo a výztuţ 

schodišťových ramen zakotvena do stropní desky. Schodiště bude obloţeno keramickou 

dlaţbou a zábradlí dodatečně ukotveno za pomoci chemických kotev. 

4.5.1 Návaznost prací na předchozí etapy 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předchozí etapu 

základových konstrukcí. Zahájení prací je moţné aţ po provedení všech prací v rámci 

předchozí etapy. Dalším důleţitým bodem je důkladné vytvrdnutí základové desky a 

dostatečná pevnost betonu. 

4.5.2 Klimatické podmínky pro hrubou vrchní stavbu 

Pro práci s čerstvým betonem budou platit stejné podmínky o přerušení 

pracovních činností, jako jsou uvedeny v kap. 4.4.2 Klimatické podmínky pro 

základové konstrukce. Další důleţitou klimatickou podmínkou pro přerušení prací je 

rychlost větru, která nesmí přesáhnout 8 m/s při práci na plošinách a ţebřících a 

v ostatních případech nesmí přesáhnout 11 m/s. 

4.5.3 Pracovní četa a stavební mechanizmy pro hrubou vrchní 

stavbu 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, kterými jsou pracovní obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta a přilba. 
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Zároveň všichni pracovníci musí projít vstupním školení o bezpečnosti na staveništi a 

toto školení stvrdit do zápisu svým podpisem.  

Sloţení pracovní čety: 

 Vedoucí čety       zkušenosti v oboru 

 Obsluha věţového jeřábu    kvalifikace, jeřábnický pr. 

 Vazač       vazačský průkaz 

 Řidič nakladače      strojní průkaz 

 Řidič nákladního automobilu s rukou   řidičský, jeřábnický průkaz 

 Tesaři (skládání bednění)    kvalifikace a zkušenosti 

 Ţelezáři (vyvázání výztuţe)    kvalifikace a zkušenosti 

 Betonáři       kvalifikace a zkušenosti 

 Zedníci       kvalifikace a zkušenosti 

 Geodet + pomocník     autorizace + kvalifikace 

 

 vedoucí čety má za úkol koordinovat práci při realizaci nosných konstrukcí 

 obsluha věţového jeřábu bude mít za úkol přemístění materiálu z místa skladek na 

místo určení v konstrukci 

 vazač má za úkol správné uvázání přepravovaných břemen 

 řidiči nákladních aut s hydraulickou rukou mají za úkol dovoz všech potřebných 

materiálů na výstavbu nosných konstrukcí vrchní hrubé stavby 

 kvalifikovaní tesaři budou na stavbě z důvodu výstavby systémového bednění 

 ţelezáři mají za úkol do nachystaného bednění vyvázat danou výztuţ 

 betonáři budou zajišťovat správné ukládání betonové směsi do bednění, jeho 

důkladné vibrování po vrstvách a také ošetřování čerstvého betonu 

 zedníci budou mít za úkol vyzdění veškerých zděných konstrukci v celém objektu 

 geodet s pomocníkem bude mít za úkol kontrolu modulové sítě 

Strojní sestava pro hrubou vrchní stavbu: 

 Věţový jeřáb 

 Kolový nakladač nebo UNC 

 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

 Nivelační přístroj, rotační laser 
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4.5.4 Postup činností pro hrubou vrchní stavbu 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Příprava a montáţ bednění 

Před zahájením prací se systémovým bedněním je nutné zkontrolovat jeho stav a 

případně dané poruchy odstranit, aby nedošlo k havárii. Dalším nutným úkolem je 

příprava bednění před betonáţí. Ta spočívá v celoplošném nátěru ploch bednění, které 

přijdou do styku s betonem, odbedňovacím přípravkem. Potom je moţné jednostranné 

bednění sloţené na předmontáţní ploše zavěsit na věţový jeřáb, který bednění přemístí 

na dané místo dle plánu bednění. 

 Vyvázání výztuţe a dokončení bednění 

Po osazení všech jednostranných bednění sloupů bude moţné vyvázat výztuţ. 

Výztuţ sloupů se skládá z kompletních armokošů, které věţový jeřáb vyzvedne na 

skládce a dopraví na místo určení. Je nutné důkladně zkontrolovat pevnost armokošů a 

osazení distančních tělísek. U tělísek je nutné zkontrolovat jejich stav a také maximální 

vzdálenost. Po kompletním vyvázání výztuţe všech sloupů na patře je nutné pozvat 

statika spolu s technickým dozorem investora, aby převzali a zkontrolovali výztuţ 

jednotlivých sloupů. Po této kontrole je moţné dokončení bednění, u kterého se 

postupuje stejně jako v předcházejícím bodě. 

 Betonáţ sloupů 

Po důkladné kontrole těsnosti a správnosti osazení bednění můţeme přejít k 

betonáţi sloupů. Je nutné, aby bylo také osazeno zábradlí v potřebném rozsahu, kvůli 

zamezení pádu pracovníků z výšky. Čerpadlo bude dopravovat betonovou směs na 

poţadované místo pomocí betonářských hadic nebo se pouţije závěsná bádie, která 

bude uchycena na věţovém jeřábu. Při ukládání betonu je nutné dbát na to, aby nebyl 

beton shazován z velké výšky a aby byl důkladně hutněn po vrstvách. 

 Ošetřování betonu a odbednění 

Po vybetonování sloupů je nutné ošetřování betonu v podobě jeho kropení při 

vysokých okolních teplotách nebo jeho zahřívání při nízkých teplotách. Odbednění 

sloupů můţe začít, aţ kdyţ beton dosáhne alespoň 70% své navrhované krychelné 

pevnosti. Po odbednění je nutné pouţité bednící kusy ihned očistit od zbytků betonu a 

umístit na skládku, případně pouţit na bednění dalších sloupů v následujícím podlaţí. 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Příprava a montáţ bednění 

Před zahájením prací se systémovým bedněním je nutné zkontrolovat jeho stav a 

případně dané poruchy odstranit, aby nedošlo k havárii. Dalším nutným úkolem je 

příprava bednění před betonáţí. Ta spočívá v celoplošném nátěru ploch bednění, které 

přijdou do styku s betonem, odbedňovacím přípravkem. Nejdříve se začne s 

rozmístěním stojek s trojnoţkou, které budou rozloţeny podle plánu. Do kříţové hlavy 

se rozmístí spodní nosníky, na kterých spočívají horní (kolmo loţené) nosníky. Celý 

systém se ukončí uloţením stropních desek, které musí být celoplošně natřeny 

odbedňovacím přípravkem. Na zhotovené bednění se rozměří místa prostupů a 

vybednění se. 

 Vloţení výztuţe 

Po osazení všech prvků bednění stropní desky bude moţné vyvázat výztuţ. U 

vyvázání výztuţe je nutné dodrţet přesné pořadí a vzdálenosti jednotlivých prutů 

výztuţe. Dále je nutné osazení distančních tělísek. U tělísek je nutné zkontrolovat jejich 

stav a také maximální vzdálenost. U stropní konstrukce prvního nadzemního podlaţí se 

osadí navazující výztuţ pro připojení sloupů druhého nadzemního podlaţí. 

Po kompletním vyvázání výztuţe je nutné pozvat statika spolu s technickým dozorem 

investora, aby převzali a zkontrolovali výztuţ celé stropní desky včetně zvýšených 

průvlaků v místě sloupů a vybedněných prostupů. Po této kontrole je moţné zahájení 

betonáţe. 

 Betonáţ stropní konstrukce 

Po důkladné kontrole těsnosti a správnosti osazení bednění můţeme přejít k 

betonáţi stropní desky. Je nutné, aby bylo také osazeno zábradlí v potřebném rozsahu, 

kvůli zamezení pádu pracovníků z výšky. Čerpadlo bude dopravovat betonovou směs na 

poţadované místo pomocí betonářských hadic nebo se pouţije závěsná bádie, která 

bude uchycena na věţovém jeřábu. Při ukládání betonu je nutné dbát na to, aby nebyl 

beton shazován z velké výšky a aby byl důkladně hutněn po vrstvách. V průběhu 

betonáţe je nutné kontrolovat stabilitu bednění. 

 Ošetřování betonu a odbednění 

Po vybetonování stropní desky je nutné ošetřování betonu v podobě jeho kropení 

při vysokých teplotách nebo jeho zahřívání při nízkých teplotách. Částečné odbednění 
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v podobě odstranění některých stojek je moţné po tom kdy beton dosáhne svých 

počátečních pevností. Kvůli důkladnému vytvrdnutí betonu je nutné ponechat stojky v 

max. vzdálenosti 2 m od sebe a v jednotlivých patrech nad sebou. Po celkovém 

odbednění je nutné pouţité bednící kusy ihned očistit od zbytků betonu a umístit na 

skládku, případně pouţit na bednění dalších stropních desek v následujících podlaţích. 

SCHODIŠTĚ 

Během provádění stropní konstrukce budou probíhat také práce na schodišti 

mezi prvním a druhým nadzemním podlaţím. Nejdříve se provede bednění schodišťové 

mezipodesty s bedněním ramen. Dle projektové dokumentace statické části se vyváţe 

do bednění veškerá výztuţ s potřebným krytím a vzdáleností jednotlivých prutů. Po 

převzetí výztuţe statikem a technickým dozorem stavebníka bude provedeno bednění 

jednotlivých schodišťových stupňů. Následně se provede betonáţ schodiště. 

ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

 Příprava podkladu a rozměření 

Příprava podkladu pro zděné konstrukce spočívá v odstranění bednění stropní 

konstrukce a očištění podkladní vrstvy. Z podlaţí se vyklidí veškerý nepotřebný 

materiál a podklad se důkladně zamete. Následuje rozměření polohy jednotlivých 

zděných příček dle aktuální projektové dokumentace. Při rozměření nesmíme 

zapomenout na polohy okenních a dveřních otvorů.  

 Zdění první výšky 

Po rozměření se zahájí zdění a to nanesením zdící malty pod první řadou zdiva. 

Zdící malta se nanáší ve větší vrstvě z důvodu vyrovnání nerovnosti podkladu. Další 

vrstvy zdiva se lepí pouze na tenkovrstvé lepidlo a je nutné dodrţovat vazbu a případné 

kotvení příček a stěn do nosných konstrukcí. Kotvení je provedeno pomocí úhelníků. 

Zdění první výšky se provede do výšky +1,2 m nad čistou podlahou podlaţí.  

 Dokončení zděných konstrukcí 

Po dosaţení potřebné výšky se přenese váhorys pomocí nivelačního přístroje na 

jednotlivé zděné konstrukce. Pro další zdění bude zřízeno lešení, které musí splňovat 

bezpečností předpisy. Musí být dostatečně únosné, postavené na stabilní ploše a musí 

být opatřeno bezpečnostní zábradlím o výšce alespoň 1,1 m nad podlahou lešení. Dle 

projektové dokumentace se osadí nad okenními a dveřními otvory daný počet 
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keramických překladů správné délky. Všechny zděné konstrukce se ukončí cca 20 aţ 

30 mm pod nosnou stropní konstrukcí (desky či průvlaky). Vzniklý prostor se vyplní 

nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou, z důvodu sníţení negativního vlivu průhybu 

stropních konstrukcí. 

4.5.5 Jakost a kvalita pro hrubou vrchní stavbu 

V průběhu prací na hrubé vrchní stavbě bude kontrolováno mnoţství, kvalita a 

způsob zpracování dodávaného zdícího materiálu, čerstvého betonu a jeho důsledné 

hutnění. Dále tuhost a stabilita bednění a správná pozice výztuţe v jednotlivých částech 

konstrukce. Dalším faktorem, který je zapotřebí kontrolovat, je průběh teplot během 

betonáţe. Výstupními kontrolami jsou přesnost geometrických rozměrů konstrukcí, 

polohy prostupů přes konstrukce, kontrola pevnosti a neporušenosti povrchu betonu a 

také rovinnost stropních desek a konstrukce schodiště.  

U zděných konstrukcí se provede kontrola správného rozmístění a rozměření 

otvorů vůči projektové dokumentaci. V průběhu prací se kontroluje správnost zaloţení, 

kotvení zdiva, vazba jednotlivých řad, vyplnění a tloušťka spár, správné osazení 

překladů. Výsledná kontrola zděných konstrukcí spočívá v kontrole svislosti, rovinnosti 

a celkového vzhledu. 

4.6 ZASTŘEŠENÍ 

Zastření objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou ukončenou reflexní 

fólií o tl. 1,8 mm. Střešní plášť je spádován za pomoci spádových klínů a uloţen v 

převáţné části na stropní monolitické desce tl. 180 mm. Pouze v části nad zasedací 

místností bude střešní plášť osazen na OSB desky tl. 25 mm, které budou vynášeny 

ocelovými nosníky v osové vzdálenosti 1,2 m. Reflexní fólie bude také vytaţena na 

monolitickou atiku tl. 150 mm, která bude ukončena klempířskými prvky. Ve střešním 

plášti jsou navrţeny světlíky o rozměru 600 x 600 mm a světlovody, které povedou 

světlo do 1. podlaţí. 

4.6.1 Návaznost prací na předchozí etapy 

Před zahájením stavebních prací na etapě zastřešení stavby musí být dokončeny 

veškeré práce z předešlé etapy hrubé vrchní stavby a to hlavně strop nad 2.NP halové 

části. Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují rovinnost povrchu. 
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4.6.2 Klimatické podmínky pro střešní plášť 

Přerušení prací skladbě střešního pláště nastane v případě hustých a 

dlouhotrvajících dešťů. Okrajové teplotní podmínky jsou stanoveny na +10°C aţ 

+25°C. Faktorem přerušení prací je také výskyt mlhy s viditelnosti do 30 m. Další 

důleţitou klimatickou podmínkou pro přerušení prací je rychlost větru, která nesmí 

přesáhnout 8 m/s. 

4.6.3 Pracovní četa a stavební mechanizmy pro střešní plášť 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, kterými jsou pracovní obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta a přilba a 

bezpečnostní postroj. Zároveň všichni pracovníci musí projít vstupním školení o 

bezpečnosti na staveništi a toto školení stvrdit do zápisu svým podpisem. 

Sloţení pracovní čety: 

 Vedoucí čety      zkušenosti v oboru 

 Obsluha věţového jeřábu   kvalifikace, jeřábnický průkaz 

 Vazač      vazačský průkaz 

 Izolatér      kvalifikace 

 Klempíř      kvalifikace 

 Pomocný dělník       

 Řidič nákladního automobilu s rukou  řidičský, jeřábnický průkaz 

 

 vedoucí čety má za úkol koordinovat práci při realizaci střešního pláště 

 obsluha věţového jeřábu bude mít za úkol přemístění materiálu z místa skladek na 

místo určení v konstrukci 

 vazač má za úkol správné uvázání přepravovaných břemen 

 izolatéři mají za úkol kvalitní provedení všech vrstev ploché střechy 

 klempíři mají za úkol provedení klempířských výrobků 

 pomocní dělníci budou provádět úkony stanovené vedoucím čety 

 řidiči nákladních aut s hydraulickou rukou mají za úkol dovoz všech potřebných 

materiálů na výstavbu zastřešení objektu 

Strojní sestava pro střešní plášť: 

 Věţový jeřáb 

 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
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 Manipulátor 

 Nivelační přístroj, rotační laser 

4.6.4 Postup činností pro střešní plášť 

 Přípravné práce 

Před započetím prací na střešní konstrukci musí být stavební plocha řádně 

uklizená a zbavená veškerých nečistot. Bude zajištěna ochranným zábradlím o výšce 1,1 

m s dolní bezpečnostní lištou. Dále je nutné zkontrolovat funkčnost stavebního výtahu a 

kompletnost dodávky všech materiálů. 

 Pokládka parozábrany 

Před pokládkou samotných asfaltových pásů, z kterých je tato vrstva tvořena, 

bude nutné celou plochu natřít penetračním nátěrem. Před lepením asfaltových pásů 

bude nutné provést kontrolu celistvosti penetračního nátěru. Asfaltové pásy budou na 

podklad celoplošně lepeny s příčným i podélným přesahem. Asfaltové pásy budou 

nataveny také na ţelezobetonovou atiku. 

 Pokládka tepelné izolace střešního pláště 

Tepelná izolace je navrţena ze spádových klínů EPS 100 S o tloušťce 200-

400mm, které jsou k podkladu mechanicky kotveny. Desky je nutno chránit proti 

poškození dělníky nebo povětrností. Druhá vrstva tepelné izolace v tloušťce 160 mm 

bude celoplošně lepena ke spádovým klínům. Je nutné dbát na dodrţení T-vazby. Při 

provádění tepelné izolace je nutné brát ohled na všechny prostupy, které danou 

konstrukcí vedou. 

 Pokládka hydroizolační vrstvy 

Tepelnou a hydroizolační vrstvu v této skladbě jednoplášťové střechy odděluje 

vrstva separační. Separační vrstva v této konstrukci je navrţena z geotextílie o plošné 

hmotnosti 300 g/m
2
, která je bodově kotvena do tepelné izolace. Přesahy jsou 300 mm a 

geotextílie je nalepena na atiku. Navrţená hydroizolační vrstva je provedená z PVC 

folie. Hydroizolační fólie ALKORBRIGHT je vícevrstvá střešní fólie vyrobená z 

měkčeného PVC. Fólie je vyztuţená polyesterovou mříţkou. Fólie ALKORBRIGHT je 

bílé barvy a na horním povrchu má speciální úpravu. Kombinace těchto vlastností 

dodává fólii vysokou odrazivost slunečních paprsků. PVC folie je mechanicky kotvena 

k podkladu a přesahy jsou určeny ke svařování. Přesah v příčném směru je 150 mm a v 

podélném směru 100 mm. 
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4.6.5 Jakost a kvalita pro střešní plášť 

Po průběhu prací bude kontrolováno dodrţení pořadí všech vrstev střešního 

pláště a jednotlivé přesahy stavebních materiálů. V místech prostupů přes střešní 

skladbu je nutné dodrţet napojení jednotlivých vrstev. Po skončení prací se provede 

kontrola spojů a také těsnost spojů pomocí jehlové zkoušky. Kontrolu spojů je nutné 

provést důkladně. 

4.7 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

4.7.1 Návaznost prací na předchozí etapy 

Zahájení dokončovacích prací bude moţné po dokončení prací na hrubé vrchní 

stavbě a také na střešním plášti. Práce svým charakterem spadající do dokončovacích 

činností vyţadují pracovní prostředí bez přítomnosti sráţkových vod a jiných 

negativních klimatických vlivů. Pro tyto práce je nutné vytvořit stále vnitřní prostředí. 

Dokončovací práce řešené touto studií diplomové práce jsou instalace potřebných 

médií, úpravy povrchů, konstrukce podlah, řemesla a SDK příčky včetně podhledů. 

4.7.2 Klimatické podmínky pro dokončovací práce 

Pro zajištění stálého vnitřního prostředí bude nutné osadit hliníkové výplně 

otvorů. Vyplněním těchto otvorů bude zamezeno působení vnějších negativních 

klimatických vlivů uvnitř objektu. Při poklesu vnitřní teploty pod + 5°C bude nutné 

zajistit dodatečné vytápění prostor teplovzdušnými agregáty, tak aby se vytvořilo 

přijatelné pracovní prostředí pro dané stavební práce. Za sníţených světelných 

podmínek bude nutné pořídit na pracoviště umělé osvětlení v podobě led reflektorů. Při 

pracích vykonávaných vně objektu musí být tato práce přerušeny při teplotě niţší neţ 

+ 5°C, sníţené viditelnosti pod 30 m případně při rychlostech větru vyšších neţ 8 m/s. 

4.7.3 Pracovní četa a stavební mechanizmy pro dokončovací 

práce 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, kterými jsou pracovní obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta a přilba a 

bezpečnostní postroj. Zároveň všichni pracovníci musí projít vstupním školení o 

bezpečnosti na staveništi a toto školení stvrdit do zápisu svým podpisem. 

 



66 

 

Pracovníci pro dokončovací práce 

 Elektrikáři      zkušenosti v oboru 

 Instalatéři      zkušenosti v oboru 

 Technici a montáţníci VZT   zkušenosti v oboru 

 Zedníci, obkladači a malíři   zkušenosti v oboru 

 Betonáři, podlaháři    zkušenosti v oboru 

 Sádrokartonáři     zkušenosti v oboru 

 Truhláři, klempíři a zámečníci   zkušenosti v oboru 

 Obsluha věţového jeřábu   kvalifikace, jeřábnický průkaz 

 Vazač      vazačský průkaz    

 Řidič nákladního automobilu s rukou  řidičský, jeřábnický průkaz 

 Pomocní dělníci 

 

 elektrikáři budou provádět veškeré silnoproudé a slaboproudé rozvody 

 instalatéři mají za úkol provést všechny rozvody vody a topení včetně připojení 

zařizovacích předmětů 

 pracovníci vzduchotechniky rozvedou v rámci celého objektu rozvody VZT  

 zedníci, obkladači a malíři provedou na celém objektu vnitřní i vnější omítky 

včetně KZS, všechny obklady a následně výmalbu určených ploch 

 betonáři a podlaháři provedou jednotlivé konstrukce podlah včetně nášlapných 

vrstev 

 sádrokartonáři vytvoří konstrukce pro SDK příčky včetně opláštění a zapravení a 

také konstrukce pro podhledy včetně umístění podhledových kazet 

 truhláři, klempíři a zámečnicí osadí své výrobky dle potřeb a průběhu výstavby 

 obsluha věţového jeřábu bude mít za úkol přemístění materiálu z místa skladek na 

místo určení v konstrukci 

 vazač má za úkol správné uvázání přepravovaných břemen 

 řidiči nákladních aut s hydraulickou rukou mají za úkol dovoz všech potřebných 

materiálů pro dokončovací práce hlavního objektu 

 pomocní dělníci budou provádět úkony stanovené vedoucími jednotlivých čet pro 

dokončovací práce 

Strojní sestava pro dokončovací práce: 

 Věţový jeřáb 

 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
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 Manipulátor 

 Stacionární silo spojené s kontinuální míchačkou na suchou maltovou směs 

 Paletový vozík 

 Nivelační přístroj, rotační laser 

 Drobná ruční mechanizace a nářadí pro jednotlivé dokončovací práce 

4.7.4 Postup činností pro dokončovací práce 

INSTALACE 

Práce na rozvodech elektrické energie, vody, topení a vzduchotechniky mohou 

začít po zhotovení zděných konstrukcí, do kterých jsou některé rozvody schovány. 

Jednotlivé rozvody médií budou prvně hrubě rozměřeny, aby se stanovila kolizní místa 

rozvodů a mohla se operativně vyřešit mezi vedoucími čet a stavbyvedoucím. 

Kaţdá z profesí bude své rozvody provádět po konzultaci se stavbyvedoucím 

z hlediska návazností na předchozí práce. Obecně lze stanovit provádění rozvodů od 

hlavních větví vedoucích celým objektem k jednotlivým vedlejším větvím do daných 

prostor. Z hlediska dokončovacích prací na rozvodech médií se jedná o umístění 

zásuvek, vypínačů, uzavíracích, kulových a jiných kohoutů, sifónů, baterií a 

zařizovacích předmětů a neposlední řadě také vývodů vzduchotechnických rozvodů. 

ÚPRAVY POVRCHŮ 

Před započetím prací na vnitřních omítkách musí být zhotoveny všechny zděné 

konstrukce včetně potřebných rozvodů médií. Provede se zakrytí vnějších výplní 

otvorů, aby se zamezilo jejich výraznému znečištění, a u vnitřních otvorů se provede 

vybednění z důvodu pozdějšího osazení zárubní.  Na takto připravené zděné konstrukce 

se provede strojně nanášená jádrová omítka, vyráběná stacionárním silem a kontinuální 

míchačkou. Po vytvrdnutí a částečném vyschnutí této vrstvy se provede ruční nanesení a 

vyhlazení štuku. V místech určených k obloţení keramickými obklady se provede 

pouze jádrová omítka.  

Na dokončené vnitřní omítky navazuje provedení vnitřních keramických 

obkladů. Keramické obklady budou lepeny pomocí lepidla k podkladu, který bude 

dostatečně vyzrálý. V hygienických prostorách bude navíc opatřen hydroizolačním 

vrstvou. K ukončení hrany obkladu slouţí plastové lišty. Po dostatečném vytvrdnutí 

lepidla budou spáry mezi obklady vyplněny spárovací hmotou. 
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 Malířské práce v jednotlivých prostorech nového objektu mohou začít po 

provedení konstrukcí podlah včetně nášlapných vrstev, konstrukcí SDK příček a také 

podhledů. Výmalba bude provedena minimálně ve dvou vrstvách a také dle charakteru 

podkladu. 

Vnější úpravy povrchů spočívají v provedení kontaktního zateplovacího systému 

obvodových stěn i soklu. Před zahájením všech prací na vnějších povrchových úpravách 

bude vystaveno okolo objektu lešení, které bude splňovat bezpečnostní předpisy a bude 

dostatečně kotveno. Montáţ kontaktního zateplovacího systému bude zahájena 

osazením zakládací lišty po obvodu objektu. Následuje lepení tepelného izolantu, 

tvořeného fasádním polystyrenem, v celé ploše. V rámci postupu prací se provede 

zateplení nadpraţí i ostění otvorů v obvodovém plášti. Takto nalepený tepelný izolant se 

zkontroluje z hlediska rovinnosti a dostatečné přídrţnosti lepidla a ukotví se talířovými 

hmoţdinkami k podkladu. Jakmile je tepelný izolant dostatečné kotven bude moţné 

nanést na celou plochu fasádní lepidlo včetně oroţkování hran u otvorů v obvodovém 

plášti. Fasádní lepidlo se nanáší ve dvou vrstvách. Po vyzrání lepidla se povrch 

přebrousí, aby se odstranily nerovnosti. Nanese se penetrační nátěr, který musí 

dostatečně vyzrát před povrchovou finální vrstvou v podobě probarvené silikátové 

omítky poţadované zrnitosti a barvy. 

V části objektu budou osazeny PUR panely Kingspan. Před zahájením montáţe 

panelů se provede tepelná izolace stěn z minerální fasádní vaty. Bude osazena zakládací 

lišta v poţadované výšce, na kterou budou umístěny tabule fasádní minerální vaty. Tato 

vrstva bude dle technologického předpisu kotvena k podkladu. Po zhotovení této vrstvy 

bude provedena samotná montáţ fasádních panelů Kingspan včetně montáţe 

ukončovacích klempířských prvků. 

PODLAHY 

Po dokončení vnitřních omítek a všech rozvodu instalací, které vedou v tloušťce 

skladeb podlahových konstrukcí (jedná se především o podlahové vytápění) bude 

moţné zahájit práce na jednotlivých vrstvách podlah. Prostor objektu nebo jeho části 

musí být vyklizen a dostatečně uklizen, z důvodu vzniku nerovností při provádění 

vrstev podlahy. Provádění podlahových konstrukcí se liší dle účelu místností a také 

tloušťky samotných vrstev. Po dokončení hrubé podlahy a vyzrání poslední vrstvy 

(nejčastěji cementový potěr) bude poloţena koncová nášlapná vrstva. Opět se provedení 

této vrstvy liší dle charakteru místnosti. 
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SDK PŘÍČKY A PODHLEDY 

Provádění sádrokartonových příček bude moţné po dokončení cementových 

potěrů v rámci skladby podlahy. Dle projektové dokumentace se rozměří samotná 

poloha příček, ale také případné otvory. Následně se vytvoří nosní rám z ocelových 

profilů určených pro výstavbu sádrokartonových příček. Příčka se jednostranně opláští 

sádrokartonovými deskami a provedou se v ní instalace potřebných médií. Volný 

prostor mezi profily se vyplní tepelným izolantem a příčka se uzavře deskami i z druhé 

strany. Provede se zatmelení spár desek, aby se sjednotil výsledný povrch. Nakonec se 

provede výmalba finálního povrchu. 

Podhledy budou moct být prováděny po dokončení všech rozvodů 

vzduchotechniky, provedených omítkách a SDK příčkách. Nejdříve se po obvodu dané 

místnosti, ve stanovené výšce projektovou dokumentací, ukotví obvodový profil. Mezi 

tento profil se pomocí závěsů, ukotvených ve stropní konstrukci, vynese nosný rošt pro 

jednotlivé kazety. Finální povrch podhledu se vytvoří osazením správných typů kazet. 

ŘEMESLA 

Práce řemesel týkajících se truhlářských, zámečnických či klempířských 

výrobků jsou úzce spjaty s prováděním ostatních prací na hlavním stavebním objektu. 

Truhlářské výrobky budou osazovány mezi posledními výrobky, jelikoţ se jedná 

dřevěné zárubně včetně dveřního křídla nebo vnitřní parapety. Jsou to finální výrobky, 

které je nutné chránit proti jakémukoliv poškození. Co se týče zámečnických a 

klempířských výrobků, tak jsou to výrobky osazované přednostně na vnějším plášti 

budovy. Ať uţ se jedná o ocelové konstrukce zábradlí či zastřešení obou ramp, 

ochranné zábradlí okenních otvorů, ale také oplechování střešních atik a jiných 

konstrukcí. Práce řemesel musí být důkladně koordinovány a konzultovány se 

stavbyvedoucím a vedoucími čet předchozích prací. 

4.7.5 Jakost a kvalita pro dokončovací práce 

INSTALACE 

Prvotní kontrolou je kontrola dodaného a montovaného materiálu. Tento 

materiál musí mít poţadované vlastnosti stanovené projektovou dokumentací. 

V průběhu prací se kontrolují trasy vedení, dimenze potrubí, dostatečné kotvení k nosné 

konstrukci, spoje na vedení a také ukončení rozvodů. Výsledná kontrola spočívá 
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v kontrole kompletnosti rozvodů a také kontrola provedených zkoušek a revizí, které 

zajistí bezproblémové předání díla. 

ÚPRAVY POVRCHŮ 

Vstupní kontrola úpravy povrchů spočívá v kontrole materiálu vstupujícího do 

stavební výroby. Materiál musí vykazovat vlastnosti stanovené projektovou 

dokumentací.  

U provádění vnitřních omítek je kontrolována tloušťka jednotlivých vrstev, 

dodrţování technologických přestávek a vzhled finálního povrchu. Výstupní kontrolou 

stanovena svislost a rovinnost. U keramických obkladů je zásadní kontrola výsledné 

rovinnosti, návaznost a spárořez obkladů a také tloušťka a vyplnění spár. U výmalby je 

brán zřetel na výsledný vzhled konstrukce bez fleků a map. 

U vnějších fasádních úprav se v zásadě kontroluje správnost provedení celého 

systému, dostatečné kotvení fasádních desek, výškové osazení systému, rovinnost a 

svislost výsledného povrchu. Povrch kontaktního zateplovacího systému musí 

vykazovat shodnou strukturu zrna a ţádné viditelné napojení pracovních záběrů finální 

vrstvy. Fasádní panely Kingspan nesmí vykazovat ţádné viditelné poškození 

pohledového povrchu včetně finálních klempířských prvků 

PODLAHY 

Vstupní kontrola spočívá v kontrole materiálu vstupujícího do stavební výroby. 

Materiál musí vykazovat vlastnosti stanovené projektovou dokumentací.  

U podlahových konstrukcí a jejich nášlapných vrstev bude kladen důraz při 

kontrole rovinnosti a výškové úrovni kaţdé vrstvy, dodrţování technologických 

přestávek při mokrých procesech a ve finále shoda s poţadavky investora a celkový 

vzhled pohledové vrstvy. 

SDK PŘÍČKY A PODHLEDY 

Při provádění sádrokartonových konstrukcí bude kontrolován všechen materiál, 

který bude pouţit při jejich výstavbě. U příček bude kladen důraz na kontrolu provedení 

izolace, dodrţení technologického postupu výrobce a detaily napojení na ostatní 

konstrukce. Nakonec se provede výsledná kontrola rovinnosti. 
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U podhledových konstrukcí se kontroluje výšková úroveň, dostatečná únosnost 

závěsů, stabilita konstrukce a výsledná rovinnost povrchu. Kontroluje se také celkový 

vzhled povrchu s přihlédnutí k detailům napojení na ostatní konstrukce. 

ŘEMESLA 

Veškeré výrobky truhlářské, zámečnické či klempířské výrobu musí projít 

vstupní kontrolou materiálu, který musí ve shodě s právními předpisy a projektovou 

dokumentací. Kontroluje se zpracování výrobků, osazení a navázání na předchozí a 

okolní konstrukce a finální výsledek konstrukce jako celku. 
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5.1 ÚVOD – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název stavby: DINEL – 2. ETAPA 

Stavební objekt: Novostavba výrobní a kancelářské budovy v areálu firmy Dinel 

Místo stavby:  průmyslová zóna Příluky, parcely č. 639/4 a 639/8 

Kraj:   Zlínský 

Investor:  Dinel, s.r.o., U Tescomy 249. 760 01 Zlín 

Projektant:  ARS Projekt Zlín, Dlouhá 108, 760 01 Zlín 

   Ing. Arch. Miroslav Baleja, IČ 12 220 426 

Stavba druhé etapy pro firmu Dinel s.r.o. bude realizována za účelem zvýšení 

jak administrativních tak výrobních kapacit firmy. Předpokládá se, ţe výhledově bude 

realizována i třetí etapa, která bude spočívat v dostavbě druhého nadzemního podlaţí 

první etapy. Hlavní stavební objekt druhé etapy navazuje na objekt etapy první stejně 

jako nově navrţené rozšíření zpevněných ploch. V rámci druhé etapy jsou také řešena 

veškerá technická připojení nově zbudovaných stavebních objektů. 

Výstavba objektů druhé etapy se rozkládá na pozemcích ve vlastnictví investora. 

Stavební pozemek je rovinatého charakteru s nadmořskou výškou cca 231 m n. m. a 

v celé ploše je zatravněn. Staveniště bude z jiţní strany vymezeno výstavbou první 

etapy a také místní obsluţnou komunikací a přilehlým chodníkem. Z východní strany je 

pozemek omezen oplocením sousední parcely, na které spočívá halový objekt vedlejší 

firmy. Ze západní strany je pozemek ohraničen parcelou, na kterou navazuje koryto 

vodoteče. Potřebné rozšíření staveniště je moţné na severní stranu, protoţe přilehlý 

pozemek je ve vlastnictví investora.  

V místě řešeného objektu nevedou ţádné inţenýrské sítě, které by svým 

ochranným pásmem omezovaly výstavbu. Na pozemku nejsou ţádná další ochranná 

pásma. Při výstavbě je nutné ovšem dodrţovat ochranná pásma jiţ zhotovených 

přípojek první etapy a také pásma sítí kříţící příjezdovou areálovou komunikaci. 
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5.2 ETAPY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Z různého charakteru stavebních prací při jednotlivých etapách výstavby je 

moţné zařízení staveniště rozdělit na etapy. V kaţdé etapě je nutné se zaobírat jinými 

aspekty rozhodujícími o velikosti zázemí nebo skládek. Rozdělení do etap je také 

vhodné z důvodu finanční úspory na zařízení staveniště.  

První etapa bude zbudována v březnu 2018 a potrvá 2 měsíce a druhá etapa bude 

realizována v květnu 2018 a potrvá do konce stavby čili 12 měsíců. 

5.2.1 První etapa 

První etapa zařízení staveniště bude vybudována na technologickou etapu 

zemních prací a prací na spodní stavbě hlavního stavebního objektu. 

V rámci první etapy výstavby staveniště bude zhotoveno potřebné 

oplocení, které zamezí vstupu nepovolaným osobám. Další součástí první etapy 

staveniště bude zajištění sociálního zázemí pracovníků, kde budeme uvaţovat 

s maximálním počtem 9 pracovníků a 2 řídících pracovníků. V rámci této etapy musíme 

zajistit prostor pro skladování ornice, která bude vyuţita při terénních úpravách a 

skládka nebude překáţet v průběhu další výstavby. Další skladovací plochy bude nutné 

zřídit pro materiály vstupující do výstavby, z velké části se bude jednat o systémové 

bednění a výztuţ základových pasů, patek a pilot. V průběhu zemních prací se na 

staveništi bude pohybovat větší mnoţství mechanizace, pro kterou musíme zajistit 

dostatek odstavných ploch. Pro drobný stavební materiál a ruční elektrické nářadí budou 

na staveništi umístěny uzamykatelné kontejnerové sklady. V rámci ploch staveniště 

nesmíme opomenout plochy pro skladování odpadu. 

5.2.2 Druhá etapa 

Druhá etapa zařízení staveniště bude koncipována na výstavbu hrubé vrchní 

stavby hlavního stavebního objektu včetně prací dokončovacích. Při provádění 

dokončovacích prací je moţné jednotlivé skládky redukovat, z důvodu uskladnění 

materiálu uvnitř budovy. 

Zamezení přístupu nepovolaným osobám je nutné i v rámci této etapy zařízení 

staveniště. Hlavní prioritou této fáze je umístění hlavního zvedacího mechanizmu. Jako 

vhodná varianta je navrţen věţový jeřáb firmy Liebherr 42 K.1. Dostatek skladovacích 

ploch bude nutné zajistit pro materiály vstupující do výstavby, kterými budou opět 
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systémové bednění a armatura sloupů a stropů monolitického skeletu a také skládky pro 

zdící materiál. Zdící materiál je moţné skladovat také v rámci jiţ hotového 

monolitického skeletu. Součástí ploch staveniště budou plochy pro ukládání odpadu a 

odstavení mechanizace. Pro pracovníky bude nutné zajistit větší kapacitu sociálního 

zázemí, protoţe s časového plánu vyplývá, ţe maximální počet se zvedne vůči 

předchozí etapě aţ na 36 pracovníků + 2 pracovníci řídící. 

5.3 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ 

Všechna potřebná média pro bezpečný a bezproblémový provoz staveniště 

budou zajištěna staveništními přípojkami, které se napojí na stávající administrativní 

budovu. Trasy jednotlivých staveništních rozvodů jsou zakresleny ve výkresu 

P.5.1 Zařízení staveniště 1.etapa a P.5.2 Zařízení staveniště 2.etapa v příloze diplomové 

práce. 

5.3.1 Spotřeba a zdroj elektrické energie 

𝑺 = 𝟏, 𝟏 ∗   (𝟎, 𝟓 ∗ 𝑷𝟏 + 𝟎, 𝟖 ∗ 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑)𝟐 +  (𝟎, 𝟕 ∗ 𝑷𝟏)𝟐  [𝒌𝑾] 

S = maximální současný zdánlivý příkon [kW] 

1,1 = koeficient ztráty ve vedení 

0,5; 0,7 = koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 = koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 = koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 = součet výkonů elektromotorů [kW] 

P2 = součet výkonů vnitřního osvětlení [kW] 

P3 = součet výkonů vnějšího osvětlení [kW] 

 

P1 - Provozní příkony 

Stroje a zařízení 
Příkon 

[kW] 
Počet     

[ks] 
Celkem 

[kW] 

Věţový jeřáb Liebherr 42 K.1 11 1 11 

Svářečka 5 1 5 

Ponorný vibrátor  2 3 6 

Okruţní pila  0,6 1 0,6 

Úhlová bruska 0,75 2 1,5 

Vrtačka 0,75 2 1,5 

Řezačka zdícího materiálu  4  1 4 

Bourací kladivo 2 2 4 
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Vytápění buněk 2 8 16 

Celkem: 49,6 kW 

P2 - Vnitřní osvětlení 

Prostor 
Příkon 

[kW/m
2
] 

Počet     

[m
2
] 

Celkem 

[kW] 

Umývárny, šatna, WC 0,01 59,08 0,59 

Kancelář, vrátnice 0,02 29,52 0,59 

Celkem: 1,18 kW 

P3 - Venkovní osvětlení 

Prostor 
Příkon 

[m.j.] 
Počet     

[m.j.] 
Celkem 

[kW] 

Komunikace 
0,5 kW/  

100 m 
1 0,5 

Bezpečnostní osvětlení 0,1 kW/ks 3 0,3 

Celkem: 0,8 kW 

Tab. 5. 1 - Výpočty stavebních příkonů 

Maximální okamţitá spotřeba elektrické energie je dle vzorce stanovena: 

𝑆 = 1,1 ∗   (0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 +  (0,7 ∗ 𝑃1)2  = 𝟒𝟖, 𝟏 𝒌𝑾 

Staveništní přípojka bude dimenzována na 48,1 kW. Zdrojem elektrické energie 

pro všechna elektrická zařízení bude hlavní staveništní rozvaděč, který bude napojen na 

hlavní elektrickou skříň stávající budovy. V rozvaděči bude umístěn elektroměr pro 

kontrolu spotřeby elektrické energie.  

Na tento rozvaděč budou napojeny další vedlejší staveništní rozvaděče nebo 

samotná elektrická zařízení. Na staveništi bude vyuţit rozvaděč typu RS 3.4.4.4. 

 

Obr. 5. 1 - Základní údaje o staveništním rozvaděči 
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5.3.2 Spotřeba a zdroj vody 

𝑸𝒏 = 𝟏, 𝟐𝟓 ∗  
 𝑷𝒏 ∗ 𝒌𝒏

𝒕 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
 [𝒍 𝒔 ] 

Qn = vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn = spotřeba vody za den [l] 

kn = koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t = doba odběru vody - bude uvaţována 8 hodinová pracovní doba 

P1 - Voda pro provozní účely 

Činnost 
Počet 

[m.j.] 
Spotřeba 

na m.j. [l] 
Celkem    

[l] 
Koeficient 

Zpracování čerstvého betonu a 

ošetřování bet. konstrukcí [m
3
] 

230,5 150 34 575 1,6 

Výroba malty pro zdění a ošetření 

mísících zařízení [m
3
] 

15 180 2 700 1,6 

Mytí nákladních vozidel [ks] 3 500 1 500 2,0 

P2 - Voda pro hygienické a sociální potřeby 

Činnost 
Počet 

[m.j.] 
Spotřeba 

na m.j. [l] 
Celkem    

[l] 
Koeficient 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování [osoby] 
38 40 1520 2,7 

  
Celkem: 41 295 litrů 

Tab. 5. 2 - Výpočty spotřeby vody 

Maximální vteřinová spotřeba vody stanovena dle vzorce činí: 

Qn = 1,25 ∗  
 34575 ∗ 1,6 + 2700 ∗ 1,6 + 1500 ∗ 2,0 + 1520 ∗ 2,7 

8 ∗ 3600
= 𝟐, 𝟖𝟗 𝐥 𝐬  

Do výpočtu spotřeby vody nebyla zahrnuta potřeba zajištění staveniště poţární 

vodou a to z důvodu zajištění této vody nadzemními hydranty, které se nachází ve 

vzdálenosti cca 150 m od místa stavby a splňují tak poţadavky poţární bezpečnosti. 

Výsledkem provedeného výpočtu je maximální okamţitá spotřeba 2,89 l/s, coţ 

zajistí staveništní přípojka minimálního průměru DN 40. Staveništní rozvody budou 

zhotoveny z HD-PE trubek, které budou chráněny ocelovou chráničkou proti poškození 

a dále obaleny tepelnou izolací proti povětrnostním vlivům. Rozvod bude veden 

v nezámrzné hloubce alespoň 1,0 m. Potrubí bude leţet v pískovém loţi tl. 100 mm, do 

výšky 300 mm nad potrubím bude nutný obsyp pískem. Zbytek výkopu bude zasypán 

vykopanou zeminou. 
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5.4 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Všechny zpevněné plochy staveniště budou tvořeny pomocí zhutněné vrstvy 

betonového recyklátu, přes který se sráţková voda vsákne do podloţí. Na skládkách, 

staveništních komunikacích a všech takto zpevněných plochách není proto nutné řešit 

jejich odvodnění. V případě dlouhotrvajících dešťů při provádění zemních prací bude 

nutné zřídit sběrná místa a přebytečnou vodu přečerpat do dešťové kanalizace. Po 

vytvoření pilotovací pláně bude voda odváděna systémem drenáţe opět do dešťové 

kanalizace. 

5.5 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vjezd na staveniště bude navrţen přes stávající vjezdovou bránu do areálu 

firmy, na kterou navazuje zpevněná komunikace obsluhující stávající budovu první 

etapy výstavby. Na konci této komunikace bude umístěna vjezdová brána na staveniště, 

na kterou bude navazovat zpevněná komunikace staveniště tvořena zhutněným 

recyklátem uloţeným na geotextílii. Šířka obsluţné vjezdové brány činí 6,0 m a je pro 

dopravu potřebnou na staveniště dostačující. 

Z hlediska technické infrastruktury bude staveniště napojeno na elektrickou 

energii a vodu. Přívod elektrické energie bude zajištěn hlavním staveništním 

rozvaděčem, který bude zapojen na rozvaděč stávající administrativní budovy uvnitř 

objektu. Odběr pitné vody bude také zajištěn přípojkou ze stávající budovy.  

5.6 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ 

Stavební práce prováděné na staveništi budou mít v malé míře negativní vliv na 

okolní stavby a to hlavně na stávající administrativní budovu investora. Hlavním 

důvodem bude vyuţití společné příjezdové komunikace do areálu. Dále budou mít 

stavební práce vliv na pozemky v okolí budoucí stavby, na kterých bude leţet potřebné 

zařízení staveniště v nejmenší nutné míře a také mezideponie, kde bude umístěna 

zemina pro pozdější sadové úpravy v okolí stavby. Jak areálovou, tak přilehlou místní 

komunikaci je nutné v případě znečištění vozidly stavby okamţitě očistit. Tuto údrţbu 

bude provádět firma na své náklady. Na jiné okolní stavby a pozemky stavba vliv nemá. 

Při pracích prováděných na hrubé vrchní stavbě bude docházet k dočasnému 

zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště. Tyto problémy budou vznikat hlavně 
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při dopravě materiálů na staveniště a při práci s těţkými mechanizmy. Všechny stavební 

činnosti budou probíhat pouze v pracovní době tj. od 7:00 do 16:00 hodin. Dále je nutné 

dodrţet všechna ochranná pásma inţenýrských sítí a ochránit inţenýrské sítě před 

neţádoucím poškozením podle platných předpisů a norem. 

5.7 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŢADAVKY NA 

SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Pozemky na nichţ se bude staveniště nacházet, nepotřebují ţádné asanace ani 

kácení dřevin jelikoţ je všechen prostor pouze zatravněn. Nutné bude ovšem přesazení 

poslední tří stromů z důvodu kolize s budovaným objekt druhé etapy. Z hlediska 

demolice bude nutné před zahájením všech prací demontovat stávající oplocení parcely 

číslo 639/4 ze severní strany, kde sousedí s parcelou 639/8. Toto oplocení se nachází 

v kolizi hned s několika objekty druhé etapy. Po dokončení všech prací bude nahrazeno 

novým.  

Plochy nutné pro zařízení staveniště budou odděleny od zbylých ploch mobilním 

systémem oplocení. Z východní strany staveniště bude moţné pouze se souhlasem 

sousední firmy vyuţít jiţ stávajícího oplocení, které splňuje potřebné parametry výšky. 

Veškeré oplocení staveniště musí splňovat minimální moţnou výšku, která činí 1,8 m. 

Oplocení sousedního pozemku a mobilní dílce zaručují výšku 2,0 m. Mobilní oplocení 

včetně příjezdové brány, která bude uzamykatelná, bude tvořeno systémem společnosti 

TOI TOI. Vzhledem k umístění staveniště v areálu společnosti Dinel není na mobilní 

oplocení kladen důraz z hlediska průhledu. Hlavním aspektem návrhu oplocení je 

zamezení vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště. Z tohoto důvodu budou 

na jednotlivých dílcích oplocení umístěny výstraţné tabule s nápisem „Nepovolaným 

vstup zakázán“.  

Systémové prvky mobilního oplocení společnosti TOI TOI: 

- Celková délka oplocení     180 m 

- Plotový dílec – 3,5 x 2,0 m, hmotnost 18 kg  52 ks 

- Nosná betonová patka – hmotnost 25 kg   54 ks 

- Zajišťovací spona      54 ks 

- Zajišťovací vzpěra      36 ks 

- Vjezdová brána, uzamykatelná    1 ks 
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Obr. 5. 2 - Mobilní oplocení TOI TOI 

Mobilní oplocení společnosti TOI TOI bude na staveništi zřízeno před 

zahájením všech prací tedy na začátku měsíce března 2018 a demontováno bude 

v měsíci dubnu 2019. Doba pronájmu oplocení tedy činí 14 měsíců. 

5.8 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

V rámci výstavby druhé etapy pro společnost Dinel bude nutné provést na 

parcele č. 639/8 vynětí části této parcely ze zemědělského půdního fondu podle zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zábory sousedních nebo 

státních pozemků nebudou třeba, protoţe staveniště se bude nacházet na pozemcích 

investora. 

5.9 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŢSTVÍ A DRUHY 

ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při nakládání se vzniklými odpady bude dodrţována platná legislativa. A to 

především: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

novely č. 169/2013, 

- vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, 

- vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Veškerý odpad, který bude při výstavbě stavebních objektů druhé etapy vznikat, 

bude skladován v kontejnerech umístěných v prostoru staveniště dle výkresu. Místa 

shromaţdování odpadů budou řádně označena názvy, kódy a kategorií odpadu dle 
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Katalogu odpadů. Veškerý odpad bude pravidelně předáván odborné firmě, která zajistí 

odvoz stavebního a komunálního odpadu na skládku odpadů Suchý důl. Tato skládka se 

nachází v katastrálním území městské části Zlín – Mladcová. V případě nebezpečného 

odpadu bude kontejner převezen do spalovny odpadů Zlín, která se nachází v městské 

části Zlín – Louky. Při kaţdém převzetí plného kontejneru odbornou firmou bude 

vystaven doklad o přejímce a odpovědnosti za likvidaci odpadu, který bude zaloţen u 

stavebního deníku. Dopravní dostupnost obou skládek je popsána v kapitole č. 2 

Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras, kde jsou popsány trasy na obě 

skládky. 

 Odpady, které mohou vznikat při výstavbě 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

13 01* Odpadní hydraulické oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 02* Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07* Odkapy kapalných paliv N Skládka nebezpečného odpadu 

16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 

Tab. 5. 3 - Odpady, které mohou vznikat při celé výstavbě 

Tyto odpady vznikají z důvodu špatného technického stavu pouţité 

mechanizace. Moţností jak zabránit vzniku těchto odpadů je udrţování stavební 

techniky v pořádku, případně při zjištění úniku olejů pouţití plechových úkapových van 

pod stroji. 

 Odpady, které budou vznikat při výstavbě 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek O Skládka odpadu 

15 01 Obaly O Skládka odpadu 

17 01 01  Beton O Skládka odpadu 

17 01 02 Cihly O Skládka odpadu 

17 02 01 Dřevo O Skládka odpadu 

17 03 02 Plasty O Skládka odpadu 

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrný dvůr 

17 04 07 Směsné kovy O Sběrný dvůr 

17 05 
Zemina (včetně zeminy z kontaminovaných 

míst) 
O / N 

Skládka zeminy / 

nebezpečného odpadu 
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17 06 Izolační materiály O Skládka odpadu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka odpadu 

Tab. 5. 4 - Odpady, které budou vznikat při celé výstavbě 

5.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŢADAVKY NA PŘÍSUN 

NEBO DEPONIE ZEMIN 

Před zahájením prací bude v ploše dle výkresu zařízení staveniště, který je 

přílohou, provedena skrývka ornice. Ornice na pozemcích investora bude vyňata ze 

zemědělského půdního fondu, a proto bude uloţena na mezideponii. Výkopek ze 

stavební jámy bude v celém objemu odvezen na skládku Suchý důl. 

TYP ZEMINY MNOŢSTVÍ 

CELKEM 
ODVEZENO NA 

SKLÁDKU 
USKLADNĚNO NA 

POZEMKU 

Ornice (pod SO01) 196,36 m
3 0 m

3 196,36 m
3 

Ornice (pod ZS) 269,56 m
3 255,42 m

3 14,14 m
3 

Výkopek stavební 

jámy 
151,99 m

3 151,99 m
3 0 m

3 

Tab. 5. 5 - Bilance zemních prací 

Z tabulky plyne, ţe bude potřeba zajistit plochu pro uskladnění 210,5 m
3
 ornice. 

Umístění mezideponie bude v severní části pozemku. Z této deponie bude, po skončení 

všech prací, ornice strojně odebírána a pouţívána k hrubým terénním úpravám 

včetně doladění terénu v okolí stavby. Skladována bude na ploše dle výkresu zařízení 

staveniště při maximální výšce 1,5 m. 

5.11 OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při veškerých stavebních pracích, které budou probíhat během realizace druhé 

etapy výstavby, budou pouţívány stavební materiály a dodrţeny pracovní postupy 

výrobců, které neohrozí ţivotní prostředí v okolí stavby. Všechny stavební práce musí 

probíhat v době od 7:00 do 16:00 hodin. V případě jakéhokoliv znečištění ať uţ 

areálové nebo obsluţné místní komunikace musí zhotovitel stavby neprodleně provést 

její očištění na vlastní náklady a uvést tuto komunikaci do původního stavu. 

Při realizaci zemních prací a prací na spodní stavbě objektu bude uţíváno větší 

mnoţství stavební mechanizace, které můţe mít negativní vliv z hlediska hlučnosti a 
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vibrací. Při pracích bude nutné uţívat stroje v dobrém technickém stavu a rozdělit 

hlučné práce v rámci časového rozvrhu stavby. Nejvyšší přípustné hodnoty hladiny 

hluku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  

Při provádění některých prací můţe dojít ke zvýšenému mnoţství tuhých látek 

v ovzduší. Šíření nečistot do okolního ovzduší stavby můţeme zamezit zkrápěním 

prašných ploch, vypnutím motorů stavební mechanizace mimo aktivní práci, 

pouţíváním ochranných síťovin na fasádním lešení, přepravou prašných stavebních 

materiálů na uzavřených loţných plochách případně pouţitím ochranné tkaniny na 

mobilním oplocení staveniště. 

Průběhy prací na stavebních objektech budou probíhat takovým způsobem, aby 

neohrozily podzemní a povrchové vody. V případě pouţití látek, které by mohly být 

potencionální hrozbou, budou přijata opatření k zamezení ohroţení vod. 

5.12 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

NA STAVENIŠTI 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude 

dodrţována platná legislativa. A to především: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

strojů 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po staveništi, budou být 

obeznámeni se základními bezpečnostními předpisy, riziky případně pracovními 

postupy a technologickými předpisy prováděných prací. Všichni pracovníci budou 

obeznámeni s plánem BOZP a toto školení ztvrdí svým podpisem do protokolu školení, 
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který bude archivován. U vstupní brány na staveniště bude umístěna informační tabule 

se základními pokyny a riziky, která mohou nastat v prostoru staveniště. Výstraţné 

značení „Nepovolaným vstup zakázán“ bude také rozmístěno po mobilním oplocení a 

toto značení bude pravidelně kontrolováno. 

 

Obr. 5. 3 - Informační značky u vstupu na staveniště 

O zajištění bezpečnosti z hlediska poţáru či úniku nebezpečných ropných látek 

je popsáno v kapitole 5.15.16 Zajištění bezpečnosti staveniště. 

5.13 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ ÚŢÍVÁNÍ DOTČENÝCH 

STAVEB 

Vstup do stávající administrativní budovy společnosti Dinel je zajištěn také pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Tento přístup nebude výstavbou druhé etapy 

nijak ovlivněn. Výrobní a kancelářská budova druhé etapy bude pro osoby s omezenou 

schopností pohybu přístupná právě přes stávající objekt. Hlavní vstup do objektu není 

řešen bezbariérově. 

5.14 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŢENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Ulice U Tescomy, na kterou se napojuje vjezd a výjezd ze staveniště, bude 

opatřena v obou směrech značkami IP22: „Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“ a dále 

značkami B20a, které sniţují maximální dovolenou rychlost v úseku na 30 km/h. Dále 

je nutné, aby v tomto úseku byl zákaz zastavení vozidel, který bude zajištěn dopravní 

značkou B28: „Zákaz zastavení“.  
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Dočasné dopravní značení bude muset být pouţito také u výjezdu ze stávajícího 

parkoviště, kde mohou v průběhu výstavby parkovat jak návštěvníci, tak pracovníci 

společnosti Dinel. Toto parkoviště přiléhá ke společné areálové komunikaci, kterou 

budou vyuţívat vozidla stavby. 

Před vjezdem na staveniště bude osazena značka B1: "Zákaz vjezdu" doplněná 

informační dodatkovou tabulí E12: "Mimo vozidel stavby". Také zde bude osazena 

značka B20a, která sniţuje rychlost v areálu na 10 km/h. 

5.15 OBJEKTY A VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště bude rozděleno na fáze. Obě fáze jsou podrobněji popsány 

dříve. Fáze se od sebe liší hlavně v počtu a mnoţství jednotlivých vybavení, která jsou 

vyspecifikována v následujících kapitolách. 

Objekty staveniště jsou rozděleny do skupiny provozních, výrobních a 

sociálních společně s hygienickými. Jednotlivé objekty všech skupin jsou 

konkretizovány v dalších odstavcích tohoto bodu. 

5.15.1 Provozní objekty staveniště 

Úkolem provozního zařízení staveniště bude zajistit bezproblémový provoz 

všech prací. Jedná se především o zajištění bezpečnosti práce, zajištění dopravy a 

moţnosti uskladnění stavebních materiálů a dodávky potřebných médií pro provoz 

stavby. Také zde můţeme zařadit kanceláře vedení stavby. 

5.15.2 Oplocení 

Oplocení potřebných ploch staveniště bude tvořit mobilní plot od společnosti 

TOI TOI. Sloţení, vlastnosti a parametry tohoto mobilního oplocení jsou popsány 

v bodě 7 - Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice a 

kácení dřevin. Je zde také specifikován potřebný počet kusů jednotlivých dílů a doba 

pronájmu oplocení. 

5.15.3 Skládky, staveništní komunikace a odstavná stání 

Všechny volné skládky, staveništní komunikace a odstavná stání budou 

vytvořena zhutněnou vrstvou betonového recyklátu o minimální tloušťce 150 mm. Tato 

vrstva bude vytvořena po sejmutí ornice, zhutnění celé plochy a po rozprostření 

geotextílie. Vrstvu betonového recyklátu bude nutné řádně zhutnit. Vytvořením 
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takovýchto ploch bude zabezpečeno udrţení kvality skladovaných stavebních materiálů 

a nebude docházet k jejich znehodnocení blátem. Výhodou takto zhotovených ploch je 

moţnost pojíţdění stavební mechanizací bez vyjíţdění kolejí. Všechny zpevněné plochy 

budou dostatečné rovné a odvodnění bude zajištěno přes betonový recyklát do podloţí. 

Skládky stavebních materiálů budou vzhledem k etapě zařízení staveniště měnit svůj 

účel. 

Během zemních prací a výstavby spodní stavby hlavního stavebního objektu 

bude zapotřebí vytvořit plochu pro uskladnění ornice, která bude později vyuţita 

k terénním úpravám a doladění terénu. Na zpevněných plochách, které budou slouţit 

jako skládky, bude zapotřebí vyznačit prostor pro uskladnění bednění základových 

konstrukcí, armatury a také stavebního řeziva. V této fázi bude větší část zpevněných 

ploch určena jako odstavná stání například pro vrtnou soupravu, nakladač případně pro 

nákladní automobily. 

Během druhé fáze zařízení staveniště bude velká část skladovací plochy naopak 

slouţit k uskladnění potřebného stavebního materiálu. Mezi důleţité materiály nutné 

k uskladnění budou patřit bednící dílce systémové bednění, armatura betonových prvků 

skeletu, zdící tvárnice, ocelové profily a mnoho dalších materiálů dle fáze výstavby. Na 

začátku této fáze bude potřebné zřídit také zpevněnou plochu pro věţový jeřáb. 

Velikosti a mnoţství jednotlivých skládek a odstavných ploch jsou zakresleny ve 

výkresech zařízení staveniště pro jednotlivé etapy. Plochy budou vyznačovány za 

pomoci reflexního spreje přímo na betonový recyklát. Rozmístění ploch bude úkolem 

stavbyvedoucího. 

5.15.4 Sklady 

Další moţnost uskladnění bude zajištěna pomocí mobilního uzamykatelného 

skladu společnosti TOI TOI. Do prostoru tohoto kontejneru se bude ukládat materiál, 

který nemůţe být vystaven povětrnostním vlivům, dále ostatní drobný materiál, drobná 

stavební mechanizace a také osobní pracovní pomůcky a nářadí pracovníků. Jako 

uzamykatelný sklad bude slouţit kontejner typu LK1. Doprava skladovacích kontejnerů 

bude zajištěna nákladním automobilem s hydraulickou rukou, který kontejner uloţí na 

předem určené místo dle výkresu zařízení staveniště pro danou etapu. Kontejner bude 

uloţen v rozích na dřevěné nebo betonové podkladky z důvodu vypodloţení a zajištění 

rovinnosti. 
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Nutný počet skladů:  1. etapa ZS => 1 ks  

2. etapa ZS => 2 ks  

Skladový kontejner LK1 

Rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm (délka x šířka x výška) 

Konstrukce: ocelový rám s výplní z trapézového plechu 

Vybavení: dvoukřídlé vrata na celou šířku kontejneru 

 

Obr. 5. 4 - Skladový kontejner LK1 

5.15.5 Kanceláře vedení stavby 

Při budování první etapy zařízení staveniště bude nutné zřídit prostory pro 

technicko-hospodářské pracovníky. Na stavbě se budou pohybovat od začátku po 

dokončení dva tito pracovníci. Poţadavek na minimální plochu pro tyto pracovníky činí 

13 m
2
. Z tohoto důvodu budou na staveništi umístněny dva obytné kontejnery 

společnosti TOI TOI o celkové ploše 29,5 m
2
. Během výstavby budou tyto kontejnery 

zabezpečovat také prostor pro koordinační schůzky. Dopravu kontejnerů zajistí nákladní 

automobil s hydraulickou rukou včetně osazení kontejnerů na předem určené místo dle 

výkresu zařízení staveniště. Kontejnery budou v rozích uloţeny na dřevěných nebo 

betonových podkladcích z důvodu zajištění rovinnosti. Kontejnery bude nutné připojit 

na zdroj elektrické energie. 

Nutný počet kanceláří: 1. etapa ZS => 2 ks  

    2. etapa ZS => 2 ks  
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Obytný kontejner BK1 

Rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (délka x šířka x výška) 

Konstrukce: ocelový rám s výplní z trapézového plechu včetně zateplení 

Vybavení: el. topidlo, el. zásuvky, okno s plastovou ţaluzií, kancelářský nábytek 

 

Obr. 5. 5 - Obytný kontejner BK1 

5.15.6 Zajištění dodávky elektrické energie 

Kapacita a spotřeba elektrické energie včetně vlastností hlavního staveništního 

rozvaděče jsou popsány v bodě 5.3.1 Spotřeba a zdroj elektrické energie. 

5.15.7 Zajištění dodávky vody 

Zajištění dodávky vody bude zprostředkováno dočasnou staveništní přípojkou 

vody. Výpočet spotřeby a kapacity přípojky vody jsou popsány v bodě 5.3.2 Spotřeba a 

zdroj vody. 

5.15.8 Zvedací mechanizmus – věţový jeřáb 

Hlavním zvedacím mechanizmem vnitrostaveništní dopravy bude 

samostavitelný věţový jeřáb Liebherr 42 K.1. Díky svým vlastnostem byl zvolen jako 

nejvhodnější varianta přepravy všech potřebných materiálů vyuţitých při výstavbě. 

Více informací o návrhu, posouzení a vlastnostech tohoto jeřábu je popsáno v kapitole 

č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů. Jako základnu jeřábů bude nutné 

provést zhutněné podloţí z betonového recyklátu a ţelezobetonovou desku z betonu C 

20/25 o tloušťce 250 mm. 
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Termín montáţe: květen 2018 – před zahájením prací na základové desce 

Termín demontáţe: září 2018 – po dokončení montáţe panelů Kingspan 

Hlavní parametry navrţeného věţového jeřábu: 

 Vodorovný dosah:   36 m 

 Výškový dosah:   27 m 

 Příkon:    11 kW 

 Rozměry základny:   alespoň 4,5 x 4,5 m 

 Maximální pouţitelná nosnost: 1200 kg / 36 m 

5.15.9 Mycí plocha 

Toto zařízení staveniště bude vyuţito během zemních prací, a proto bude nutné 

ho zřídit během první etapy zařízení staveniště. Demontáţ mycí plochy se předpokládá 

při zahájení druhé etapy. Mycí plocha bude určena k očištění stavební mechanizace před 

výjezdem z prostoru staveniště. Plocha bude tvořena zhutněnou vrstvou betonového 

recyklátu o mocnosti cca 200 mm, která je doplněna pevnou netkanou sorpční textilií. 

Tato textilie bude umístěna cca 100 mm pod povrchem a slouţí k zachycení ropných 

látek. Sráţková voda a voda pro mytí automobilů touto tkaninou pronikne a vsákne se 

do podkladu. Ropné látky a jiní provozní kapaliny budou touto tkaninou zachyceny. Po 

demontáţi mycí plochy musí být tkanina i recyklát nad ní zlikvidován jako nebezpečný 

stavební odpad. Rozměry a umístění této plochy jsou znázorněny ve výkresu první 

etapy zařízení staveniště.  

5.15.10 Kontejner pro odpad ze staveniště 

Od zahájení výstavby bude vznikat jak odpad ze stavební činnosti tak komunální 

odpad. Pro ukládání stavebního odpadu bude na staveništi umístěn vanový kontejner o 

objemu 7 m
3
 a nosnosti aţ 12 tun. Do tohoto kontejneru bude ukládán výhradně 

stavební odpad. V první etapě bude umístěn jeden kontejner, který bude v druhé etapě 

doplněn ještě jedním kusem. Pro odpad komunální budou přistaveny plastové 

kontejnery o objemu 1100 l a to pro papír, plast a smíšený komunální odpad. Vyváţení 

kontejnerů bude zajištěno pronajímatelem, kterým bude společnost Technické sluţby 

Zlín. Jednotlivé kontejnery budou řádně označeny názvy, kódy a kategorií odpadu dle 

Katalogu odpadů. 
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Obr. 5. 6 - Vanový kontejner pro stavební odpad 

5.15.11  Zajištění osvětlení staveniště 

Staveniště musí být od zahájení prací řádně osvětleno. Osvětlení staveniště bude 

zajištěno třemi LED reflektory o jednotném výkonu 100 W, které budou slouţit jako 

noční bezpečnostní osvětlení a také jako osvětlení v pozdních hodinách. 

5.15.12 Výrobní objekty staveniště 

Jako výrobní objekty staveniště bude slouţit plocha pro míchací centrum. 

V rámci výroby stavebních materiálů se na staveništi předpokládá pouze výroba 

omítkových směsí, které budou dodávány v silu v podobě suchým maltových směsí. 

Silo bude na staveniště dopraveno za pomoci nákladního automobilu s nástavbou pro 

přepravu sil. K míchacímu centrum bude přiveden zdroj elektrické energie a přípojka 

vody. Toto centrum bude vystaveno v průběhu druhé etapy zařízení staveniště, jakmile 

přijde na práce s ním spojené.  

Jako výrobní objekty můţeme také chápat mimostaveništní výrobny 

jednotlivých dodavatelů jiţ hotových prefabrikovaných prvků a stavebních materiálů. 

5.15.13 Sociální a hygienické objekty staveniště 

Hlavní podstatou sociální a hygienických objektů staveniště bude zajištění 

zázemí pro pracovníky. Mezi tyto objekty řadíme šatny, umývárny a WC. 

5.15.14 Šatny 

Při provádění stavebních prací bude nutné zajistit zázemí pro pracovníky 

v podobě obytných buněk. Při určení minimální plochy šatny musíme vycházet 
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z maximálního počtu pracovníků, kteří se budou v dané etapě zařízení staveniště 

pohybovat. Na jednoho pracovníka musíme brát alespoň 1,25 m
2
 plochy šatny, a pokud 

bude šatna slouţit ke stravování tak musíme k této ploše přičíst ještě 0,5 m
2
.  

Při návrhu nutného počtu šaten budeme vycházet z časového plánu, z kterého 

plyne, ţe během 1. etapy se bude na staveništi pohybovat aţ 9 pracovníků a během 

2. etapy se tento počet zvýší aţ na 36 pracovníků. Pro výpočet plochy šaten bude 

uvaţováno s počtem 8 pracovníků v 1. etapě a s počtem 25 pracovníků během 2. etapy. 

Navýšení pracovníků nad limit 25 nastane v průběhu výstavby od poloviny září do 

poloviny listopadu 2018. Jelikoţ se v tomto období budou na staveništi pohybovat 

hlavně pracovníci velkých subdodavatelů (budování zateplovacího systémů a vnitřních 

omítek, případně elektrotechnici), tak jim bude vyhrazen prostor v rámci staveniště pro 

umístění vlastních šaten. Plochy pro umístění podzhotovitelských šaten jsou zakresleny 

ve výkresu staveniště. 

Celková nutná plocha šaten: 

1. etapa => 9 pracovníků  => 1,75 m
2
/prac. x 9 prac. = 15,75 m

2
 

2. etapa => 25 pracovníků  => 1,75 m
2
/prac. x 25 prac. = 43,75 m

2
 

Jako šatny budou na staveništi umístěny obytné kontejnery BK1 společnosti TOI 

TOI. Plocha jedné této šatny činí 14,75 m
2
. Dle vypočtené nutné plochy pro jednotlivé 

etapy zařízení staveniště vychází počet šaten následovně. 

Nutný počet šaten:  1. etapa ZS => 1 ks => 14,75 m
2
 

    2. etapa ZS => 3 ks => 44,25 m
2
 

Reálná hodnota plochy šaten pro 1. etapu zařízení staveniště není dostačující. 

Tento problém bude vyřešen, na dobu nezbytně nutnou, vyuţitím buněk pro vedení 

stavby jako dočasných šaten. 

Obytný kontejner BK1 

Rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (délka x šířka x výška) 

Konstrukce: ocelový rám s výplní z trapézového plechu včetně zateplení 

Vybavení: el. topidlo, el. zásuvky, okno s plastovou ţaluzií, kancelářský nábytek 
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Obr. 5. 7 - Obytný kontejner BK1 

Dopravu kontejnerů zajistí nákladní automobil s hydraulickou rukou včetně 

osazení kontejnerů na předem určené místo dle výkresu zařízení staveniště. Kontejnery 

budou v rozích uloţeny na dřevěných nebo betonových podkladcích z důvodu zajištění 

rovinnosti. Kontejnery bude nutné připojit na zdroj elektrické energie. 

5.15.15 Hygienické zařízení 

Stejně jako zajištění šaten bude nutné zbudovat hygienické zázemí pro všechny 

stavební dělníky včetně technicko-hospodářských pracovníků. Z poţadavků na počty 

hygienických zařízení vychází, ţe na 10 – 50 pracovníků musí být zajištěny alespoň 

2 sedadla a 2 pisoáry. Z hlediska umýváren je poţadavek na kaţdých 15 pracovníků 

alespoň jedno umyvadlo.  

Při návrhu hygienického zařízení budeme opět vycházet z časového plánu, kde v 

1. etapě se bude na staveništi pohybovat 9 + 2 pracovníků a během 2. etapy se tento 

počet zvýší aţ na 36 + 2 pracovníků.  

Celkový nutný počet zařízení: 

1. etapa => 11 pracovníků  => 2 sedadla + 2 pisoáry 

2. etapa => 38 pracovníků  => 2 sedadla + 2 pisoáry 

Jako hygienické zařízení obou etap staveniště bude slouţit sanitární KOMBI 

kontejner WC – SK2, který svým vybavením dostatečně splňuje poţadavky obou etap 

staveniště. Tento kontejner bude osazen v kombinaci s fekálním tankem o objemu 9 m
3
, 

který bude pravidelně vyváţen pronajímatelem, tedy společností TOI TOI.  
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Nutný počet sanitárních buněk:  1. etapa ZS => 1 ks  

      2. etapa ZS => 1 ks  

Pro všechny moţné maximální počty pracovníků bude jedna sanitární buňka 

dostačující. Dopravu kontejnerů zajistí nákladní automobil s hydraulickou rukou včetně 

osazení kontejnerů na předem určené místo dle výkresu zařízení staveniště. Kontejnery 

budou v rozích uloţeny na dřevěných nebo betonových podkladcích z důvodu zajištění 

rovinnosti. Kontejner bude nutné připojit na zdroj elektrické energie a vody. 

Sanitární kontejner WC – SK2 

Rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (délka x šířka x výška) 

Konstrukce: ocelový rám s výplní z trapézového plechu včetně zateplení 

Vybavení: el. topidlo, 4x toaleta, 4x pisoár, 2x umyvadlo 

 

Obr. 5. 8 - Sanitární kontejner WC – SK2 

Fekální tank: 

Rozměry: 6058 x 2438 mm (délka x šířka) 

Objem: 9 m
3
 

 

Obr. 5. 9 - Fekální tank pod sanitární kontejner 
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5.15.16 Zajištění bezpečnosti staveniště 

Z hlediska poţární bezpečnosti staveniště bude kancelář stavbyvedoucího 

vybavena hasicími přístroji obsahující hasivo s hasící schopnosti minimálně 21A. 

V kanceláři budou umístěny alespoň dva tyto přenosné hasicí přístroje. V poslední fázi 

realizace stavebního objektu bude umístěn hasicí přístroj u hlavního vstupu do objektu. 

Pracovní četa, která bude manipulovat s plamenem, musí být také vybavena hasicím 

přístrojem. 

V kanceláři vedení stavby bude umístěna také lékárnička první pomoci, která 

bude slouţit pro poskytnutí první pomoci v případě úrazů či zranění způsobených 

stavební činností. K lékárničce první pomoci musí mít přístup kromě stavbyvedoucí, 

alespoň jeden další člověk, v případě nepřítomnosti stavbyvedoucího. O doplňování 

spotřebního obsahu lékárničky se bude starat stavbyvedoucí. 

Pro případ úniku nebezpečných ropných látek a kapalin podobné báze musí být 

staveniště vybaveno havarijní soupravou pro únik ropných látek. Díky obsahu soupravy 

bude moţné ropné látky zajistit a zlikvidovat. Souprava proti úniku ropných látek musí 

být uloţena v čistém prostředí, ideálně v kanceláři stavbyvedoucího. 

 

Obr. 5. 10 - Hasicí přístroj, lékárnička a souprava proti úniku ropných látek 

5.16 POSTUP VÝSTAVBY, DÍLČÍ TERMÍNY 

Termín zahájení prací: Březen 2018 

Termín dokončení prací: Duben 2019 
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Podrobněji rozpis termínů řeší samostatná kapitola č. 3 Časový a finanční plán 

stavby – objektový a kapitola č. 7 Časový plán hlavního stavebního objektu, na který je 

toto zařízení staveniště zpracováno. 

5.17 NÁKLADY A PŘEHLED ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro přehlednost vybavení jednotlivých etap zařízení staveniště jsem vytvořil 

tabulku, kde je znázorněno zařízení staveniště a jeho vyuţití v rámci etap. Tabulka také 

vyjadřuje náklady na pořízení a likvidaci zařízení staveniště. 

Náklady vypočtené tabulkou jsou zahrnuty v celkovém rozpočtu hlavního objektu.  

Oplocení ZS 

Typ zařízení 
Etapa Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

měsíců 

Celkové 

náklady I. II. 

Mobilní oplocení - pronájem x x 180 m 20 Kč/m 14 50 400 Kč 

Doprava oplocení vč. sloţení (tam i zpět) x x 1 ks 2700 Kč/ks - 2 700 Kč 

Mobilní oplocení - montáţ x   1 ks 1600 Kč/ks - 1 600 Kč 

Mobilní oplocení - demontáţ   x 1 ks 1600 Kč/ks - 1 600 Kč 

Celková cena za oplocení 56 300 Kč 

Zpevněné plochy ZS 

Typ zařízení 
Etapa Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

měsíců 

Celkové 

náklady I. II. 

Plocha skládek a stání x x 
635,7 

m
2
 

163 Kč/m
2
 - 103 619 Kč 

Plocha staveništní komunikace x x 

555,4 

m
2
 

163 Kč/m
2
 - 

90 530 Kč 

Mycí centrum x   55 m
2
 266 Kč/m

2
 - 14 630 Kč 

Plocha pod jeřáb   x 

20,25 

m
2
 

900 Kč/m
2
 - 

18 225 Kč 

Celková cena za zpevněné plochy 227 004 Kč 

Stavební kontejnery a buňky 

Typ zařízení 
Etapa Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

měsíců 

Celkové 

náklady I. II. 

Skladový kontejner LK1 x x 1 + 2 ks 2700 Kč/měs. 2 + 12 70 200 Kč 

Obytný kontejner BK1 - vedení x x 2 + 2 ks 3500 Kč/měs. 2 + 12 98 000 Kč 

Obytný kontejner BK1 - šatny x x 1 + 3 ks 3500 Kč/měs. 2 + 12 133 000 Kč 

Sanitární kontejner WC - SK2 včetně 

fekálního tanku 
x x 1 + 1 ks 6100 Kč/měs. 2 + 12 85 400 Kč 

Doprava (tam i zpět)     8 ks 1800 Kč/ks  - 14 400 Kč 

Nakládání kontejnerů (2 krát)     8 ks 900 Kč/ks  - 7 200 Kč 

Celková cena za stavební kontejnery a buňky 408 200 Kč 
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Zhotovení dočasných staveništních přípojek 

Typ zařízení 
Etapa Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

měsíců 

Celkové 

náklady I. II. 

Přípojka elektrické energie x x 65,2 m 955 Kč/m - 62 266 Kč 

Přípojka vody x x 33,7 m 2350 Kč/m - 79 195 Kč 

Celková cena za zhotovení dočasných staveništních přípojek 141 461 Kč 

Zajištění hlavního zvedacího mechanizmu 

Typ zařízení 
Etapa Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

měsíců 

Celkové 

náklady I. II. 

Věţový jeřáb Liebherr 42 K.1 - nájem   x 1 ks 40000 Kč/měs. 5 200 000 Kč 

Doprava jeřábu x x 2 ks 30000 Kč/ks - 60 000 Kč 

Montáţ jeřábu x   1 ks 20000 Kč/ks - 20 000 Kč 

Revize  x   1 ks 8000 Kč/ks - 8 000 Kč 

Demontáţ jeřábu   x 1 ks 20000 Kč/ks - 20 000 Kč 

Celková cena za zajištění zvedacího mechanizmu 308 000 Kč 

Ostatní náklady na ZS 

Typ zařízení 
Etapa Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

měsíců 

Celkové 

náklady I. II. 

Dopravní značení - pronájem x x 11 ks 436 Kč/ks 14 67 200 Kč 

Vanový kontejner včetně dopravy a vývozu 

(1x za měsíc) 
x x 1 + 2 ks 1382 Kč/ks 2 + 12 35 932 Kč 

Plastové kontejnery o objemu 1100 l včetně 

dopravy a vývozu (1x za 14 dní) 
x x 3 ks 715 Kč/ks 14 30 030 Kč 

Pořízení LED reflektorů 100 W x   3 ks 1980 Kč/ks - 5 940 Kč 

Celková cena za ostatní náklady na ZS 139 102 Kč 

Součtová cena nákladů zařízení staveniště činí 1 280 067 Kč. K této částce bylo připočteno 5 % z 

důvodu nečekaných nákladů. 

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 344 071 Kč 

Tab. 5. 6 - Náklady na zařízení staveniště 

Pro přehlednost umístění veškerého vybavení zařízení staveniště byly 

zpracovány dvě přílohy této kapitoly s označením P.5.1 Zařízení staveniště 1.etapa a 

P.5.2 Zařízení staveniště 2.etapa.  
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Tato kapitola řeší hlavní stavební stroje a mechanizmy, které budou zapotřebí 

pro realizaci výrobní a kancelářské budovy pro společnost Dinel. Ke kaţdému 

navrţenému stroji jsou popsány jeho důleţité parametry, ke kterým bylo přihlíţeno při 

návrhu. Pro zpřehlednění nasazení hlavních stavebních strojů byla zpracována příloha 

této diplomové práce s názvem P.6.1 Tabulka nasazení hlavních stavebních strojů. 

Bezpečnostní zásady při pouţívání strojů jsou popsány v příloze P.13.1 Plán BOZP. 

6.1 STAVEBNÍ STROJE URČENÉ K PŘEPRAVĚ 

6.1.1 Tahač MAN TGS 6x4 Tractor 

Navrţený tahač bude pro stavbu společně s níţe popsanými valníky zajišťovat 

dopravu jak stavebních strojů, které se na staveniště nedopraví po vlastní ose, tak všech 

potřebných stavebních materiálů nutných k výstavbě. Byl navrţen tahač s dvěma 

zadními nápravami, kvůli vyššímu zatíţení při přepravě těţkých stavebních strojů. 

Tahač MAN TGS 6x4 Tractor 

Maximální šířka / délka / výška 2 550 / 7 175 / 3 000 mm 

Výkon motoru 500 HP (368 kW) 

Objem motoru 12 419 ccm 

Konfigurace náprav 6 x 4 

Hmotnost  7 500 kg 

Emisní třída Euro 6 

Tab. 6. 1 - Technické údaje tahače MAN TGS 6x4 Tractor 

 

Obr. 6. 1 - Tahač MAN TGS 6x4 Tractor 

6.1.2 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 

Tento typ valníkového návěsu byl navrţen z důvodu dopravy stavebního 

materiálu na staveniště. Společně s navrţeným tahačem bude na staveniště dopravovat 
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například cihelné bloky Porotherm, bednící dílce společnosti Doka, betonářskou výztuţ 

a další materiály.  

Valníkový návěs Schwarzmüller RH 125 P 

Celková hmotnost soupravy 42 tun 

Zatíţení náprav 27 tun 

Zatíţení točnice 12 tun 

Vlastní hmotnost 5,6 tun 

Velikost loţné plochy 13 620 x 2 480 mm 

Celková šířka  2 550 mm 

Tab. 6. 2 - Technické údaje návěsu Schwarzmüller RH 125 P 

 

Obr. 6. 2 - Valníkový návěs Schwarzmüller RH 125 P 

 

Obr. 6. 3 - Rozměry návěsu Schwarzmüller RH 125 P 
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6.1.3 Nízkoloţný návěsový podvalník Goldhofer STZ-L 5 

Nízkoloţný 5-ti nápravový teleskopický podvalník bude slouţit pro dopravu 

veškerých těţkých stavebních strojů, které se na staveniště nemohou dostat po vlastní 

ose z důvodu nízké rychlosti nebo velké hmotnosti. Strojem dle kterého byl podvalník 

vybrán, byla vrtná souprava Soilmec SR-30 a to hlavně z důvodu její velké hmotnosti. 

Nízkoloţný návěsový podvalník Goldhofer STZ-L 5 

Celková hmotnost soupravy 70 tun 

Zatíţení náprav 5 x 10 tun 

Zatíţení labutího krku 20 tun 

Vlastní hmotnost 17,22 tun 

Velikost loţné plochy za lab. krkem 8 900 (aţ 14 800) x 2 750 mm 

Nosnost  53 tun 

Tab. 6. 3 - Technické údaje nízkoloţného podvalníku Goldhofer STZ-L 5 

 

Obr. 6. 4 - Nízkoloţný podvalník Goldhofer STZ-L 5 

6.1.4 Nákladní automobil s hydraulickou rukou Hiab XS 211 E-6 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude zapotřebí hlavně při dopravě 

veškerého vybavení staveniště. Počínaje stavebními kontejnery, přes kanceláře 

stavbyvedoucího aţ po mobilní oplocení staveniště. Dále bude nákladního automobilu 

s hydraulickou rukou vyuţito při dovozu menšího mnoţství stavebního materiálu, 

jelikoţ loţná plocha není tak velká jako u valníkového návěsu 

Schwarzmüller RH 125 P. Díky umístěné hydraulické ruce a jejímu dosahu a nosnosti 

nebude zapotřebí ţádného jiného zvedacího mechanizmu při skládání dovezeného 
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materiálu. Tohoto faktu bude moct být vyuţito hlavně v době, kdy na staveništi nebude 

umístěn věţový jeřáb. 

Hydraulická ruka Hiab XS 211 E-6 

Maximální dosah a nosnost 16,1 m / 720 kg 

Minimální dosah a nosnost 2,4 m / 7 500 kg 

Maximální zvedací moment 173 kNm 

Hmotnost stabilizátorů 334 - 422 kg 

Hmotnost jeřábu 3 380 kg 

Rozměry při sloţení (v x š x hl) 2 666 x 2 500 x 1 240 mm 

Tab. 6. 4 - Technické údaje hydraulické ruky Hiab XS 211 E-6 

 

Obr. 6. 5 - Hydraulická ruka Hiab XS 211 E-6 

 

Obr. 6. 6 - Nákladní automobil s hydraulickou rukou Hiab XS 211 E-6 
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6.1.5 Nákladní automobil MAN TGM - kontejner 

Nákladní automobil MAN TGM – kontejner bude v průběhu celé výstavby 

slouţit k vývozu a zpětnému dovozu velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny 

na staveništi z důvodu ukládání stavebního odpadu. Další moţností vyuţití tohoto 

nákladního automobilu bude také při dopravě menších stavebních strojů případně jiné 

menší stavební mechanizace. 

Nákladní automobil MAN TGM - kontejner 

Výkon motoru  239 HP (176 kW) 

Objem motoru 6 871 ccm 

Typ karoserie přeprava kontejnerů 

Nosnost 9 tun 

Pohotovostní hmotnost 15 tun 

Tab. 6. 5 - Technické údaje nákladního automobilu MAN TGM - kontejner 

 

Obr. 6. 7 - Nákladní automobil MAN TGM - kontejner 

6.1.6 Tatra Phoenix T158 6x6 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil Tatra Phoenix T158 6x6 byl navrţen z důvodu nutnosti 

odvozu vytěţené zeminy při zemních pracích. Nákladní automobil bude zeminu odváţet 

na skládku Suchý důl, kde bude zemina dle správce uloţena. Podvozek a celá 

konstrukce Tatry dovoluje její pohyb po běţné komunikaci a tudíţ doprava mimo 

staveniště nebude problém. Maximální dovolená rychlost udávaná výrobcem činí 

85 km/hod. 
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Dalším úkolem tohoto dopravního prostředku bude pomoc při dopravě hlavního 

zvedacího mechanizmu v podobě věţového jeřábu Liebherr 42 K.1. Za nákladní 

automobil bude zapřáhnut mobilní podvozek věţového jeřábu a na korbu budou 

umístěny protizávaţí potřebná ke správnému fungování jeřábu na staveništi. 

Tatra Phoenix 6x6 - jednostranný sklápěč 

Maximální šířka / délka / výška 2 550 / 7 500 / 3 200 mm 

Výkon motoru 509 HP (375 kW) 

Objem motoru 12 900 ccm 

Konfigurace náprav 6 x 6 

Hmotnost  16 tun 

Uţitné zatíţení 25 tun 

Objem korby 14 m
3
 

Tab. 6. 6 - Technické údaje Tatry T158 Phoenix 6x6 jednostranný sklápěč 

 

Obr. 6. 8 - Tatra T158 Phoenix 6x6 jednostranný sklápěč 
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6.2 STAVEBNÍ STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE A PILOTY 

6.2.1 Dozer Caterpillar D4K 

Dozer Caterpillar D4K patří mezi dozer s hmotností do 10 tun s pásovým 

podvozkem. Byl navrţen z důvodu snadné manipulace, jelikoţ se bude pohybovat 

poblíţ jiţ zastavěného území. Na staveniště bude dopraven za pomoci tahače a 

nízkoloţného podvalníku ihned po zbudování zařízení staveniště. Při pracích bude 

vyuţit při skrývce ornice a také při hloubení zeminy pod halou. Je moţné ho vyuţit i 

pro tuto práci z důvodu malé tloušťky sejmuté vrstvy zeminy. Skrývku ornice provede 

pod celým zařízením staveniště. Bude pracovat společně s rypadlo-nakladačem, který 

bude nakládat zeminu na automobily slouţící k odvozu zeminy. 

 Laserová 3D nivelace 

Pro zajištění co moţná nejpřesnějšího vytěţení zeminy budou na lţíci dozeru 

umístěny snímače laserové nivelace. Tyto snímače berou signál od vysílače nivelace a 

dávají zpětnou vazbu obsluze dozeru, díky čemuţ je moţné drţet potřebnou výšku a 

rovinnost výkopů.  

Dozer Caterpillar D4K 

Výkon motoru 93 HP (68,5 kW) 

Objem motoru 4 400 ccm 

Objem radlice 1,50 m
3
 

Šířka radlice 2 669 mm 

Hmotnost  8 147 kg 

Tab. 6. 7 - Technické údaje Dozeru Caterpillar D4K 

 

Obr. 6. 9 - Dozer Caterpillar D4K 
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6.2.2 Rypadlo-nakladač Caterpillar 427 F2 

Pro nakládání vytěţené zeminy dozerem je navrţen rypadlo-nakladač 

Caterpillar 427 F2. Rypadlo-nakladač bude na staveništi vyuţit k následujícím pracím. 

Jedná se o výkop staveništních přípojek a později i budoucích přípojek objektu, dále 

bude pouţit pro nakládání zeminy při skrývce ornice a hloubení stavební jámy a také 

pro práci při rovnání a rozvozu betonového recyklátu pod základovou desku objektu. 

Rypadlo-nakladač Caterpillar 427 F2 

Výkon motoru 75 HP (55,1 kW) 

Max. hloubkový dosah / max. dosah 6 m / 6,6 m 

Objem lopaty nakladače 1,03 m
3
 

Objem lopaty rypadla 0,08 - 0,29 m
3
 

Hmotnost  8 100 kg 

Tab. 6. 8 - Technické údaje rypadlo-nakladače Caterpillar 427 F2 

 

Obr. 6. 10 - Rypadlo-nakladač Caterpillar 427 F2 - rozměry a dosahy 
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6.2.3 Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D 

Smykem řízený nakladač bude na staveništi v podstatě po celou dobu výstavby. 

Jeho vyuţití bude jak při zemních pracích, tak při návozu a rozprostírání betonového 

recyklátu po provedení základových konstrukcí. Díky více pracovním nástrojům tohoto 

stavebního stroje bude moţné jeho vyuţití také v případě potřeby převozu stavebního 

materiálu ze skládky blíţe k jeho zpracování.  

Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D 

Výkon motoru 75 HP (55,1 kW) 

Jmenovitá nosnost 975 kg 

Provozní hmotnost 3 166 kg 

Statické klopné zatíţení  1 950 kg 

Objem lopaty 0,4 m
3
 

Tab. 6. 9 - Technické údaje smykem řízeného nakladače Caterpillar 242D 

 Paletizační vidle 

Maximální nosnost samotných paletizačních vidlí je 2500 kg. Délka 

paletizačních vidlic je 122 cm. Je moţné převáţet palety šířky aţ 140 cm. Díky tomuto 

nástroji bude moţné převáţet stavební materiál dle nosnosti nakladače. 

 

Obr. 6. 11 - Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D 
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6.2.4 Tandemový vibrační válec Caterpillar CB24B XT 

Tandemový vibrační válec bude dovezen na staveniště pomocí tahače a valníku 

při zahájení všech prací. Bude vyuţit zejména při hutnění zemní pláně jak pod 

samotnou halou, tak pod všemi plochami zařízení staveniště. Další vyuţití vibračního 

válce bude při hutnění ploch betonového recyklátu. 

Vibrační válec Caterpillar CB24B XT 

Výkon motoru 33 HP (24,4 kW) 

Pracovní šířka 1 200 mm 

Provozní hmotnost 3,1 - 3,3 tun 

Frekvence 63 Hz 

Odstředivá síla 15,4 aţ 34,7 kN 

Pojezdová rychlost  do 10 km/hod 

Tab. 6. 10 - Technické údaje vibračního válce Caterpillar CB24B XT 

 

Obr. 6. 12 - Vibrační válec Caterpillar CB24B XT 
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6.2.5 Vrtná souprava Soilmec SR-30 

Zaloţení objektu bude provedeno na vrtaných pilotách technologií CFA. Pro 

provedení této technologie musí být na staveniště dopravena vrtná souprava 

Soilmec SR-30.  

Vrtná souprava Soilmec SR-30 

Typ  Rotační vrták CFA 

Výkon 222 HP (164 kW) 

Provozní hmotnost 36 500 kg 

Celková výška 22 500 mm 

Maximální vrtací průměr 750 mm 

Maximální délky vrtu 14 000 mm 

Přepravní rozměry ( d x v x š) 12 090 / 3 330 / 2 550 mm 

Tab. 6. 11 - Technické údaje vrtné soupravy Soilmec SR-30 

 

Obr. 6. 13 - Vrtná souprava Soilmec SR-30 



109 

 

Souprava bude na staveniště dopravena pomocí tahače a nízkoloţného 

podvalníku pro přepravu těţkých strojů. Vrtná souprava bude zapůjčena od společnosti 

Keller, sídlící v Napajedlech čím se eliminuje doba a sloţitost dopravy. Pro pojezd vrtné 

soupravy bylo zpracováno schéma postupu pilotáţe, které je součástí diplomové práce. 

 

Obr. 6. 14 - Vrtná souprava Soilmec SR-30 - přepravní rozměry 

6.2.6 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D 

Vyuţití stacionárního čerpadla bude při betonáţi všech vrtaných pilot objektu. 

Čerpadlo bude na staveniště dopraveno po vlastní ose za pomoci osobního automobilu 

nebo dodávky, za kterou bude zapřáhnuto. Hadicový systém čerpadla bude napojen 

shora na dutý dřík vrtáku, kudy se bude beton dostávat na dno vrtu. Další moţné vyuţití 

čerpadla bude při betonáţi cementových potěrů podlah. 

Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D 

Maximální výkon čerpání 52 m
3
 / hod 

Maximální provozní tlak 70 bar 

Průměr hadic 180 mm 

Výkon motoru 75 HP (55 kW) 

Hmotnost 2 700 kg 

Tab. 6. 12 - Technícké údaje Stacionárního čerpadla Putzmeister BSA 1005D 

 

Obr. 6. 15 - Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005D 
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6.3 STAVEBNÍ STROJE PRO HRUBOU STAVBU 

6.3.1 Věţový jeřáb LIEBHERR Turmdrehkran 42 K.1  

Jako hlavní zvedací mechanizmus slouţící pro výstavbu většiny stavebních 

konstrukcí bude umístěn věţový jeřáb LIEBHERR Turmdrehkran 42 K.1. Jedná se o 

samostavitelný věţový jeřáb s dolní otočí, který bude na staveniště dopraven za pomoci 

vlastního mobilního podvozku a tahače v podobě Tatry T158 Phoenix. Vyuţití jeřábu 

bude při horizontální i vertikální staveništní přepravě všech materiálů. 

Věţový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 samostavitelný 

Typ otoče dolní otoč 

Rozměry základny základový kříţ 4,0 x 4,0 m 

Pouţitá výška věţe / jeřábu 26,0 m / 32,0 m 

Pouţitá délka ramene 36,0 m 

Maximální dosah a nosnost 36,0 m / 1200 kg 

Minimální dosah a nosnost 3,30 m / 2500 kg 

Elektrický příkon 11 kW / jistič 17 kVA 

Hmotnost jeřábu / protizávaţí 11 800 kg / 25 300 kg 

Tab. 6. 13 - Technické údaje věţového jeřábu LIEBHERR 42 K.1 

Před návozem a montáţí věţového jeřábu bude proveden ţelezobetonový základ 

z betonu třídy C20/25 a tloušťce 250 mm. Minimální rozměr betonového základu musí 

být 5,0 x 5,0 m. 

Výloţník věţového jeřábu byl zvolen v maximální moţné délce 36 m při 

maximální nosnosti na této délce 1200 kg. V následující tabulce můţeme vidět 

jednotlivé nosnosti při určité vzdálenosti od osy jeřábu. 

 

Tab. 6. 14 - Tabulka nosností věţového jeřábu LIEBHERR 42 K.1 

Kritická břemena věţového jeřábu a více informací o přesném umístění vůči 

budoucímu objektu a zařízení staveniště jsou zpracována v příloze diplomové práce 

P.6.2 Posouzení věţového jeřábu. 
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Obr. 6. 16 - Věţový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 samostavitelný – rozměry 

 

Obr. 6. 17 - Věţový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 samostavitelný - montáţní schéma 
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6.3.2 Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE CEMEX 

Autodomíchávač bude pro účely výstavby vyuţit jako primární prostředek 

dopravy čerstvého betonu z betonárny CEMEX na staveniště. Zde bude přistaven buď 

k autočerpadlu, stacionárnímu čerpadlu nebo bádii na beton. Typ čerpadla nebo bádie 

bude pouţit dle aktuálně betonovaných ţelezobetonových konstrukcí. Autodomíchávač 

bude na staveniště povolán jiţ při betonáţi pilot aţ po betonáţ konstrukce střešní 

roviny. Budou vyuţívány stroje betonárny CEMEX, které jsou na podvozku IVECO. 

Potřebný počet autodomíchávačů pro betonáţ aktuálních konstrukcí zajistí 

stavbyvedoucí s předstihem po telefonické domluvě s dispečerem betonárny. 

Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE 

Výkon motoru / konfigurace náprav 400 HP (294 kW) / 8x4 

Objem bubnu 7 aţ 9 m
3
 

Geometrický objem bubnu 12 710 - 15 810 l 

Vodorys 8 150 - 10 390 l 

Stupeň plnění 55,1 aţ 56,9 % 

Tab. 6. 15 - Technické údaje autodomíchávače Stetter C3 LIGHT LINE 

 

Obr. 6. 18 - Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE 

6.3.3 Autočerpadlo betonu SCHWING S 39 SX 

Autočerpadlo betonu od společnosti Schwing bude jedním nejčastěji 

pouţívaných sekundárních dopravních prostředků čerstvého betonu v rámci prostor 

staveniště. Autočerpadlo betonu bude na staveniště povoláno jiţ při betonáţi 

základových konstrukcí aţ po betonáţ konstrukce střešní roviny.  Dostupnost 

autočerpadla pro čerstvý beton zajistí stavbyvedoucí s předstihem po telefonické 

domluvě s dispečerem betonárny. 
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Autočerpadlo betonu SCHWING S 39 SX 

Vertikální dosah  38,7 m 

Horizontální dosah 34,7 m (od osy výloţníku) 

Počet ramen výloţníku 4 

Průměr potrubí  DN 125 

Maximální výkon čerpadla 163 m
3
 / hod 

Maximální tlak betonu 85 bar 

Tab. 6. 16 - Technické údaje autočerpadla SCHWING S 39 SX 

 

Obr. 6. 19 - Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

Pro autočerpadlo betonu byla v rámci diplomové práce zpracována příloha, která 

se zabývá jednotlivými pozicemi autočerpadla při betonáţi, a také zde najdeme celkový 

pracovní rozsah čerpadla. Příloha je označena názvem P.6.3 Pracovní pozice 

autočerpadla. 

6.3.4 Bádie s gumovým rukávem na čerstvý beton 

Další moţností sekundární dopravy čerstvého betonu je kombinace bádie a 

věţového jeřábu. Bádie je opatřena gumovým rukávem, který zamezí ukládání betonu 

z větší výšky neţ 1,5 m. Pád betonu z větší výšky by mohl způsobit segregaci 

kameniva, která by měla vliv na pevnost betonu.  

Bádie s gumovým rukávem na čerstvý beton  

Objem bádie / pouţitelný objem 0,5 m
3 
/ 0,4 m

3
 

Délka rukávu 125 cm 

Průměr rukávu 150 nebo 200 mm 

Hmotnost 195 kg 

Nosnost bádie 1200 kg  

Výška 1 730 mm 

Tab. 6. 17 - Technické údaje bádie s gumovým rukávem 
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Této kombinace bude vyuţito při betonáţi svislých nosných konstrukcí obou 

podlaţí, ale také v těţce dostupných místech betonáţe stropních konstrukcí objektu. 

 Obr. 6. 20 - Bádie s gumovým rukávem na čerstvý beton 

6.3.5 Stacionární silo s míchačem a omítacím strojem 

Stacionární silo bude na staveniště dopraveno s dostatečným předstihem před 

začátkem provádění vnitřních povrchových úprav zděných konstrukcí. V silu bude 

uskladňováno potřebné mnoţství suché maltové směsi pro provedení všech vnitřních 

povrchových úprav.  

Se silem bude na staveniště dopraven také pneumatický dopravník, který zajistí 

dopravu suché směsi k omítacímu stroji, jeţ bude také součástí dodávky. 

Jako základna pro silo bude slouţit zhutněná vrstva betonového recyklátu, která 

bude vymezena v rámci ploch zařízení staveniště. V případě pochybností výrobce o 

únosnosti podloţí budou přivezeny betonové panely, které poslouţí jako dočasný 

základ.  

Stacionární silo suché maltové směsi 

Objem sila 7,5 aţ 22,5 m
3
 

Základna sila  min. 2,5 x 2,5 m 

Pneumatický dopravník PFT Silomat C 100 

Dopravní vzdálenost  aţ 80 m 

Výkon  6,1 kW 

Maximální tlak 2,5 baru 

Obsah 55 l 

Hmotnost 430 kg 
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Strojní omítačka PFT G 4 Standard 

Výkon čerpadla  cca 22 litrů/ min 

Dopravní tlak 30 bar 

Výkon pohonu čerpadla  5,5 kW 

Obsah 145 l 

Hmotnost 271 kg 

Tab. 6. 18 - Technické údaje stacionárního sila včetně příslušenství 

 

Obr. 6. 21 - Příslušenství ke stacionárnímu silu 

6.3.6 Manipulátor Manitou MT 1335 

Teleskopický manipulátor společnosti Manitou bude na staveništi v případě, kdy 

bude zapotřebí přemístění materiálu v době, kdy jiţ na staveništi nebude věţový jeřáb 

nebo dosah jeřábu bude nemoţný. Výškový dosah manipulátoru a jeho nosnost je 

dostačující pro celou výšku objektu. Hlavním pracovním nástrojem jsou paletizační 

vidle, v případě potřeby je moţné také umístění montáţního koše aţ pro tři pracovníky a 

stavební materiál o celkové hmotnosti 1000 kg. 

Manipulátor bude v případě potřeby nutno dovést za pomoci tahače a 

nízkoloţného podvalníku.  

Teleskopický manipulátor Manitou MT1335 

Výkon motoru 102 HP (75 kW) 

Maximální vertikální dosah 12 550 mm 

Maximální horizontální dosah 8 750 mm 

Maximální nosnost 3 500 kg 

Hmotnost  8 800 kg 

Tab. 6. 19 - Technické údaje teleskopického manipulátoru Manitou MT 1335 
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Obr. 6. 22 - Teleskopický manipulátor Manitou MT 1335 

 

Obr. 6. 23 - Pracovní rozsah teleskopického manipulátoru Manitou MT 1335 
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6.3.7 Teleskopická plošina Rothlehner H 14 TX 

Teleskopická montáţní plošina bude na staveniště dovezena pomocí tahače a 

příslušného valníku. Její hlavní vyuţití bude při montáţí zateplovacích PUR panelů 

Kingspan. Dále můţe být vyuţita při osazování klempířských či zámečnických prvků 

umístěných vně objektu. 

Teleskopická plošina Rothlehner H 14 TX 

Pohon 4 WD - natáčení všech kol 

Pracovní výška 14 070 mm 

Výška podlahy koše 12 070 mm 

Maximální nosnost koše 230 kg 

Hmotnost 5 900 kg 

Tab. 6. 20 - Technické údaje teleskopické plošiny Rothlehner H 14 TX 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. 24 - Teleskopická plošina 

Rothlehner H 14 TX 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. 25 - Pracovní rozsah 

plošiny Rothlehner H 14 TX 
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6.4 OSTATNÍ STROJE A MECHANIZACE 

6.4.1 Menší stavební stroje a mechanizmy 

 Vibrační deska a vibrační pěch 

 Ponorný vibrátor a vyměnitelná hřídel 

 Plovoucí vibrační liště o délce 2,5 m 

 Řezačka cihelných bloků 

 Stavební míchačka 

 Svářecí invertor 

 Paletový vozík 

6.4.2 Měřící technika 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Totální měřící stanice 

 Rotační laser s přijímačem a měřící latí 

 Laserová nivelační souprava (vysílač a přijímače) 

6.4.3 Ruční nářadí 

 Úhlová bruska 

 Příklepová vrtačka a aku vrtačka 

 Bourací kladivo 

 Míchadlo maltové směsi 

 Okruţní pila 

 Přímočará pila 

 Elektrický hoblík 

 Motorová pila 

 Vysokotlaký čistič 

 Horkovzdušná pistole, sada pro natavování pásů izolace 

 Ruční postřikovač 
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Pro hlavní stavební objekt SO 01 – Výrobní a kancelářská budova byl v rámci 

diplomové práce zpracován podrobný časový harmonogram jednotlivých stavebních 

prací. Výstupem této kapitoly je také bilance potřeby pracovníků.  

Podrobný časový harmonogram jednotlivých činností hlavního stavebního 

objektu druhé etapy byl vytvořen za pomoci počítačového programu CONTEC, který 

nám byl poskytnut v průběhu studia a mohl jsem v něm vyuţít nabitých informací a 

znalostí. 

Harmonogram je součástí diplomové práce v podobě přiloţené výkresové 

přílohy P.7.1 Časový harmonogram pro hlavní objekt a přílohy P.7.2 Bilance 

pracovníků pro hlavní objekt. 
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8.1 POLOŢKOVÝ ROZPOČET PRO HLAVNÍ OBJEKT 

Poloţkový rozpočet pro hlavní stavební objekt SO 01 – Výrobní a kancelářská 

budova byl zpracován programem BuildPowerS od společnosti RTS a.s. a je součástí 

této diplomové práce v podobě přílohy P.8.1 Poloţkový rozpočet hlavního objektu. 

8.2 LIMITKA MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 

Limitka materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt SO 01 – Výrobní a 

kancelářská budova byla zpracována programem BuildPowerS od společnosti RTS a.s. 

a je součástí této diplomové práce v podobě přílohy P.8.2 Limitka materiálových zdrojů 

hlavního stavebního objektu (součást přílohy P.8.1). 

8.3 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH MATERIÁLŮ PRO 

HRUBOU STAVBU HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Plánování a zajištění vybraných materiálů pro realizaci hrubé nosné konstrukce 

objektu je důleţité z důvodu správné časové organizace výstavby. Nosnou konstrukcí 

hlavního objektu je ţelezobetonový skelet s vyzdívkou z keramických tvárnic. Je tedy 

nutné zajistit včasné zásobení čerstvým betonem, výztuţí a cihelnými bloky.  

Termíny realizací jednotlivých konstrukcí a termíny dodávky potřebného 

materiálu byly stanoveny na základě podrobného časového harmonogramu prací 

hlavního stavebního objektu.  

Mnoţství potřebného stavebního materiálu bylo stanoveno v závislosti na 

výkazu výměr, který je součástí poloţkového rozpočtu pro hlavní stavební objekt. 

8.3.1 Potřeba čerstvého betonu 

Nejdůleţitější materiál výstavby bude čerstvý beton. Čerstvý beton bude pouţit 

pro hlubinné zakládání v podobě CFA pilot, základové pasy a patky, základovou desku, 

výtahovou šachtu, svislé nosné konstrukce obou podlaţí, které tvoří sloupy a také 

vodorovné konstrukce obou podlaţí, které tvoří průvlaky v obou směrech a stropní 

desky.  

Beton bude na staveniště dopravován autodomíchávači společnosti CEMEX. 

V rámci staveniště bude čerstvý beton dopravován autočerpadlem v kombinaci 

s věţovým jeřábem a bádií. 
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Tabulka potřeby čerstvého betonu specifikuje typ betonu, konstrukci, do které 

bude čerstvý beton ukládán, dále pak potřebné mnoţství, cenu za dané mnoţství a také 

termín dodávky. Termín dodávky čerstvého betonu vzhledem k charakteru čerstvého 

betonu je také termínem realizace. 

 

Tab. 8. 1 - Tabulka potřeba a zajištění čerstvého betonu 

8.3.2 Potřeba betonářské výztuţe 

Nedílnou součástí monolitických nosných konstrukcí je betonářská výztuţ. Bude 

zabudována do všech nosných konstrukcí skeletu včetně základových konstrukcí dle 

výkresů statické části projektové dokumentace. 

Betonářská výztuţ bude na staveniště dopravena s předstihem několika dní před 

samotnou realizací armování konstrukce. K přepravě bude vyuţit nákladní automobil 

s hydraulickou rukou a valníkem. Vnitrostaveništní doprava bude zajištěna věţovým 

jeřábem, který výztuţ uloţí na volnou skládku, případně přímo na místo. 

Konstrukce Druh betonu Mnoţství Cena
Termín 

dodávky/betonáţe

Piloty pr. 500 mm C 25/30 47,84 m
3

96 637 Kč 20. - 23.03..2018

Piloty pr. 700 mm C 25/30 50,14 m
3

101 283 Kč 26. - 27.03.2018

Podkladní beton pasů C 12/15 18,38 m
3

30 272 Kč 30.03. - 04.04.2018

Podkladní beton patek C 12/15 1,24 m
3

2 042 Kč 28. - 29.03.2018

Základové pasy C 20/25 113,10 m
3

210 253 Kč 24.04.2018

Základové patky C 20/25 6,46 m
3

12 009 Kč 05.04.2018

Základ výtahu C 25/30 6,31 m
3

12 323 Kč 10.04.2018

Základová deska C 20/25 144,52 m
3

268 663 Kč 17.05.2018

Desky pro rampy C 30/37 5,57 m
3

12 226 Kč 10.05.2018

Ochranná vrstva izolace C 20/25 41,80 m
3

76 745 Kč 25.05.2018

Sloupy 1.NP C 25/30 18.83 m
3

36 775 Kč 06.06.2018

Výtahová šachta 1.NP C 25/30 7,10 m
3

14 342 Kč 31.05.2018

Stropní konstrukce 1.NP - průvlaky C 25/30 75,49 m
3

147 432 Kč 02.07.2018

Stropní konstrukce 1.NP - deska C 25/30 140,94 m
3

275 256 Kč 02.07.2018

Schodiště C 25/30 2,87 m
3

5 605 Kč 03.07.2018

Výtahová šachta 2.NP C 25/30 5,40 m
3

10 908 Kč 11.07.2018

Sloupy 2.NP C 25/30 17,29 m
3

33 767 Kč 13.07.2018

Stropní konstrukce 2.NP - průvlaky C 25/30 79,46 m
3

155 185 Kč 09.08.2018

Stropní konstrukce 2.NP - deska C 25/30 119,01 m
3

232 427 Kč 09.08.2018

Střešní atiky C 25/30 18,61 m
3

36 345 Kč 20.08.2018
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Tabulka potřeby betonářské výztuţe specifikuje typ konstrukce, do které bude 

výztuţ vázána. Potřebné mnoţství, cenu a také termíny dodávky a realizace armování 

konstrukce. 

 

Tab. 8. 2 - Tabulka potřeby a zajištění betonářské výztuţe 

8.3.3 Potřeba cihelných bloků 

Pro výstavbu hrubé vrchní stavby hlavního stavebního objektu budou vyuţity 

cihelné bloky od předního výrobce Porotherm. Konkrétně budou pouţity cihelné bloky 

typu Porotherm 30 P+D, Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 P+D. Dle velikosti 

stavebních otvorů budou pouţity keramické překlady Porotherm KP 7. 

Z tabulky je patrné, ţe zdivo bude na staveniště dopraveno s předstihem 

několika dní, aby nedocházelo k časovým ztrátám vůči harmonogramu. Cihelné bloky 

pro vyzdívání budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem s valníkem. Pro 

přepravu na staveništi bude pouţit věţový jeřáb a paletový vozík. 

Tabulka potřeby cihelných bloků specifikuje typ stěnové konstrukce, potřebné 

mnoţství, cenu a také termíny dodávky a realizace. 

Konstrukce Mnoţství Cena
Termín 

dodávky
Termín armování

Piloty pr. 500 mm 3,14 t 58 812 Kč 16.03.2018 20. - 23.03..2018

Piloty pr. 700 mm 2,21 t 41 393 Kč 16.03.2018 26. - 27.03.2018

Základové pasy 5,61 t 112 946 Kč 02.04.2018 11. - 17.04.2018

Základové patky 0,43 t 8 657 Kč 02.04.2018 04.04.2018

Základ výtahu 0,68 t 13 532 Kč 02.04.2018 09.04.2018

Základová deska 8,07 t 144 889 Kč 02.05.2018 07. - 16.05.2018

Desky pro rampy 1,31 t 23 520 Kč 02.05.2018 07.05.2018

Sloupy 1.NP 1,78 t 35 837 Kč 24.05.2018 31.05. - 04.06.2018

Výtahová šachta 1.NP 0,67 t 13 266 Kč 24.05.2018 29.05.2018

Stropní konstrukce 1.NP - průvlaky 10,27 t 208 481 Kč 12.06.2018 15. - 26.06.2018

Stropní konstrukce 1.NP - deska 12,19 t 245 912 Kč 12.06.2018 15. - 26.06.2018

Schodiště 0,16 t 3 312 Kč 12.06.2018 15.06.2018

Sloupy 2.NP 1,58 t 31 810 Kč 04.07.2018 10. - 11.07.2018

Výtahová šachta 2.NP 0,67 t 13 266 Kč 04.07.2018 09.07.2018

Stropní konstrukce 2.NP - průvlaky 7,81 t 158 543 Kč 23.07.2018 26.07. - 03.08.2018

Stropní konstrukce 2.NP - deska 11,35 t 229 143 Kč 23.07.2018 26.07. - 03.08.2018

Střešní atiky 1,71 t 34 713 Kč 23.07.2018 26.07. - 03.08.2018
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Tab. 8. 3 - Tabulka potřeby a zajištění cihelných bloků Porotherm 

 

 

Konstrukce Druh Mnoţství Cena Termín dodávky Termín zdění

Obvodové zdivo 1.NP 

tl. 300 mm

Porotherm

30 P+D

302,85 m
2

 61 palet
155 150 Kč 23.07.2018 25.07. - 16.08.2018

Vnitřní zdivo 1.NP

tl. 100 a 150 mm

Porotherm

8 a 14 P+D

599,91 m
2

 11+44 palet
146 636 Kč 30.07.2018 25.07. - 16.08.2018

Obvodové zdivo 2.NP 

tl. 300 mm

Porotherm

30 P+D

311,46 m
2

63 palet
159 561 Kč 27.08.2018 30.08. - 21.09.2018

Vnitřní zdivo 2.NP

tl. 100 a 150 mm

Porotherm

8 a 14 P+D

521,79 m
2

 4+47 palet
134 107 Kč 03.09.2018 30.08. - 21.09.2018

Překlady - různých délek - 1.NP
dle výkazu

výměr
58 ks 18 481 Kč 30.07.2018 30.08. - 21.09.2018

Překlady - různých délek - 2.NP
dle výkazu

výměr
43 ks 14 288 Kč 03.09.2018 30.08. - 21.09.2018
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9.1 OBECNÉ INFORMACE 

9.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: DINEL – 2. ETAPA 

Stavební objekt: Novostavba výrobní a kancelářské budovy v areálu firmy Dinel 

Místo stavby:  průmyslová zóna Příluky, parcely č. 639/4 a 639/8 

Kraj:   Zlínský 

Investor:  Dinel, s.r.o., U Tescomy 249. 760 01 Zlín 

Projektant:  ARS Projekt Zlín, Dlouhá 108, 760 01 Zlín 

   Ing. Arch. Miroslav Baleja, IČ 12 220 426 

Stavba druhé etapy pro firmu Dinel s.r.o. bude realizována za účelem zvýšení 

jak administrativních tak výrobních kapacit firmy. Předpokládá se, ţe výhledově bude 

realizována i třetí etapa, která bude spočívat v dostavbě druhého nadzemního podlaţí 

první etapy. Hlavní stavební objekt druhé etapy navazuje na objekt etapy první stejně 

jako nově navrţené rozšíření zpevněných ploch. V rámci druhé etapy budou také řešena 

veškerá technická připojení nově zbudovaných stavebních objektů. 

Výstavba hlavního objektu druhé etapy architektonicky vychází z typologie 

etapy první. Jedná se o dvoupodlaţní průmyslový objekt s půdorysným tvarem 

písmene L a s plochou střechou. Fasáda objektu bude tvořena kontaktním zateplovacím 

systémem v kombinaci s PUR panely. Půdorysné rozměry objektu jsou 37,9 x 27,65 m. 

Z hlediska stavebně-technického řešení se jedná o monolitický ţelezobetonový skelet 

tvořený čtvercovými nebo obdélníkovými sloupy, na kterých spočívají obousměrné 

viditelné průvlaky. Mezi průvlaky tvoří stropní konstrukci kříţem vyztuţené desky. 

Objekt bude zaloţen na vrtaných pilotách CFA, na kterých budou uloţeny základové 

pasy a patky. 

Základní dispoziční řešení je určeno umístěním výrobních provozů v prvním 

nadzemním podlaţí a administrativních prostor v podlaţí druhém. V kaţdém podlaţí 

jsou vţdy přidruţeny odpovídající doplňkové provozy, coţ jsou například šatny, 

sociální zařízení, zasedací místnosti, kuchyňky apod. 
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9.1.2 Obecné informace o řešeném procesu 

Řešeným procesem v rámci tohoto technologického předpisu je realizace 

ţelezobetonové monolitické konstrukce stropu prvního nadzemního podlaţí. Konstrukci 

stropu tvoří viditelné průvlaky o výšce 270 mm pod deskou, které jsou situovány v obou 

směrech skeletu a kříţem vyztuţené desky mezi průvlaky o tloušťce 180 mm. Do 

konstrukce stropu patří také obvodové průvlaky o výškách 450, 750 a 800 mm, které 

tvoří zároveň průvlaky otvorů. Z hlediska materiálu bude konstrukce realizována 

z betonu třídy C 25/30 XC1, který bude vyztuţen betonářskou ocelí třídy B500B.  

9.2 VÝPIS MATERIÁLU, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

9.2.1 Výpis materiálu 

Materiál potřebný ke zhotovení monolitické stropní konstrukce bude beton třídy 

C 25/30 s vlivem prostředí XC1 a betonářská výztuţ třídy B500B. Při realizaci bude 

vyuţito systémového bednění stropu společnosti DOKA Dokaflex 1-2-4. Dále bude 

zapotřebí podruţný stavební materiál, mezi který patří stavební řezivo potřebné pro 

zhotovení zábradlí a také řezivo pro doplnění systémového bednění, odbedňovací 

přípravek a další potřebný sortiment k bednění, armování a betonáţi. 

Bednění 

název prvku mnoţství 

jednotková 

hmotnost 

[kg] 

celková 

hmotnost [kg] 

Stropní podpěra Doka Eurex 30 400 705 ks 24,90 17 555 

Opěrná trojnoţka ke stojkám 235 ks 15,60 3 666 

Spouštěcí hlavice H20 154 ks 6,10 939 

Přidrţovací hlavice H20 551 ks 0,77 424 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 1,25 m 263 ks 6,30 1 657 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 1,80 m 489 ks 9,00 4 401 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 2,45 m 69 ks 12,30 849 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 2,65 m 67 ks 13,30 891 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 2,90 m 73 ks 14,60 1 066 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 3,30 m 90 ks 16,50 1 485 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 3,90 m 40 ks 19,50 780 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 4,50 m 49 ks 22,50 1 103 

Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 4,90 m 76 ks 24,50 1 862 
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Plnostěnný nosník Doka H20 ECO - 5,90 m 211 ks 29,50 6 225 

Bednící deska Doka tl. 21 mm - 0,5 x 2,5 m 328 ks 16,30 5 346 

Bednící deska Doka tl. 21 mm - 0,5 x 2,0 m 68 ks 13,00 884 

Bednící deska Doka tl. 21 mm - 0,5 x 1,5 m 62 ks 9,75 605 

Bednící deska Doka tl. 21 mm - 0,5 x 1,0 m 28 ks 6,50 182 

Bednící deska Doka tl. 21 mm -pro bednění průvlaků 519 m
2
 13,00 6747 

Průvlaková kleština 20 380 ks 6,90 2 622 

Sloupek ochranného zábradlí 83 ks 11,50 955 

Montáţní a odbedňovací vidlice 6 ks 2,50 15 

Celková hmotnost bednění 60 259 kg 

Stavební řezivo 

název prvku mnoţství 

jednotková 

hmotnost 

[kg] 

celková 

hmotnost [kg] 

Desky zábradlí II.jakost – 100 x 20 x 3000 mm 280 bm 0,9 252 

Hranol 80 x 70 x 4500 mm 200 bm 2,52 504 

Celková hmotnost stavebního řeziva  756 kg 

Betonářská výztuţ 

název prvku mnoţství 

jednotková 

hmotnost 

[kg] 

celková 

hmotnost [kg] 

Betonářská výztuţ desky B500B  12,19 t  1 000   12 190  

Betonářská výztuţ průvlaků B500B  10,27 t  1 000  10 270 

Celková hmotnost betonářské výztuţe  22 460 kg 

Beton 

název prvku mnoţství 

jednotková 

hmotnost 

[kg] 

celková 

hmotnost [kg] 

Beton C 25/30 XC1 – pro desku 75,49 m
3
 2 200 kg/m

3
 166 078 

Beton C 25/30 XC1 – pro průvlaky 140,94 m
3 

2 200 kg/m
3
 310 068 

Celková hmotnost betonu  476 146 kg 

Tab. 9. 1 - Hlavní materiály pro stropní konstrukci 

Jako doplňkový a podruţný stavební materiál budeme potřebovat stavební 

hřebíky o dl. 50 mm, stavební vruty do dřeva o dl. 70 mm, distanční podloţky pod 

spodní výztuţe, distanční kolečka na výztuţe svislé, vázací drát a odbedňovací 

přípravek na bednění Doka – Trenn.  

Spotřeba odbedňovacího přípravku Doka – Trenn udávaná výrobcem činí 1 litr 

aţ na 100 m
2
 bednění. 
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Výpočet spotřeby odbedňovacího přípravku Doka – Trenn: 

= celková plocha bednění x spotřeba 1 litr / 80 m
2
 = 

= 1089,81 m
2
 / 80 m

2
 = 13,62 litrů se zaokrouhlením bude potřeba 15 litrů. 

Z výpočtu odbedňovacího přípravku Doka – Trenn plyne, ţe se zaokrouhlením 

bude zapotřebí 15 litrů přípravku.  

9.2.2 Doprava materiálu 

 Primární 

Primární dopravou se rozumí doprava bednění, výztuţe a dalších materiálů na 

staveniště. Doprava materiálu bude zajištěna strojní sestavou skládající se z tahače 

MAN TGS 6x4 a valníku Schwarzmüller RH125 P. Dopravu čerstvého betonu budou 

zajišťovat autodomíchávače společnosti CEMEX o objemu 7 – 9 m
3
. 

Bednění společnosti Česká Doka bednící technika, spol. s.r.o. bude dopraveno za 

pomoci výše uvedené strojní sestavy ze skladu společnosti v Brně na ulici Kšírova – 

Horní Heršpice. Betonářská výztuţ včetně podruţného materiálu pro armování bude 

dovezena ze stavebního dvora společnosti Výztuţ CZ, s.r.o. sídlící na ulici Jiráskova 

ve městě Tlumačov. Dodání čerstvého betonu zajistí společnost CEMEX Czech 

Republic, s.r.o., která má svou betonárnu na adrese K Farmě 606 v městské části Zlín – 

Štípa. Byla volena tato betonárna z důvodu své vzdálenosti od staveniště, která je 

7,5 km a také kvůli krátké době dopravy, která činí 15 minut. Betonárna je umístěna 

mimo hlavní centrum města Zlína a tak se nepředpokládá výrazné zdrţení. 

 Sekundární 

V rámci staveniště bude hlavní dopravu bednění a betonářské výztuţe zajišťovat 

samostavitelný věţový jeřáb LIEBHERR 42 K.1. Jeřáb bude pronajat od společnosti 

JVS Pronájem jeřábů s.r.o., která má sídlo na adrese Napajedelská 1552 v Otrokovicích. 

Čerstvý beton bude do bednění dopravován pomocí výkonného čerpadla betonu 

SCHWING S 39 SX, které bude zapůjčeno od společnosti CEMEX v kombinaci 

s pouţitím věţového jeřábu LIEBHERR a bádie o objemu 0,5 m
3
, pro místa nepřístupná 

čerpadlu. Pro dovoz ostatního běţného materiálu bude vyuţito uţitkových vozidel 

případně nákladního vozidla s hydraulickou rukou. 
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Více informací o jednotlivých stavebních strojích je popsáno v kapitole 

č. 6 Návrh hlavní stavebních strojů a mechanizmů. Doplňující informace o trasách 

hlavních stavebních materiálů jsou k dohledání v kapitole č. 2 Koordinační situace se 

širšími vztahy dopravních tras.  

9.2.3 Skladování 

Skladování v prostoru staveniště bude zajištěno zpevněnou betonovou vrstvou 

z recyklátu. Před dovozem bednění a výztuţe bude na volných skladovacích plochách 

rozkreslen prostor pro umístění jednotlivých stavebních materiálů. Při uloţení materiálu 

na těchto skládkách bude zajištěna čistota plochy a také její odvodnění vsakováním přes 

zhutněnou vrstvu recyklátu. Bednění bude skladováno na paletách, které budou součástí 

dodávky. Případně bude nutné nosníky a bednící desky uloţit na dřevěné podkladky po 

osové vzdálenosti 1 m s volnými konci maximálně 0,5 m. Stojky bednícího systému 

DOKA budou dodány na ukládacích paletách. Drobný podruţný materiál bednění bude 

dodán včetně palet se síťovými bočnicemi. Betonářská výztuţ bude skladována 

obdobně jako nosníky a bednící desky po svazcích s čitelným visacím štítkem, kde bude 

napsán počet a průměr svázané výztuţe. Stavební řezivo bude skladováno obdobným 

způsobem jako betonářská výztuţ. 

Drobný a ostatní stavební materiál podléhající povětrnostním vlivům bude 

uloţen do uzamykatelných skladům umístěných v prostoru staveniště. Látky náchylné 

na výkyvy teplot budou uloţeny v temperovaných prostorech. 

9.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na bednění stropní konstrukce bude provedena kontrola 

svislých konstrukcí v prvním nadzemním podlaţí. První podmínkou bude dostatečná 

pevnost sloupů, která bude kontrolována pomocí odrazového tvrdoměru. Dále bude 

kontrolována poloha jednotlivých sloupů vůči osovému systému a také maximální 

odchylky sloupů od svislosti. Tolerance odchylky sloupů od hlavních souřadných os je 

± 25 mm. Odchylky svislosti u sloupů výšky od 2,5 m do 4,0 m je ± 6 mm. Více 

informací o kontrolách je uvedeno v kapitole č. 10 Kontrolní a zkušební plán kvality pro 

stropní konstrukci. O převzetí a výsledku kontrol bude proveden zápis do stavebního 

deníku. O převzetí pracoviště bude vyhotoven předávací protokol. 
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9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

9.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Při všech prováděných prácích musí být dodrţeny následující povětrnostní a 

teplotní podmínky. Při prácích vyţadujících pohyb jeřábu nesmí nastat případ sníţené 

viditelnosti pod 30 m. Dále nesmí být pracovníci provádějící práce ve výškách 

vystaveni rychlosti větru nad 11 m/s. Mezi omezující faktory můţeme řadit také 

nepříznivé povětrnostní podmínky v podobě bouřek nebo přívalových dešťů. Při 

výskytu jakéhokoliv výše uvedeného případu musí být veškeré práce na staveništi 

okamţitě přerušeny.  

Při samotné betonáţi stropní desky musí být dodrţena minimální teplota alespoň 

+ 5°C a maximální teplota nesmí přesáhnout + 30°C. Z časového harmonogramu prací 

pro objekt výrobní a kancelářské budovy plyne, ţe betonáţ stropní desky bude probíhat 

na přelomu června a července 2018. V této době se nepředpokládá pokles teplot pod 

minimální hranici, naopak bude zde moţnost překročení hranice + 30°C. Při vysokých 

teplotách musí být zajištěno dostatečné kropení čerstvého betonu ošetřovací vodou nebo 

jako alternativa řešení přikrytí konstrukce geotextílií. Je zde také moţnost posunout 

betonáţ stropní konstrukce do odpoledních hodin, aby čerstvý beton nebyl vystaven 

maximálním denním teplotám. 

9.4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude vybaveno oplocením o výšce 2,0 m, které zajistí prostory 

staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Staveništní zpevněná komunikace musí 

být v době betonáţe stropní konstrukce volná pro umístění a zapatkování čerpadla 

betonu a průjezdná pro příjezd a odjezd jednotlivých autodomíchávačů. Místo, kde bude 

čerpadlo betonu, musí být dostatečně únosné. Prostor bude zhutněn válcem na hodnotu 

45 MPa. Pro bezproblémový postup všech prací bude nutné zajištění dodávky elektrické 

energie pro všechna potřebná zařízení a také zajištění dodávky vody pro ošetřování 

čerstvého betonu. Dodávka těchto médií bude zajištěna dočasnými staveništními 

přípojkami dle výkresu zařízení staveniště. Odběrná místa budou viditelně označena. 

Pro pracovníky podílející se na pracích bude zajištěno zázemí v podobě šaten a 

hygienického zařízení umístěného dle výkresu zařízení staveniště. 
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9.4.3 Školení pracovníků 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí projít vstupním školením 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany, ochrany ţivotního 

prostředí a také o nutnosti pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Pracovníci budou také seznámeni s plánem BOZP, technologickým postupem prací a 

moţnými riziky plynoucí z prováděné práce. Obsluha strojů musí mít platné oprávnění 

k řízení daného stroje. Absolvované školení pracovníci potvrdí svým podpisem do 

protokolu o školení, který je součástí knihy BOZP. 

9.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na provedení všech fází budování stropní konstrukce se bude podílet několik 

pracovních čet. V případě, ţe někteří pracovníci budou mít školení a oprávnění provádět 

více profesí, bude moţné některá místa v četách suplovat. V následujících tabulkách 

jsou znázorněny sloţení čet včetně počtu pracovníků, kvalifikace pracovníků a jejich 

úkoly. 

Pracovní četa pro bednění 

Funkce Kvalifikace Úkoly Počet 

vedoucí čety -tesař SOU, 5 let praxe, proškolení 
koordinace prací a rozdělení 

úkolů 
1x 

obsluha věţového jeřábu jeřábnický průkaz přemístění bednění 1x 

řidič nákladního vozu řidičský průkaz skupiny C dovoz a uloţení bednění 1x 

tesař 
SOU, zkušenosti a praxe, 

proškolení 

zhotovení bednění 

konstrukce 
5x 

pomocný pracovník / vazač vazačský průkaz, proškolení  
pomocné práce / uvazování 

bednění 
2x 

Pracovní četa pro armování 

Funkce Kvalifikace Úkoly Počet 

vedoucí čety - ţelezář SOU, 5 let praxe, proškolení 
koordinace prací a rozdělení 

úkolů 
1x 

obsluha věţového jeřábu jeřábnický průkaz 
přemístění svazků  

výztuţe 
1x 

řidič nákladního vozu řidičský průkaz skupiny C 
dovoz a uloţení svazků 

výztuţe 
1x 

ţelezář 
SOU, zkušenosti a praxe, 

proškolení 

zhotovení armování stropní 

konstrukce 
4x 

pomocný pracovník / vazač vazačský průkaz, proškolení  
pomocné práce / uvazování 

výztuţe 
1x 
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Pracovní četa pro betonáţ 

Funkce Kvalifikace Úkoly Počet 

vedoucí čety - betonář SOU, 5 let praxe, proškolení 
koordinace prací a rozdělení 

úkolů 
1x 

obsluha věţového jeřábu jeřábnický průkaz 
přemístění svazků  

výztuţe 
1x 

řidič čerpadla betonu 
řidičský průkaz skupiny C, 

strojní průkaz 

čerpání čerstvého betonu do 

konstrukce 
1x 

řidič autodomíchávače 
řidičský průkaz skupiny C, 

strojní průkaz 

přeprava čerstvého betonu z 

betonárny 
1x 

betonář 
SOU, zkušenosti a praxe, 

proškolení 

betonáţ stropní konstrukce a 

hlazení 
4x 

Pracovní četa pro odbednění 

Funkce Kvalifikace Úkoly Počet 

vedoucí čety -tesař SOU, 5 let praxe, proškolení 
koordinace prací a rozdělení 

úkolů 
1x 

obsluha věţového jeřábu jeřábnický průkaz přemístění bednění 1x 

tesař 
SOU, zkušenosti a praxe, 

proškolení 

zhotovení bednění 

konstrukce 
2x 

pomocný pracovník / vazač vazačský průkaz, proškolení  
pomocné práce / uvazování 

bednění 
2x 

Tab. 9. 2 - Pracovní čety pro stropní konstrukci 

9.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

9.6.1 Hlavní stroje a zařízení 

 Nákladní automobil MAN TGS 6x4 a valník Schwarzmüller RH125 P 

Pouţití: Nákladní automobil a valník budou slouţit pro dovoz stavebního materiálu. 

 Věţový jeřáb LIEBHERR Turmdrehkran 42 K.1 

Pouţití: Staveništní přeprava materiálů ze skládek, betonáţ s bádií. 

 Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE AM 7 – 9 C 

Pouţití: Přeprava čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 

 Čerpadlo na beton SCHWING S 39 SX 

Pouţití: Čerpání čerstvého betonu do konstrukce. 

 Bádie na beton s nohavicí  

Pouţití: Betonáţ stropní konstrukce mimo dosah čerpadla betonu, spolu s jeřábem. 
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 Ponorný vibrátor ENAR Spyder PRO-50 

Pouţití: Vibrování čerstvého betonu při ukládání po vrstvách do konstrukce. 

 Stahovací vibrační lišta ENAR Tornado H (3 m) 

Pouţití: Vibrování povrchu čerstvého betonu stropní konstrukce. 

9.6.2 Menší stroje a nářadí 

 Pro montáţ a demontáţ bednění konstrukce 

Pomocné lešenářské konstrukce, elektrická ruční pila na dřevo, ruční okruţní 

pila, příklepová vrtačka, kladivo, sekera, vysokotlaký čistič na bednění, smeták, ruční 

pumpa na odbedňovací přípravek, vidle na odbednění a další. 

 Pro armování konstrukce 

Úhlová bruska, svářecí invertor, pákové kleště, armovací kleště, vodící lať pro 

rozměření, kladivo a další. 

 Pro betonování konstrukce 

Lopaty, zednické lţíce, ocelová hrabla, hliníková hladítka, hliníkové stahovací 

latě a další. 

9.6.3 Měřící pomůcky 

 Pomůcky pro dodrţení stanovených odchylek 

Nivelační přístroj s nivelační latí, Rotační laser s měřící latí, svinovací metr 

případně pásmo, dvoumetrová vodní váha a další. 

9.6.4 Ochranné pracovní pomůcky 

 Pomůcky pro zajištění bezpečnosti pracovníků 

Přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, odolný pracovní oděv, pevná pracovní 

obuv nebo vysoké holínky, ochranný obličejový štít nebo brýle, svářečský oděv a 

rukavice, svářečská kukla a další. 

Hlavní stroje a mechanizmy jsou popsány více v kapitole č. 6 Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanizmů. Je zde popsán jejich výběr, dimenzování, rozměry, 

dosahy a jiné potřebné parametry pro jejich návrh. 
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9.7 PRACOVNÍ POSTUP PRO STROPNÍ KONSTRUKCI 

Sled jednotlivých prací, které budou prováděny při realizaci stropní desky, bude 

v následujícím pořadí. Nejdříve bude provedeno bednění stropní konstrukce. První bude 

provedeno bednění průvlaků a poté bude provedeno bednění mezilehlých desek. Do jiţ 

hotových a zajištěných částí bednění se provede armování konstrukce a po zhotovení a 

převzetí všeho armování technickým dozorem stavebníka můţe začít betonáţ 

konstrukce. Po dostatečném vytvrdnutí konstrukce bude zahájeno odbednění 

konstrukce.  

9.7.1 Zřízení bednění stropní konstrukce 

Bednění konstrukce bude rozděleno na bednění průvlaků a bednění mezilehlých 

stropních desek. Konstrukce bednění bude prováděna po částech, kdy kaţdá část se 

zhotoví kompletně. Jednotlivé prvky bednění budou osazeny na předem určené místo 

dle výkresu bednění stropní konstrukce, který je přílohou P.9.1 Bednění stropní 

konstrukce 1.NP. Při zřízení i odstranění bednění ve vyšších polohách bude vyuţito 

pojízdné lešení DF od společnosti Doka. Jedná se o pojízdné hliníkové lešení o šířce 

0,8 m a maximální výšce aţ 3,8 m. 

 Očištění podkladu 

Před zahájením všech prací na stropní konstrukci bude prostor stavby vyklizen 

od nepotřebných stavebních materiálů a důkladně zameten a očištěn. 

 Rozmístění podpěr s trojnoţkou 

Prvním krokem při rozmístění stropních podpěr bude rozmístění podélných a 

příčných nosníků na hrubou podlahu. Toto rozmístění se provádí z důvodu vytvoření 

rastru a snazšímu rozmístění stojek s trojnoţkou. Trojnoţka by měla být umístěna tak, 

aby se ve všech třech místech dotýkala podkladu a byla tak co nejstabilnější. Pracovníci 

dále připraví výškově nastavitelné stropní podpěry, na které osadí spouštěcí hlavice. 

Tyto hlavice musí být natočeny tak, aby bylo moţné při odbednění jejich popuštění. 

Stropní podpěra se uloţí do opěrné trojnoţky a upevní se upínací pákou. 
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Obr. 9. 1 - Rozmístění stojek s trojnoţkou 

 Rozmístění primárních nosníků 

Na rozmístěné stropní podpěry s trojnoţkou budou pracovníci osazovat za 

pomoci montáţní vidlice primární nosníky dle výkresu bednění, který je přílohou. 

Osazování musí provádět minimálně dva pracovníci. Při osazování nosníků bude nutné 

dbát na jejich vzájemný přesah ve spouštěcí hlavě, který musí být minimálně přes jednu 

značku umístěnou na stěně všech nosníků firmy Doka. Vzdálenost dvou značek na 

nosníku činí 0,5 m. Maximální vzdálenost primárních nosníků je 4 značky čili 2 m. Po 

osazení primárních nosníků v dané části konstrukce se jejich výška zniveluje za pomoci 

nivelačního přístroje a měřící latě do potřebné výšky. 

 

Obr. 9. 2 - Rozmístění primárních nosníků 

 Rozmístění sekundárních nosníků 

Po znivelování výšek primárních nosníků budou osazovány sekundární nosníky 

za pomoci montáţních vidlic. Umístění a přesahy jednotlivých nosníků jsou stanoveny 
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ve výkresu bednění. Základní osová vzdálenost sekundárních nosníků je 500 mm. Na 

styku bednících desek Doka musí být umístěn sekundární nosník s přihlédnutím na 

maximální vzdálenost těchto nosníků. Moţnou alternativou řešení je zdvojení nosníků 

v místě styku.  

 

Obr. 9. 3 - Rozmístění sekundárních nosníků 

 Rozmístění mezilehlých podpěr 

Po osazení sekundárních nosníků bude následovat montáţ mezilehlých stojek. 

Na výškově nastavitelné stropní podpěry pracovníci osadí přidrţovací hlavice a zajistí je 

integrovaným třmenem. Poté je moţná montáţ mezilehlých podpěr.  Maximální 

vzdálenost podpěr je 2 značky čili 1,0 m.  

 

Obr. 9. 4 - Rozmístění mezilehlých podpěr 
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 Vytvoření bezpečnostních zábran po obvodu zhotoveného bednění 

Kolem jiţ zhotovené části konstrukce bude nutné před osazováním bednících 

desek zhotovit bezpečnostní konstrukci proti pádu pracovníků z výšky. Konstrukce 

bude sloţena ze systémových sloupků zábradlí společnosti Doka a stavebního řeziva. 

Minimální výška této konstrukce musí být 1,1 m. Zábradlí bude mít horní madlo, 

střední tyč a okopovou lištu, která bude tvořena bednící deskou obvodových průvlaků. 

Systémový sloupek bude ukotven na sekundární nosníky průvlaků stropní konstrukce. 

Mezi sloupky budou uchycena prkna o délce 3,0 m a průřezu 20/100 mm. Tato 

konstrukce bude vytvořena také v místě schodišťového prostoru a výtahové šachty. 

 Rozmístění, uloţení a dořez bednících desek 

Po zabezpečení bezpečnosti pracovníků ochranným zábradlím bude moţné začít 

kladení bednících desek stropní konstrukce. Bednící desky Doka budou tl. 21 mm a 

typizovaných rozměrů šířky 0,5 m a délky 2,5 m; 2,0 m; 1,5 m a 1,0 m. Dořezy budou 

provedeny také bednícími deskami Doka. Na okrajích budou desky zajištěny hřebíky 

délky 50 mm a v ploše budou kladeny na sraz. Důleţitá je kontrola sekundárních 

nosníků při podélném styku desek.  

Při řešení bednění bylo uvaţováno s co největším vyuţitím typizovaných 

rozměrů desek, z důvodu minimalizování odpadu. Toto řešení bylo pouţito hlavně u 

bednění kříţem vyztuţených desek stropní konstrukce. Bednící desky pouţité pro 

bednění výšky průvlaků budou ovšem muset být řezány na potřebnou výšku. 

 

Obr. 9. 5 - Bezpečnostní zábradlí a bednící desky 
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Bednící desky svislých stěn průvlaků budou vyztuţeny pomocí systémového 

plnostěnného nosníku Doka o potřebné délce společně s dřevěným hranolem průřezu 

80 / 70 mm v délkách 4,5 m. Plnostěnný nosník a dřevěný hranol budou zajištěny 

dřevěnými vzpěrami případně průvlakovou kleštinou, které budou osazeny na kaţdém 

druhém sekundárním nosníku průvlaku. 

Po zhotovení kompletního bednění průvlaků a kříţem vyztuţených desek bude 

zřízeno bednění prostupujících konstrukcí a otvorů, jako jsou otvory pro světlovody, 

instalační šachty, šachtu výtahovou a schodiště. Všechny prostupy kromě prostoru pro 

schodiště a výtahovou šachtu budou plnoplošně podbedněny, aby se zamezilo pádu 

pracovníků z výšky. Bednění stěn těchto prostupů bude zajištěno bednícími deskami 

společnosti Doka. 

Před zahájením armování konstrukce bude zapotřebí osadit do obvodových 

průvlaků stropní konstrukce tepelnou izolaci v místě budoucích okenních nebo dveřních 

otvorů. Tepelná izolace bude tvořena polystyrenem o tl. 80 mm umístěného dle 

statických výkresů jednotlivých obvodových průvlaků, aby se zamezilo vzniku 

tepelných mostů. 

Poslední prací v rámci fáze bednění bude ošetření všech bednících desek 

odbedňovacím přípravkem Doka – Trenn. Vysokotlakým čističem omyjeme nečistoty 

z vnitřní strany bednění a konstrukci necháme vyschnout. Ruční pumpou naneseme 

odbedňovací přípravek v dostatečném mnoţství. Na takto připraveném bednění se 

nesmí pohybovat se znečištěnou obuví. 

9.7.2 Armování stropní konstrukce 

Před zahájením vázání výztuţe stropní konstrukce bude zapotřebí zkontrolovat 

těsnost všech spojů bednění a ujistit se o jeho stabilitě a celistvosti.  Zkontroluje se také 

aktuálnost výkresů armování, podle kterých budou jednotlivé pruty ukládány do 

bednění. Výztuţ průvlaků bude dodávána na staveniště jako jiţ hotové armokoše přímo 

z armovny. Podélná výztuţ i svařované sítě stropních desek budou dodávány ve 

svazcích. Všechna výztuţ dodaná na staveniště bude jasně označena štítkem 

s uvedeným typem výztuţe, průměrem a mnoţstvím. Všechna výztuţ ukládána do 

konstrukce bude třídy B500B. 
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Armokoše průvlaků projdou na skládce kontrolou stability a pevnosti spojů a 

budou na ně osazeny distanční kolečka. Distanční podloţky musí zajistit minimální 

krytí 25 mm. V konstrukci budou armokoše navzájem svázány vázacím drátem. 

Výztuţ stropní desky bude ukládána při obou okrajích. Nejprve bude osazena 

dolní výztuţ v obou směrech konstrukce. U této výztuţe bude také zajištěno krytí 

pomocí distančních lišt o výšce 25 mm. Pro zajištění krytí horní výztuţe stropní desky 

budou pouţity ocelové distanční ţebříčky. Tyto distanční vloţky budou ukládány na 

hotovou spodní výztuţ. Horní výztuţ bude tvořena v místě průvlaků naohýbanou 

betonářskou výztuţí v obou směrech a v místě desek svařovanými sítěmi. Betonářská 

výztuţ bude vzájemně spojována vázacím drátem. 

Vyvázanou výztuţ stropní desky musíme chránit proti poškození a znečištěni, 

které by mohlo způsobit špatnou soudrţnost s betonem. Za tímto účelem budou 

rozmístěny po výztuţi roznášecí desky, po kterých se budou moci pracovníci 

pohybovat. 

9.7.3 Betonáţ stropní konstrukce 

Před zahájením betonáţe stropní konstrukce bude veškerá výztuţ zkontrolována 

a převzata technickým dozorem stavebníka, který potvrdí betonáţ. Čerstvý beton bude 

do bednění ukládán mobilním čerpadlem betonu, pro které budou na staveništi 

vyhrazeny plochy pro zapatkování. Do míst mimo dosah čerpadla betonu bude pouţit 

věţový jeřáb se zavěšenou bádií. Na staveniště bude čerstvý beton dopravován 

autodomíchávači betonárny CEMEX. Konstrukce bude betonována z betonu třídy 

C 25/30 s vlivem prostředí XC1.  

Při čerpání nebude čerstvý beton do konstrukce ukládán z větší výšky neţ 1,5 m. 

Tato maximální výška musí být dodrţena, aby nedocházelo k rozmísení sloţek betonu a 

nedocházelo k náhlým rázům do bednění. Potřebná výška betonu bude kontrolována 

rotačním laserem umístěním na stativu v místě plnoplošně vybedněných prostupů. 

Čerstvý beton bude vibrován ponornými vibrátory a vibračními lištami. Vedoucí čety 

bude tvořit výškové terče v rastru cca 1,5 m a ostatní pracovníci budou okolní beton 

urovnávat hrably a hliníkovými latěmi.  

Následující den po betonáţi započne ošetřování stropní konstrukce, kvůli 

odpařování vody. Ztráta této vody by mohla mít za následek vznik smršťovacích trhlin 
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v betonu. V případě extrémně vysokých teplot během prvních dnů zrání betonu, bude 

lepší variantou přikrytí konstrukce textílií, která bude také kropená vodou. 

9.7.4 Technologická přestávka 

Před zahájením odbednění musí proběhnout tzv. technologická přestávka. Je to 

doba, za kterou beton dosáhne poţadované pevnosti. Tato pevnost dovolí alespoň 

částečné odbednění konstrukce a pouţití bednícího příslušenství na další konstrukci. Dle 

klimatických podmínek v místě provádění konstrukce a vlastností betonu lze tuto dobu 

vypočíst.  

 Výpočet doby zahájení odbednění 

Jako vstupní data do výpočtu vstupuje průměrná denní teplota ve stejný den 

betonáţe před rokem, přesněji 29. 6. 2017. Teploty v daný den byly zjištěny 

z internetových stránek archivu počasí. Dalším vstupujícím faktorem je poţadovaná 

pevnost betonu, která je stanovena na 15 MPa. 

- teploty 29. 6. 2017 => t7h = + 20,8°C 

    t13h = + 24,5°C 

    t21h = + 22,8°C 

- průměrná teplota  => t = (t7h + t13h + 2*t21h) / 4 = 

    = (20,8 + 24,5 + 2*22,8) / 4 = + 22,73°C 

𝑅𝑏𝑑 =  𝑅𝑏28𝑑 ∗ (0,28 + 0,5 ∗ log 𝑑) 

15 =  30 ∗ (0,28 + 0,5 ∗ log 𝑑) 

15 =  8,4 + 15 ∗ log 𝑑 

0,44 = log 𝑑 

𝑑20 = 100,44 =  2,754 𝑑𝑛𝑒 ~ 3 𝑑𝑛𝑦   

- faktor zrání:    𝑓 =  𝑡 + 10 ∗  𝑑20  

- pro teplotu tlab = + 20°C:  𝑓 =  20 + 10 ∗  3 = 90°𝐶. 𝑑𝑒𝑛 
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- pro teplotu t = + 22,73°C  𝑓 =  20 + 10 ∗  𝑑 

     𝑑 =  90 (𝑡 + 10)   

     𝒅 =  90  22,73 + 10  = 2,749 𝑑𝑛𝑒 ~ 𝟑 𝒅𝒏𝒚 

- legenda k výpočtu: Rbd … poţadovaná pevnost v době odbednění [MPa] 

   R28d … návrhová pevnost pod 28 dnech [MPa] 

   d20 … počet dnů k odbednění v laboratorních podmínkách 

   f … faktor zrání, přepočet počtů dnů pro teplotu na betonáţi 

Z výpočtu plyne, ţe při průměrné teplotě + 22,73°C bude moţné stropní 

konstrukci začít částečně odbedňovat jiţ po 3 dnech od betonáţe. Při realizaci bude 

zapotřebí vzít skutečně naměřené teploty, ale předpokládá se podobný výsledek výpočtu 

zahájení odbednění. 

9.7.5 Odstranění bednění stropní konstrukce 

K částečnému odbednění konstrukce bude moţné přistoupit po uplynutí výše 

stanovené technologické přestávky, která činí 3 dny. Demontáţ bednění budou provádět 

minimálně dva pracovníci z důvodu bezpečnosti. Nenosné bednění, jako je bednění 

prostupu, bude moţné demontovat při dosaţení takové pevnosti, při které nedojde 

k porušení hran konstrukce. 

 Odstranění mezilehlých podpěr 

Prvním krokem odbednění bude odstranění mezilehlých podpěr. Odjištěním 

integrovaného třmene se uvolní přidrţovací hlavice a bude moţné demontovat 

mezilehlou podpěru. Přidrţovací hlavice se uloţí na paletu s bočními sítěmi a podpěry 

se uloţí do ukládacích palet. 

 Spouštění stropního bednění 

Po odstranění mezilehlých podpěr 

můţou pracovníci přejít ke spuštění stropního 

bednění.  

Tento krok se provede údery kladiva na 

klíny spouštěcích hlavic a bednění se popustí.  

 

Obr. 9. 6 - Spouštění stropního bednění 
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 Odstranění uvolněného bednění 

Spuštěním bednění konstrukce se uvolní jednotlivé části a můţou se demontovat. 

Nejdříve se provede odstranění mezilehlých sekundárních nosníků. Sekundární nosníky 

umístěné na styku bednících desek v konstrukci ponecháme.  

Demontáţ bednících desek bude zahájena sklopením jednoho sekundárního 

nosníku, čímţ se desky uvolní a bude moţné je vytáhnout. Po demontování bednících 

desek můţeme demontovat zbývající sekundární a primární nosníky, které se odloţí do 

ukládacích palet.  

Uvolněním nastavovacího třmene stropních podpěr spustíme a odstraníme 

podpěru. Společně s podpěrou demontujeme také spouštěcí hlavice a trojnoţky. 

 

Obr. 9. 7 - Odstranění uvolněného bednění 

 Opětovné podstojkování 

Jelikoţ bude stropní konstrukce při další výstavbě pouţívána, bude nutné její 

podstojkování. Podpěry budou umístěny v místech, nad kterými bude osazena podpěra 

s trojnoţkou dalšího bednění. Ve styku stropní podpěry a hotové stropní konstrukce 

bude poloţeno roznášecí prkno. 

Pouţité obrázky v rámci kapitoly č. 9.7 Pracovní postup pro stropní konstrukci 

byly převzaty z propagačního materiálu společnosti Doka. 
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9.8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

9.8.1 Kontrola vstupní 

Kontroly vstupní se provedou před započetím prací na stropní konstrukci 

prvního nadzemního podlaţí. Jedná se o následující typy kontrol: 

 Kontrola projektové dokumentace její kompletnost a aktuální revizi 

 Kontrola vybavenosti staveniště 

 Kontrola správnosti provedení svislých konstrukcí jejich rovinnost a pevnost 

 Kontrola technického stavu pouţitých strojů a zařízení 

 Kontrola kvality dodávaného stavebního materiálu 

 Kontrola skladování jednotlivých stavebních materiálů 

 Kontrola způsobilosti a průkazů pracovníků 

9.8.2 Kontrola mezioperační 

Kontroly mezioperační budou prováděny kaţdý den během všech prováděných 

prací na stropní konstrukci prvního nadzemního podlaţí. Do této skupiny kontrol 

můţeme zařadit následující: 

 Kontrola povětrnostních a teplotních podmínek 

 Kontrola stability, těsnosti a úplnosti bednění konstrukce 

 Kontrola BOZP na pracovišti 

 Kontrola armování konstrukce, její typ, správný počet a průměr, polohu a krytí 

 Kontrola v průběhu betonáţe, hlavně ukládání a dostatečné hutnění 

 Kontrola ošetřování čerstvého betonu 

9.8.3 Kontrola výstupní 

Kontroly výstupní se provedou po dokončení prací a před zahájením prací na 

svislých konstrukcích druhého nadzemního podlaţí. Mezi tyto kontroly patří: 

 Kontrola výstupní rovinnosti konstrukce 

 Kontrola pevnosti betonu 

 Kontrola kompletnosti konstrukce a celkového vzhledu 

Více o jednotlivých kontrolách a způsobu jejich provedení je napsáno 

v následující kapitole č. 10 Kontrolní a zkušební plán kvality pro stropní konstrukci. 
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9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí projít vstupním školením 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany, ochrany ţivotního 

prostředí a také o nutnosti pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Absolvované školení pracovníci potvrdí svým podpisem do protokolu o školení, který je 

součástí knihy BOZP. Moţná rizika vznikající z prováděných prací s bedněním, 

výztuţí, při betonáţi a také při pracích ve výškách jsou popsána v příloze 

P.13.1 Plán BOZP, která je součástí této práce. 

Při jednotlivých fázích realizace ţelezobetonové stropní konstrukce musí být 

dodrţovány zejména tyto základní legislativní předpisy: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

strojů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Další právní předpisy, kterými je nutné se při výstavbě řídit, jsou vypsány 

v kapitole Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví. 

9.10 EKOLOGIE 

Při realizace stropní ţelezobetonové monolitické konstrukce budou vznikat 

odpady, s kterými bude nakládáno dle platné správní legislativy. Bude nutné dodrţet 

především: 

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

znění novely č. 169/2013, 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, 

 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
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 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Během realizace bude nutné provést opatření ke sníţení hluku a dodrţet 

maximální povolené normy. Nakládat a likvidovat nebezpečný odpad dle předpisů. 

Všech vzniklé odpady budou uloţeny na staveništi do předem přistavených kontejnerů, 

které budou označeny daným názvem, kódem a kategorií odpadu. Úniku provozních 

kapalin zabráním pravidelnou kontrolou pouţívaných strojů a zařízení. 

 Odpady, které při realizaci stropní konstrukce mohou vzniknout 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

13 01* Odpadní hydraulické oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 02* Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07* Odkapy kapalných paliv N Skládka nebezpečného odpadu 

16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 

Tab. 9. 3 - Odpady, které při realizaci stropní konstrukce mohou vznikat 

 Odpady, které při realizaci stropní konstrukce vzniknou 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek O Skládka odpadu 

17 01 01  Beton O Skládka odpadu 

17 02 01 Dřevo O Skládka odpadu 

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrný dvůr 

17 06 Izolační materiály O Skládka odpadu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka odpadu 

Tab. 9. 4 - Odpady, které při realizaci stropní konstrukce vzniknou 
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č.
NÁZEV 

KONTROLY
POPIS ZDROJ PROVEDE

ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY
VÝSTUP

MĚŘÍCÍ 

PARAMETR

ZÁVĚR

V/N
PROVEDL *

 PROVĚŘIL 

*

PŘEVZAL 

*

1
Kontrola projektové 

dokumentace

Správnost, aktuálnost, úplnost 

dokumentací, platnost stavebního 

povolení

Zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. 

č.268/2009 Sb., č.62/2013 Sb., 

č.499/2006 Sb., ČSN 01 3481

SV, TDS
Jednorázově při 

přejímce či změně
Vizuálně SD

2
Kontrola vybavenosti 

pracoviště a staveniště

Skládky, funkčnost zařízení, přípojná 

místa, zabezpečení, vnitrostaveništní 

komunikace

N.V. č.591/2006,                         N.V. 

č.362/2005,                           PD, TP, 

výkres ZS 

SV, TDS
Jednorázově při 

předání
Vizuálně SD, P Edef2=45 Mpa

3
Kontrola svislých 

nosných konstrukcí

Velikost odchylek sloupů, kontrola 

modulové sítě, 

PD,                                                  

ČSN 73 0212-3, ČSN EN 13 670, 

ČSN EN 12504-2

SV, TDS             

GE, S
Jednorázově

Vizuálně a 

měřením, 

zkoušky

SD, P
svislost ± 6 mm

poloha ± 25 mm

zk. tvrdoměrem

4

Kontrola technického 

stavu strojů a 

mechanizmů

Technický stav strojů, zjevné vady a 

poruchy 

Technické průkazy strojů, 

N.V. č.378/2001 Sb.

Strojník / 

obsluha
Průběţně Vizuálně SD

5
Kontrola kvality 

dodávaného materiálu

Kontrola prvků, označení, druh, 

certifikace, nepoškozenost

ČSN EN 206-1, ČSN EN 12 350, N.V. 

č.215/2016 Sb., ČSN EN 10 080 ČSN 

EN 13 670,  PD, DL, TP

SV Jednorázově Vizuálně SD
měřící parametry 

viz bod v textu

6
Kontrola skladování 

stavebního materiálu

Kontrola skladovacích ploch, 

správnost skladování bednění, výztuţe

PD, TP, ČSN 26 9010, 

ČSN EN 13 670                                                           
SV Jednorázově Vizuálně SD

dř. hranolky 

100/100 mm, 

osově po 1 m

7
Kontrola způsobilosti 

pracovníků

Kontrola profesních a řidičských 

průkazů, zdravotní stav, výskyt 

alkoholu

N.V. č.591/2006,                         N.V. 

č.362/2005, profesní průkazy,                   

řidičské průkazy

SV
Jednorázově / 

průběţně

Vizuálně a 

měřením

SD, kniha 

BOZP

test na alkohol / 

omamné látky, 

platnost průk.

8

Kontrola 

povětrnostních a 

teplotních podmínek

Kontrola dodrţení mezních teplot, 

rychlosti větru, viditelnosti
TP, N.V č.591/2006 Sb. SV Denně

Vizuálně a 

měřením
SD

viditelnost 30 m 

vítr 8 m/s   

teplota+5-+30°C

9
Kontrola BOZP na 

pracovišti

Kontrola všech potřebných pracovních 

pomůcek, dodrţování BOZP, kontrola 

zábradlí

N.V.č.591/2006, N.V.č.362/2005 SV, KB Průběţně Vizuálně
SD, P, kniha 

BOZP

výška zábradlí 

min. 1,1 m

10
Kontrola bednění 

konstrukce

Konstrola stability, únosnosti, těsnosti, 

úplnosti, rovinnost bednění, nanesení 

odbedňovacího přípravku

ČSN 73 0042, ČSN EN 13 670, ČSN 

73 0212, výkresy bednění, TL bednění
SV, TDS

Kaţdá část, 

průběţně

Vizuálně a 

měřením
SD

rovinnost ± 5 mm / 

2 m délky

těsnost, celistvost

11
Kontrola armování 

konstrukce

Konstrola průměru a rozmístění prutů, 

osazení distančních tělísek, kontrola 

spojů výztuţe

ČSN EN 13 670, 

ČSN EN 10 080, výkresy 

armování

SV, TDS, S
Kaţdá část, 

průběţně

Vizuálně a 

měřením
SD krytí 25 mm

12
Kontrola průběhu 

betonáţe

Vibrování a hutnění betonu po 

vrstvách, stejnorodost, zkoušky 

čerstvého betonu, stabilita bednění

ČSN EN 13 670, 

ČSN EN 12 350, TP
SV

Kaţdá část, 

průběţně

Vizuálně a 

zkoušky
SD

13
Konstrola ošetřování 

čerstvého betonu

Dostatečné ošetřování povrchu betonu 

vodou - délka a intenzita
ČSN EN 13 670, TP SV, TDI

Celá konstrukce, 

průběţně
Vizuálně SD

  teplota +5 - 

+30°C

14
Kontrola geometrické 

přesnosti kontrukce

Kontrola rozměrů, rovinatosti a 

svislosti celé provedení konstrukce

ČSN 73 0212-3  ČSN 73 0205    ČSN 

EN 13670
SV, S, TDI Jednorázově

Vizuálně a 

měřením
SD

rovinnost ± 5 mm / 

2 m délky

těsnost, celistvost

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
V

S
T

U
P

N
Í 
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15
Kontrola výsledné 

pevnosti betonu
Provedení zkoušek pevnosti betonu ČSN EN 12 390, ČSN EN 12504-2 SV, SP, TDI Jednorázově

Zkouška 

pevnosti v tlaku 

a tvrdoměr

SD, P

16
Konstrola kompletnosti 

a vzhledu konstrukce

Kontrola vzhledu konstrukce, případně 

zjištěný zjevných vad
PD, TP SV, S, TDS Jednorázově Vizuálně SD

praskliny, 

prohlubně, 

výstupy, hnízda

Seznam zkratek: * jméno, datum, podpis osoby

SV … stavbyvedoucí

TDS … technický dozor stavebníka

GE … geodet

S … statik

KB … koordinátor BOZP

SD … stavební deník

P … protokol

VV … vytyčovací výkres

PD … projektová dokumentace

TP … technologický předpis pro vrtané piloty CFA

DL … dodací list

TL … technický list

ZS … zařízení staveniště

V
Ý

S
T

U
P

N
Í
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Kontrolní a zkušební plán je vytvořen za účelem specifikace jednotlivých 

prováděných kontrol v rámci řešené monolitické stropní konstrukce. K jednotlivým 

kontrolám jsou v plánu uvedeny údaje o způsobu provedení kontroly, popis provádění 

dané kontroly, četnosti provádění, kdo kontrolu provádí, dle jakých platných právních 

předpisů se kontrola řídí a jaký má kontrola výsledek. 

Při provádění jednotlivých kontrol bude nutné dodrţet následující právní 

předpisy a zdroje: 

 Zákon č.183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu - stavební 

zákon včetně zákonu č.225/2017 Sb., kterým se tento zákon mění 

 Vyhláška č.268/2009 Sb. – o technických poţadavcích na stavby, 

 Vyhláška č.62/2013 Sb. – kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – o bliţších poţadavcích 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 bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Nařízení vlády č.215/2016 Sb. – kterým se mění N. V. č.163/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění N. V. 

č.312/2005 Sb., 

 Norma ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových 

konstrukcí, 

 Norma ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 

přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, 

 Norma ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí, 
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 Norma ČSN EN 12 504-2 – Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: 

Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, 

 Norma ČSN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

 Norma ČSN EN 10 080 – Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská 

ocel – Všeobecně, 

 Norma ČSN 26 9010 – Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček, 

 Norma ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrické přesnosti, 

 Norma ČSN 73 0042 – Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění, 

 Norma ČSN EN 12 350 – Zkoušení čerstvého betonu, 

 Norma ČSN EN 12 390 – Zkoušení ztvrdlého betonu. 

10.1 KONTROLY VSTUPNÍ 

 Č. 1 - Kontrola projektové dokumentace 

Při kontrole projektové dokumentace bude kontrolována její kompletnost a 

správnost dle platných právních předpisů. Celá dokumentace musí být provedena a 

zkontrolována odpovědným a autorizovaným projektantem. Na staveništi musí být vţdy 

aktuální revize výkresů a o těchto revizích musí být stavbyvedoucí informován. Při 

realizaci stropní konstrukce musí být na staveništi výkres tvaru konstrukce a výkres 

armování. 

Kontrola se provádí jednorázově a to při přejímce dokumentace. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí, případně také technický dozor stavebníka. Při této činnosti se 

také provede kontrola platnosti stavebního povolení. 

 Č. 2 - Kontrola vybavenosti pracoviště a staveniště 

Kontrola vybavenosti se provádí vizuálně kontrolou stavu pracoviště a staveniště 

při předání a převzetí. Pro realizaci stropní konstrukce bude zapotřebí mít zajištěné 

dostatečně únosné přístupové vnitrostaveništní komunikace. Tyto komunikace budou 

slouţit k pojezdu nákladní automobilů s valníky, které přivezou potřebný stavební 

materiál, dále pro pohyb autodomíchavačů a čerpadel betonu. Pro uskladnění materiálu 
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musí být zajištěny zpevněné, odvodněné, čisté a dostatečně velké skladovací plochy. 

Kontroluje se také stav oplocení, které zajistí staveniště proti vniknutí nepovolaných 

osob. V rámci předání pracoviště proběhne seznámení s odběrnými místy pro 

elektrickou energii a vodu. O předání a převzetí pracoviště bude sepsán protokol o 

předání. 

 Č. 3 - Kontrola správnosti provedení svislých nosných konstrukcí 

Před zahájením veškerých prací na stropní konstrukci bude provedena 

nejdůleţitější vstupní kontrola, která spočívá ve zjištění správnosti provedení svislých 

nosných konstrukcí. Kontrola bude provedena hlavně z důvodu zjištění kvality 

provedení svislých konstrukcí, zejména jejich výškové osazení, svislost sloupů, vzhled a 

celkový stav a také dostatečná pevnost. U vzhledu budou kontrolovány praskliny, 

dutiny, štěrkové kaverny a celistvost povrchu. Pro svislost a vychýlení sloupů jsou 

stanoveny mezní odchylky normami dle tabulky kontrolního a zkušebního plánu. 

Maximální povolená odchylka svislosti sloupů je ± 6 mm pro sloupy výšky od 2,5 m do 

4,0 m. Maximální povolená odchylka od osového systému daného podlaţí je ± 25 mm. 

Maximální povolená odchylka vzdálenosti sousedních sloupů je větší z ± 20 mm nebo ± 

t/600 mm, ale ne větší neţ 60 mm. 

K zjištění pevnosti konstrukce bude pouţita nedestruktivní zkouška betonu 

pomocí odrazovaného tvrdoměru. Zkouška tvrdoměru se provádí přímo na provedené 

konstrukci na pravidelnou síť bodů vzdálených od sebe i okraje 25 mm. Provede se 10 

čtení z přístroje a za pomoci kalibrační tabulky a velikosti odrazu tvrdoměru se stanoví 

pevnost betonu. 

V případně porušení maximálních stanovených odchylek bude nutná konzultace 

a vyjádření statika k provádění dalších prací. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí 

společně s technickým dozorem stavebníka a případně statikem. 

 Č. 4 – Kontrola technického stavu stavebních strojů a mechanizmů 

Před zahájením prací s jakýmkoliv stavebním strojem či nářadím bude 

zkontrolován jeho technický stav. Také budou kontrolovány zjevné vady, úniky 

provozních kapalin, závady při nastartování a chodu stroje. Dle nařízení vlády je nutné 

pouţívat stroje a mechanizmy v bezvadném stavu pro bezpečnou práci.  
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Dále je třeba dbát na to, aby stroje a mechanizmy obsluhoval pouze vyškolený 

pracovník s platným oprávněním. Kontrolu provádí obsluha stroje vizuálně a průběţně 

během prováděných prací.  

U měřících přístrojů a vybavení je nutné dbát na kalibraci od certifikovaných 

společností, čímţ se zajistí jejich přesnost. U těchto zařízení je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti při jejich pouţívání, aby se nepoškodila. 

 Č. 5 – Kontrola kvality dodávaného stavebního materiálu 

Kontroluje se dodávka hlavních materiálu pro realizaci stropní konstrukce, 

kterými jsou prvky systémového bednění, betonářská výztuţ a čerstvý beton. U 

dodávky materiálů se kontrola provádí dle dodacího listu a projektové dokumentace. 

 Bednění 

U přejímky dodávky bednících dílců je zapotřebí překontrolovat počty dílců 

bednění, dostatečný počet spojovacích prvků a dalšího drobného materiálu a mnoţství 

odbedňovacího přípravku. U bednících dílců je potřeba se zaměřit na jejich čistotu, 

nezávadnost a rovinnost. U podpěrných stojek a nosníků na jejich únosnost a funkčnost. 

 Výztuţ 

Při dodání betonářské výztuţe bude kontrolována třída oceli, hutní atesty a 

certifikáty a mnoţství dodané výztuţe. Dále je nutné se zaměřit na správnost průměrů 

dodané výztuţe a počty kusů ohýbané výztuţe případně armokošů průvlaků. Kontroluje 

kvalita provedení armokošů, přičemţ výrobní tolerance je ± 30 mm v rozmístění 

nosných prutů, v rozmístění rozdělovací výztuţe ± 60 mm a délka prutů ± průměr 

výztuţe. Dodávaná výztuţ na stavbu bude označena štítky s popisem. Při převzetí 

výztuţe je nutné se zaměřit také na čistotu povrchu prutů, korozi a případně zaolejování. 

Výztuţ ukládaná do výztuţe musí být v takovém stavu, aby bylo zajištěno 

spolupůsobení s betonem. Dodávaný podruţný materiál v podobě distančních podloţek, 

vázacích drátů apod. bude uloţen v uzamykatelných skladech. 

 Čerstvý beton 

U kaţdé dodávky čerstvého betonu se kontroluje dodací list s poţadavky 

projektové dokumentace. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat typ betonu, 

konzistenci, stupeň vlivu prostředí, pevnostní třídu a hlavně čas míchání a to z důvodu 

dodrţení maximálního času pro zpracování.  
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Konzistence čerstvého betonu se provede přímo na staveništi a výsledek bude 

porovnán s normou pro provedení zkoušky sednutí kuţele dle Abramse. Zkušební forma 

bude betonem naplněna po třetinách a kaţdá vrstva bude zhutněna pomocí tyče 25 

vpichy. Po zhutnění třetí vrstvy se forma zvedne a měří se pokles čerstvého betonu vůči 

horní hraně zkušebního kuţelu. Tento pokles se poté porovná s normou, dle obrázku je 

pro směs konzistence S3 stanoveno sednutí v rozmezí 100 – 150 mm. 

 

Obr. 10. 1 - Zkouška čerstvého betonu sednutím kuţele dle Abramse 

Při dodávce čerstvého betonu musí stavbyvedoucí odebrat beton pro výrobu 

zkušebních těles, na kterých se budou provádět zkoušky zatvrdlého betonu dle 

příslušných norem. Více o zkušebních tělesech a provedení zkoušky je popsáno v bodě 

č. 15 Kontrola výsledné pevnosti betonu. 

 Č. 6 – Kontrola skladování stavebního materiálu 

Na vyznačených skladovacích plochách bude uloţeno bednění a výztuţ pro 

stropní konstrukci. Tyto plochy musí být dostatečně velké, únosné, odvodněné a 

bezpečné. Materiál bude na plochy ukládán z důvodu zajištění čistoty a přehlednosti. 

Bednící prvky včetně bednících desek jsou od pronajímatele dodávány na systémových 

odkládacích paletách, které zajistí dostatečné podloţení. U výztuţe bude toto podloţení 

zajištěno dřevěnými hranoly s maximální osovou vzdáleností 1 m a volnými konci 

maximálně 1 m délky uloţených prutů. Svazky výztuţe nebo jiţ svázané armokoše 

budou označeny štítkem s popisem, aby nedošlo k záměně při umisťování do 

konstrukce. Mezi skladovaným materiálem je třeba dodrţovat zásad bezpečného 

skladování. Jedná se především o minimální šířku uliček, která činí 0,6 m. A také 

zásadu bezpečné výšky při skladování, která činí maximálně 1,5 m.  
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Kontrolu skladování provede stavbyvedoucí vţdy při uloţení nově přivezeného 

stavebního materiálu. 

 Č. 7 – Kontrola způsobilosti a průkazů pracovníků 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci stropní konstrukce musí podstoupit 

vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také musí být seznámeni 

s technologickým předpisem a riziky plynoucími z prováděných činností. Kontrolu 

způsobilosti pracovníků bude provádět stavbyvedoucí průběţně během prováděných 

prací. Namátkově, případně při podezření se pracovníci kontrolují na poţití 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. V případně zjištění některé 

z omamných látek bude pracovník vykázán z pracoviště a bude mu zakázáno se jakkoliv 

podílet na pracovní činnosti.  

Kaţdý pracovník musí prokázat svou odbornost platnými certifikáty, průkazy 

nebo jinými dokumenty, které potvrdí jeho odbornost k provádění dané práce.  

10.2 KONTROLY MEZIOPERAČNÍ 

 Č. 8 – Kontrola povětrnostních a teplotních podmínek 

Kontrolu povětrnostních a teplotních podmínek bude stavbyvedoucí provádět 

kaţdý den a to nejméně třikrát. Zápis o této kontrole provede do stavebního deníku a 

přihlíţí se hlavně na teplotní podmínky, větrné podmínky a viditelnost. Práce spojené 

s vyuţitím věţového jeřábu případně práce ve výškách musí být zastaveny při sníţené 

viditelnosti pod 30 m, rychlosti větru nad 10 m/s, hustém dešti či bouřce. Betonářské 

práce jsou navíc ovlivněny teplotním rozmezím od + 5°C do + 30°C. Z časového 

harmonogramu prací vyplívá, ţe betonáţ stropní desky prvního nadzemního podlaţí 

bude probíhat na přelomu června a července 2018. V tomto období se nepředpokládá 

niţší teplota neţ + 5°C, naopak je zde riziko vyšších teplot neţ + 30°C. Opatření pro 

vysoké teploty jsou popsána v technologickém předpisu. 

 Č. 9 – Kontrola BOZP na pracovišti 

Zásady a opatření pro bezpečnost při práci budou dodrţovány hlavně z důvodu 

výskytu práce ve výškách a práce s těţkými břemeny v závěsu. Jedná se především o 

dodrţování pouţití osobních ochranných prostředků a také zřízení ochranného zábradlí 

v prostoru moţnosti pádu osob z výšky. U zábradlí bude kontrolována jeho minimální 

výšky, která činí 1,1 m, dále jeho stabilita a bezpečnost.  
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Dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude provádět stavbyvedoucí 

vizuálně v průběhu všech prací. O těchto kontrolách bude proveden zápis do knihy 

BOZP. 

 Č. 10 – Kontrola stability, těsnosti a úplnosti bednění konstrukce 

Po zhotovení bednění bude kontrolováno správné rozmístění všech systémových 

prvků bednění dle výkresu. Dále se kontroluje jeho geometrický tvar, rovinnost, 

výšková úroveň, stabilita a tuhost. Bednění musí být v době betonáţe dostatečně únosné 

a těsné. S bedněním jsou také kontrolovány veškeré prostupy skrz budoucí konstrukci, 

hlavně jejich počet a rozmístění. Okraj bednění musí být proveden do potřebné výšky 

stropní konstrukce a po okraji bednění, kde hrozí riziko pádu, musí být stabilní 

ochranné zábradlí. Bednění musí být čisté bez zbytku pilin, různého stavebního 

materiálu nebo bláta. V rámci čistoty bude kontrolováno také celoplošné nanesení 

odbedňovacího přípravku. Rovinnost bednění musí být ± 5 mm na 2 m délky.  

Všechny kontroly provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 

stavebníka.  

 Č. 11 – Kontrola armování konstrukce 

Při armování výztuţe se kontroluje především správný typ výztuţe, průměr 

jednotlivých prutů a délky včetně přesahů. Dále se kontroluje čistota výztuţe, která je 

důleţitá z důvodu správného spolupůsobení výztuţe a betonu, a také dostatečně pevné 

vázání výztuţe, které zajistí fixaci výztuţe při betonáţi v předepsané poloze. U 

armování je také důleţité zkontrolovat dostatečné krytí výztuţe Toto krytí je u stropní 

konstrukce předepsáno na 25 mm.  

Kontrolu armování provádí stavbyvedoucí průběţně a to měřením a vizuálně. 

Před zahájením betonáţe musí armování celé konstrukce převzít statik. O tomto 

převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 

 Č. 12 – Kontrola průběhu betonáţe – ukládání a hutnění 

Betonáţ konstrukce musí začít v co nejkratším čase po transportu čerstvého 

betonu na staveniště, proto je nutné věnovat čas přípravě před betonáţí, která spočívá 

v přípravě všech potřebných nástrojů a různých nářadí.  

Při samotné betonáţi nesmí čerstvý beton padat do bednění z větší výšky neţ je 

1,5 m. Větší výška by způsobila segregaci kameniva a velké rázy do bednění. Při 
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ukládání je potřeba klást důraz na rozprostření betonu na větší ploše z důvodu menších 

tlaků na bednění.  

Samotné hutnění čerstvého betonu bude probíhat po vrstvách za pomoci 

ponorných vibrátorů. Jednotlivé vpichy vibrátoru od sebe nesmí být vzdáleny více neţ 

350 mm a vibrátor se nesmí dotýkat výztuţe ani bednění. Při hutnění nesmí docházet 

k oddělování jednotlivých částí od sebe. Povrch čerstvého betonu bude zhutněn a 

uhlazen pomocí vibrační lišty. 

Na ukládání a hutnění čerstvého betonu bude dohlíţet stavbyvedoucí v průběhu 

celé betonáţe stropní konstrukce. 

 Č. 13 – Kontrola ošetřování čerstvého betonu 

Čerstvý beton musí být během svého zrání kropen a vlhčen ošetřovací vodou, 

aby nedocházelo k přehřátí povrchu i jádra konstrukce, minimalizovalo se povrchové 

smršťování betonu a byl zajištěn plynulý náběh pevnosti. Četnost kropení určí 

stavbyvedoucí v závislosti na aktuálních povětrnostních a teplotních podmínkách při 

zrání betonu. V případě velmi vysokých teplot bude nutné konstrukci přikrýt geotextílií, 

kterou budeme udrţovat stále mokrou kropením. Beton bude kropen po dobu, dokud 

nedosáhne alespoň 50 % své pevnosti v tlaku. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně v průběhu následujících dní po 

betonáţi. 

10.3 KONTROLY VÝSTUPNÍ 

 Č. 14 – Kontrola geometrické přesnosti konstrukce 

Geometrickou přesnost nové konstrukce kontroluje stavbyvedoucí společně 

s technickým dozorem investora. Kontrola geometrické přesnosti je provedena 

jednorázově. Případné chyby v provedení jsou popsány ve stavebním deníku. 

Kontroluje se celková rovinnost konstrukce, jejíţ maximální dovolená odchylka činí ± 

5 mm na 2 metrech. Tato kontrola se provádí dvoumetrovou latí z horní strany 

konstrukce v rastru 2,5 – 3 m.  

Dále se také kontroluje svislost jednotlivých svislých částí průvlaků a také 

kolmost napojení průvlaků na stropní desky. A také jednotlivé rozměry konstrukce 

včetně polohy otvorů a prostupů. 
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 Č. 15 – Kontrola výsledné pevnosti betonu 

Před odbedněním hotové konstrukce musí být provedena zkouška tvrdosti 

betonu odrazovým tvrdoměrem. Jedná se o nedestruktivní zkoušku betonu prováděnou 

na hotové konstrukci přímo na stavbě. Zkouška tvrdoměru se provádí na pravidelnou síť 

bodů vzdálených od sebe i okraje 25 mm. Provede se 10 čtení z přístroje a za pomoci 

kalibrační tabulky a velikosti odrazu tvrdoměru se stanoví pevnost betonu. Tuto 

zkoušku provádí stavbyvedoucí společně se statikem za dohledu technického dozoru 

stavebníka.  

Výsledná pevnost betonu v tlaku bude provedena na zkušebních tělesech, které 

budou odebrány vţdy při dodávce čerstvého betonu. Zkušební vzorky musí být staré 28 

dní od jejich odběru. Zkušební těleso tvoří krychle o délce hrany 150 mm, která je 

označená štítkem s datem, celým typem betonu a výsledkem zkoušky sednuté kuţele. 

Zkušební vzorky jsou zatěţovány v lisu předepsanou rychlostí aţ do jejich porušení, 

kdy se z přístroje (lisu) odečte skutečná krychelná pevnost betonu. 

Jedná se o zkoušky prováděné akreditovanou společností v laboratorním 

prostředí a při předem stanovené teplotě + 20°C. 

 Č. 16 – Kontrola kompletnosti a celkového vzhledu konstrukce 

Kontrola celkového vzhledu konstrukce je zaměřená hlavně na samotný povrch 

konstrukce. Kontroluje se jak horní tak spodní líc stropní konstrukce a na povrchu se 

nesmí nacházet ţádné praskliny, prohlubně ani výstupy, ţádná štěrková místa, která by 

znamenala nedůsledné hutnění čerstvého betonu.  

Kontrolu provádí jak stavbyvedoucí, tak technický dozor stavebníka. O 

případných vadách se provede zápis do stavebního deníku. 
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11.1 OBECNÉ INFORMACE 

11.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: DINEL – 2. ETAPA 

Stavební objekt: Novostavba výrobní a kancelářské budovy v areálu firmy Dinel 

Místo stavby:  průmyslová zóna Příluky, parcely č. 639/4 a 639/8 

Kraj:   Zlínský 

Investor:  Dinel, s.r.o., U Tescomy 249. 760 01 Zlín 

Projektant:  ARS Projekt Zlín, Dlouhá 108, 760 01 Zlín 

   Ing. Arch. Miroslav Baleja, IČ 12 220 426 

Stavba druhé etapy pro firmu Dinel s.r.o. bude realizována za účelem zvýšení 

jak administrativních tak výrobních kapacit firmy. Předpokládá se, ţe výhledově bude 

realizována i třetí etapa, která bude spočívat v dostavbě druhého nadzemního podlaţí 

první etapy. Hlavní stavební objekt druhé etapy navazuje na objekt etapy první stejně 

jako nově navrţené rozšíření zpevněných ploch. V rámci druhé etapy budou také řešena 

veškerá technická připojení nově zbudovaných stavebních objektů. 

Výstavba hlavního objektu druhé etapy architektonicky vychází z typologie 

etapy první. Jedná se o dvoupodlaţní průmyslový objekt s půdorysným tvarem 

písmene L a s plochou střechou. Fasáda objektu bude tvořena kontaktním zateplovacím 

systémem v kombinaci s PUR panely. Půdorysné rozměry objektu jsou 37,9 x 27,65 m. 

Z hlediska stavebně-technického řešení se jedná o monolitický ţelezobetonový skelet 

tvořený čtvercovými nebo obdélníkovými sloupy, na kterých spočívají obousměrné 

viditelné průvlaky. Mezi průvlaky tvoří stropní konstrukci kříţem vyztuţené desky. 

Objekt bude zaloţen na vrtaných pilotách CFA, na kterých budou uloţeny základové 

pasy a patky. 

Základní dispoziční řešení je určeno umístěním výrobních provozů v prvním 

nadzemním podlaţí a administrativních prostor v podlaţí druhém. V kaţdém podlaţí 

jsou vţdy přidruţeny odpovídající doplňkové provozy, coţ jsou například šatny, 

sociální zařízení, zasedací místnosti, kuchyňky apod. 
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11.1.2 Obecné informace o řešeném procesu 

Řešeným procesem v rámci tohoto technologického předpisu je realizace 

hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot CFA pro objekt SO 01 – Výrobní a 

kancelářská budova.  

Objekt výrobní a kancelářské budovy bude zaloţen na pilotách průměru 500 a 

700 mm o délkách 6,0 nebo 8,0 m. Celkový počet pilot činí 46 kusů z toho 31 kusů je 

průměru 500 mm a 15 kusů průměru 700 mm. Piloty jsou navrţeny z betonu třídy 

C25/30 s vlivem prostředí XC2. Piloty budou vyztuţeny betonářskou ocelí třídy B500B, 

která bude jiţ v armovně svařena do armokošů a dovezena na staveniště. Krytí výztuţe 

je dle projektu navrţeno 90 mm pro piloty průměru 700 mm a 60 mm pro piloty 

průměru 500 mm. 

11.2 VÝPIS MATERIÁLU, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

11.2.1 Výpis materiálu 

Hlavními materiály potřebnými pro realizaci vrtaných pilot budou beton 

pevnostní třídy C25/30 XC2 a betonářská výztuţ třídy B500B včetně distančních prvků. 

Při realizaci bude také zapotřebí odvést vytěţenou zeminu z vrtu pilot. Tato zemina 

bude odváţena nákladními automobily s korbou o objemu 14 m
3
. Jako podruţný 

materiál bude zapotřebí stavební řezivo pro zhotovení vytyčovacích kolíků a dřevěných 

trámků. V následující tabulce jsou znázorněny výpočty kubatur pro hlavní stavební 

materiály, se kterými se během pilotáţe bude pracovat. 

Zemina 

ozn. 
průměr piloty 

[mm] 
délka piloty  

[m] 
počet pilot  

[ks] 
celkové 

mnoţství 

celkové 

mnoţství vč. 

nakypření 15% 

P1 700 8,0 15 46,20 m
3 53,13 m

3 

P2 500 8,0 22 34,54 m
3 39,72 m

3 

P3 500 6,0 5 5,90 m
3 6,79 m

3 

P4 500 6,0 3 3,54 m
3 4,07 m

3 

P5 500 8,0 1 1,57 m
3 1,81 m

3 

Celkové mnoţství zeminy 105,52 m
3 

Objemová hmotnost zeminy 1950 kg/m
3
 => 105,52 x 1,95 = 205,76 tun 
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Beton 

ozn. 
průměr piloty 

[mm] 
délka piloty  

[m] 
počet pilot  

[ks] 
celkové 

mnoţství 

celkové 

mnoţství vč. 

ztratného 5% 

P1 700 8,0 15 46,20 m
3 48,51 m

3 

P2 500 8,0 22 34,54 m
3 36,27 m

3 

P3 500 6,0 5 5,90 m
3 6,19 m

3 

P4 500 6,0 3 3,54 m
3 3,72 m

3 

P5 500 8,0 1 1,57 m
3 1,65 m

3 

Celkové mnoţství betonu 96,34 m
3 

Objemová hmotnost betonu 2400 kg/m
3
 => 96,34 x 2,4 = 231,22 tun 

Betonářská výztuţ 

ozn. 
průměr 

armokoše  

[mm] 

délka armokoše 

[m] 
počet  

[ks] 
jednotková 

hmotnost 
celková 

hmotnost 

P1 520 8,0 15 127,65 kg 1914,75 kg 

P2 380 8,0 22 119,71 kg 2633,62 kg 

P3 380 6,0 5 89,33 kg 446,65 kg 

P4 380 5,5 3 83,02 kg 249,06 kg 

P5 380 7,5 1 113,39 kg 113,39 kg 

Celkové mnoţství betonářské výztuţe 5357,47 kg 

Na staveniště bude dodáno 5,357 tun výztuţe včetně potřebného počtu distančních prvků 

Tab. 11. 1 - Hlavní materiály pro piloty CFA 

Vytyčovací kolíky – pro vytyčení pilot 

- budou tvořeny smrkovým řezivem, rozměr 40 x 40 x 500 mm 

- počet kolíků na jednu pilotu  3 ks a 1 ks rezerva 

- počet pilot    46 ks 

- celkový počet kolíků   46 x 4 = 184 ks 

- celkový objem řeziva na kolíky 184 x (0,04*0,04*0,5) = 0,15 m
3
 řeziva 

Dřevěné trámky – pro zajištění poklesnutí armokoše 

- budou tvořeny smrkovým řezivem, rozměr 50 x 50 x 1500 mm 

- počet kolíků na jednu pilotu  3 ks 
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- počet pilot    46 ks 

- celkový počet kolíků   46 x 3 = 138 ks 

- celkový objem řeziva na kolíky 138 x (0,05*0,05*1,5) = 0,52 m
3
 řeziva 

11.2.2 Doprava materiálu 

 Primární 

Primární dopravou se rozumí doprava výztuţe a dalších potřebných materiálů 

k realizaci vrtaných pilot nového objektu. Tato doprava bude zajištěna sestavou 

skládající se z tahače MAN TGS 6x4 a valníku Schwarzmüller RH125 P. Primární 

doprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávači společnosti CEMEX o 

objemu 7 – 9 m
3
. 

Betonářská výztuţ včetně podruţného materiálu, v podobě distančních tělísek a 

závěsů pro manipulaci, bude dopravena ze sídla společnosti Výztuţ CZ, s.r.o, která sídlí 

na ulici Jiráskova ve městě Tlumačov. Dodání čerstvého betonu zajistí společnost 

CEMEX Czech Republic, s.r.o., která má svou betonárnu na adrese K Farmě 606 v 

městské části Zlín – Štípa. Byla volena tato betonárna z důvodu své vzdálenosti od 

staveniště, která je 7,5 km a také kvůli krátké době dopravy, která činí 15 minut. 

Betonárna je umístěna mimo hlavní centrum města Zlína a tak se nepředpokládá 

výrazné zdrţení.  

 Sekundární 

Sekundární dopravou se rozumí doprava materiálu v prostorách staveniště. 

Dopravu betonářské výztuţe z prostoru skládek k jednotlivým pilotám bude zajišťovat 

smykem řízený nakladač Caterpillar. Přivezenou výztuţ si vrtná souprava sama uchytí a 

vpraví ji do čerstvého betonu. 

Staveništní dopravu čerstvého betonu bude zajišťovat stacionární čerpadlo 

betonu Putzmeister. Čerstvý beton bude z autodomíchávače sypán do násypky čerpadla 

a pomocí hadic dopraven k dutému dříku šnekového vrtáku, díky kterému bude 

dopraven na dno vrtu. 

Více informací o stavebních strojích je popsáno v kapitole č. 6  Návrh hlavní 

stavebních strojů a mechanizmů. Doplňující informace o trasách hlavních stavebních 

materiálů jsou k dohledání v kapitole č. 2  Koordinační situace se širšími vztahy 

dopravních tras.  
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11.2.3 Skladování 

Skladování v prostoru staveniště bude zajištěno zpevněnou betonovou vrstvou 

z recyklátu. Před dovozem výztuţe a stavebního řeziva bude na volných skladovacích 

plochách rozkreslen prostor pro umístění jednotlivých stavebních materiálů. Při uloţení 

materiálu na těchto skládkách bude zajištěna čistota plochy a také její odvodnění 

vsakováním přes zhutněnou vrstvu recyklátu. Betonářská výztuţ bude skladována na 

dřevěných podkladcích s osovou vzdáleností 1 m a volnými konci armokošů maximálně 

0,5 m. Průřez dřevěných hranolů bude 100/100 mm. Zajištění posunu armokošů bude 

opět dřevenými hranoly. Armokoše budou označeny čitelným visacím štítkem, kde 

bude popsán typ armokoše. Stavební řezivo bude skladováno obdobným způsobem jako 

betonářská výztuţ. 

Drobný stavební materiál bude uloţen do uzamykatelných skladům umístěných 

v prostoru staveniště z důvodu moţné ztráty. 

Velikost skládek a rozmístění jednotlivých armokošů je znázorněno v příloze 

s označením P.11.1 Schéma postupu pilotáţe. 

11.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením prací na zakládání objektu budou provedeny zemní práce 

v plném rozsahu. Zemní práce se skládají z následujících činností. Nejdříve bude 

provedena skrývka ornice, přičemţ část ornice bude uskladněna na pozemku investora 

dle výkresu zařízení staveniště a později vyuţita k terénním úpravám. Dále dojde 

k těţbě další vrstvy zeminy na výškovou úroveň – 1,250 m pod úrovní podlahy prvního 

nadzemního podlaţí nového objektu. Na zhutněnou stavební pláň se zhotoví vrstva 

zhutněného betonového recyklátu o tloušťce 200 mm. Tato vrstva bude slouţit jako 

pilotovací úroveň pro pojezd vrtné soupravy. Následně bude provedena realizace 

samotných pilot technologií CFA.  

Poţadavek z hlediska únosnosti pro zhutněnou betonovou vrstvu recyklátu je 

stanoven na Edef2 = 45 MPa. Tato hodnota bude ověřena provedením statické zatěţovací 

zkoušky přímo na staveništi. Zkoušku můţe provést pouze specializovaná společnost. 

Vrstva betonového recyklátu bude provedena s potřebnou rovinností. Podmínkou 

převzetí pracoviště pro realizaci pilot bude také kompletní zhotovené základových rýh 

ve vrstvě betonového recyklátu. 
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Součástí předání pracoviště bude také předání projektové dokumentace 

k zaloţení objektu a obhlídka staveniště. O převzetí pracoviště bude sepsán předávací 

protokol a proveden zápis do stavebního deníku. 

11.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

11.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Během prací můţe dojít k nepříznivým povětrnostním a teplotním podmínkám, 

při kterých musí stavbyvedoucí dané práce přerušit a opětovně je zahájit v co nejkratší 

moţné době. Mezi tyto nepříznivé podmínky patří sníţená viditelnost pod 30 m 

z důvodu výskytu mlhy nebo také zvýšená rychlost větru nad 11 m/s. Jako omezující 

faktor můţeme chápat bouře a dlouhotrvající deště, které by mohly z velké části 

podmáčet prostor pohybu vrtné soupravy. Z hlediska teplotních podmínek je pro 

betonáţ pilot stanoveno rozmezí od + 5°C do + 30°C. Dle časového harmonogramu 

prací budou piloty betonovány koncem měsíce března roku 2018 a v tomto období se 

nepředpokládá výrazný teplotní výkyv mimo stanovený teplotní interval. Při náhlé 

změně počasí by mohlo dojít k poklesnutí teploty pod + 5°C, coţ by znamenalo pouţití 

cementu s vyšším vývinem hydratačního tepla a také potřeba přikrytí čerstvě 

vybetonovaných pilot geotextílií. Geotextílie by slouţila k udrţení teploty na povrchu 

betonu. Případná záměna cementu by musela být konzultována a odsouhlasena statikem 

projektu. 

11.4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude vybaveno oplocením o výšce 2,0 m, které zajistí prostory 

staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Staveništní zpevněná komunikace musí 

být průjezdná pro příjezd a odjezd jednotlivých autodomíchávačů. Prostor bude zhutněn 

válcem na hodnotu Edef2 = 45 MPa. Na staveništi musí být zajištěn prostor pro 

skladování potřebného materiálu. Pro bezproblémový postup všech prací bude nutné 

zajištění dodávky elektrické energie a také zajištění dodávky vody pro ošetřování 

čerstvého betonu. Dodávka těchto médií bude zajištěna dočasnými staveništními 

přípojkami dle výkresu zařízení staveniště. Odběrná místa budou viditelně označena. 

Pro pracovníky podílející se na pracích bude zajištěno zázemí v podobě šaten a 

hygienického zařízení umístěného dle výkresu zařízení staveniště. 
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11.4.3 Školení pracovníků 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí projít vstupním školením 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany, ochrany ţivotního 

prostředí a také o nutnosti pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Pracovníci budou také seznámeni s plánem BOZP, technologickým postupem prací a 

moţnými riziky plynoucí z prováděné práce. Obsluha strojů musí mít platné oprávnění 

k řízení daného stroje. Absolvované školení pracovníci potvrdí svým podpisem do 

protokolu o školení, který je součástí knihy BOZP. 

11.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na realizaci vrtaných pilot se bude podílet četa pro rozměření jednotlivých pilot 

a četa pro samotné provedení vrtání, betonáţe a osazení výztuţe. V následující tabulce 

je znázorněno konkrétní sestavení pracovních čet, kvalifikace pracovníků a jejich úkoly 

v rámci čety. 

Pracovní četa pro rozměření pilot 

Funkce Kvalifikace Úkoly Počet 

vedoucí geodet 
oprávnění pro 

zeměměřičskou činnost 

přesné vytyčení 

polohopisných bodů pilot 
1x 

pomocník geodeta zkušenosti v oboru vyznačení bodů 1x 

Pracovní četa pro pilotáţ 

Funkce Kvalifikace Úkoly Počet 

vedoucí čety 

SOŠ s maturitou, 5 let praxe, 

proškolení, zkušenosti 

v oboru zakládání 

koordinace prací a rozdělení 

úkolů, kontroly 
1x 

vrtmistr 
SOŠ s maturitou, praxe 

v oboru min. 5 let 

navigace vrtné soupravy, 

centralizace, kontrola sloţení 

zeminy, vystavení protokolu 

1x 

pomocník vrtmistra 
SOŠ s maturitou, praxe 

v oboru min. 5 let 

zodpovídá za chod stroje, 

kontrola vrtných nástrojů 
1x 

řidič autodomíchávače 
řidičský průkaz skupiny C, 

strojní průkaz 

přeprava čerstvého betonu z 

betonárny 
2x 

obsluha čerpadla betonu 
řidičský průkaz skupiny C, 

strojní průkaz 

čerpání čerstvého betonu do 

konstrukce 
1x 

řidič nákladního vozu řidičský průkaz skupiny C dovoz a uloţení armokoše 1x 

řidič nakladače a vazač strojnický a vazačský průkaz 
převoz armokoše ze skládky 

k pilotě, nakládání zeminy 
1x 
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řidič sklápěče řidičský průkaz skupiny C odvoz zeminy na skládku 1x 

pomocný dělník proškolení 
ruční zemní práce, čištění 

pracovních nástrojů 
2x 

Tab. 11. 2 - Pracovní čety pro pilotáţ CFA 

11.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

11.6.1 Hlavní stroje a zařízení 

 Tahač MAN TGS 6x4 a valník Schwarzmüller RH125 P 

Pouţití: Tahač a valník budou slouţit pro dovoz stavebního materiálu. 

 Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE AM 7 – 9 C 

Pouţití: Přeprava čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 

 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D Compact 

Pouţití: Čerpání čerstvého betonu do konstrukce. 

 Rypadlo - nakladač Caterpillar-427 F2 

Pouţití: Nakládání zeminy na nákladní automobil, převoz armokošů za skládky. 

 Tatra Phoenix 6x6 s korbou o objemu 14 m
3
 

Pouţití: Odvoz vytěţené zeminy z vrtu pilot na skládku Suchý důl. 

 Tahač MAN TGS 6x4 a valník Goldhofer STZ-L 5 A F2 

Pouţití: Tahač a valník budou slouţit pro dopravu vrtné soupravy na staveniště. 

 Vrtná souprava SOILMEC SR – 30  

Pouţití: Zhotovení vrtaných pilot technologií CFA. 

11.6.2 Menší stroje a nářadí 

 Pro odbourání hlav pilot a pomocné stavební práce 

Bourací elektrická kladiva, krumpáče, lopaty, rýče, armovací kleště, pákové 

kleště, svářecí invertor, motorová řetězová pila. 
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11.6.3 Měřící pomůcky 

 Pomůcky pro dodržení stanovených odchylek 

Totální měřící stanice a záměrný kříţ, nivelační přístroj s nivelační latí, rotační 

laser s měřící latí, svinovací metr případně pásmo, dvoumetrová vodní váha a další. 

11.6.4 Ochranné pracovní pomůcky 

 Pomůcky pro zajištění bezpečnosti pracovníků 

Přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, odolný pracovní oděv, pevná pracovní 

obuv nebo vysoké holínky, ochranný obličejový štít nebo brýle, svářečský oděv a 

rukavice, svářečská kukla a další. 

Hlavní stroje a mechanizmy jsou popsány více v kapitole č. 6  Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanizmů. Je zde popsán jejich výběr, dimenzování, rozměry, 

dosahy a jiné potřebné parametry pro jejich návrh. 

11.7 PRACOVNÍ POSTUP PRO STROPNÍ KONSTRUKCI 

Hlubinné zaloţení objektu výrobní a kancelářské budovy bude na pilotách 

prováděných technologií CFA. Postup prací při této technologii provádění je 

následující. Vytvoření vrtu je za pomocí dutého šnekového vrtáku, kterým se také 

dopravuje čerstvý beton a probíhá betonáţ za současného vytahování šnekového vrtáku 

společně se zeminou. Těţená zemina zůstává v závitu šnekového vrtáku a není tudíţ 

zapotřebí ţádného paţení stěn.  

K zaloţení bude slouţit jedna vrtná souprava SOILMEC SR – 30. Souprava 

bude na staveniště dopravena za pomoci tahače a nízkoloţného návěsového podvalníku. 

Vrtná souprava bude sloţena v prostoru staveniště a po vlastní ose se přesune na místo 

prvního vrtu dle schématu postupu pilotáţe. 

Postup pilotáţe bude probíhat dle schématu, který je součástí diplomové práce 

jako příloha P.11.1 Schéma postupu pilotáţe. V této příloze jsou očíslovány jednotlivé 

piloty, tak jak bude probíhat jejich vrtání a následná betonáţ. Minimální vzdálenost 

vrtání pilot bez technologické přestávky činí 4krát průměr piloty. Minimální doba 

technologické přestávky je alespoň 10 hodin. Tuto vzdálenost je zapotřebí dodrţet 

z důvodu ovlivnění jiţ zhotovené piloty. 
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11.7.1 Vytyčení vrtu 

Pracovní četa pro vytyčení, skládající se z hlavního geodeta a jeho pomocníka, 

zahájí rozměřování jednotlivých pilot. Hlavní geodet za pomoci totální stanice a 

záměrného kříţe vytyčí přesnou polohu středu piloty. Pomocný pracovník tento bod 

označí dřevěným kolíkem a jeho konec obarví barevným sprejem pro jeho lepší 

orientaci a také jako prevenci proti poškození. U kaţdé piloty se společně se středem 

vytyčí další dva body, které budou ve vzdálenosti 1 m od středu piloty a budou 

vytyčeny ve dvou na sebe navzájem kolmých směrech. Tyto body budou označeny také 

barevným sprejem odlišné barvy od středu piloty. Označení sprejem je důleţité důvodu 

jejich znehodnocení a také moţné záměny se středem piloty. V případě jakéhokoliv 

znehodnocení jednoho z dřevěných kolíků bude nutné opětovné vytyčení geodetem. 

11.7.2 Zahájení vrtání  

Zahájení vrtání piloty předchází přemístění šnekového vrtáku nad střed piloty. 

Toto přemístění zajistí vrtmistr podle pokynů pomocníka, který navede soupravu k dané 

pilotě. Před zahájením vrtání se vytáhne označený a neznehodnocený dřevěný kolík 

středu piloty, tak aby po něm zůstala viditelná stopa. Poté pomocník vrtmistra navede 

šnekový vrták co nejpřesněji na střed. Následně se musí šnekový vrták srovnat do svislé 

polohy. Obsluha vrtné soupravy zahájí vrtání ovšem s tím ţe vrták se otočí maximálně o 

2 aţ 3 otáčky. Při takto zahájeném vrtání provede pomocník vrtmistra kontrolu 

vzdálenosti dříku vrtáku od pomocných dřevěných kolíků, která musí být s maximální 

odchylkou ± 2 cm. Kontrola polohy vrtu se provádí kaţdé 2 metry hloubky vrtu. Při 

nesrovnalostech dá pomocník vrtmistra pokyn k úpravě polohy vrtáku, naopak při 

správném vrtání dá pokyn k pokračování. 

11.7.3 Postup vrtání a dokončení vrtu  

Při provádění vrtu musí vrtmistr dle svých zkušeností přizpůsobit rychlost vrtání 

i mnoţství otáček dle odporu zeminy. Vrtání musí být prováděno s minimálním 

negativním vlivem na okolní zeminu. Při správném vrtání nedochází k vršení těţené 

zeminy na povrchu vrtu, ale zeminy zůstává v závitech šnekového vrtáku. V případě 

nutnosti vytáhnout šnekový vrták před dosaţením poţadované hloubky vrtu se musí 

šnekový vrták otáčet proti směru vrtání, aby zeminy zůstala uvnitř vrtu a nepoškodila se 

okolní zemina. Dřík dutého šnekového vrtáku musí být uzavíratelný, aby nedošlo při 

vrtání k vniknutí zeminy do dříku, kterým se bude následně betonovat pilota. Po 
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dosaţení poţadované hloubky musí vrtmistr zaznamenat krouticí moment, kterým se 

vrták do zeminy zavrtával. Z této hodnoty bude moţné vypočíst únosnost podloţí a 

v případě shody s únosností v projektové dokumentaci bude moţné ukončit vrtání. 

11.7.4 Zahájení betonáţe technologií CFA 

Po ověření únosnosti podloţí v poţadované hloubce dle projektové dokumentace 

bude moţné zahájit betonáţ pilot. K dutému dříku šnekového vrtáku se připojí 

betonářské hadice stacionárního čerpadla Putzmeister. K čerpadlu betonu bude 

přistaven autodomíchávač, který bude čerpadlo zásobovat čerstvým betonem. Betonáţ 

bude zahájena otevřením zátky dříku nacházející se v korunce vrtáku a dodávkou 

betonu tlakem, který musí být větší neţ tlak okolní zeminy, aby se zamezilo neúplnému 

vyplnění vrtu piloty. Zároveň bude nutné zajistit dostatečnou dodávku čerstvého betonu, 

aby nedošlo k přerušení v rámci jedné piloty. Šnekový vrták se při betonáţi musí otáčet 

ve stejném směru jako při vrtání vrtu a to z důvodu vytěţení zeminy na povrch. Během 

postupného vytahování šnekového vrtáku se těţená zeminy hromadí v úrovni hlavy vrtu 

nebo zůstává v závitech vrtáku. Pomocní pracovníci zeminu ze závitu postupně 

odstraňují. Část zeminy se u hlavy piloty ponechá z důvodu částečného bednění 

nadbetonované části a zbytek bude nakládán smykem řízeným nakladačem na nákladní 

automobil, který zeminu odveze na skládku Suchý důl. Nadbetonováním horní úrovně 

piloty se docílí kvalitního betonu ve správné výšce piloty. Betonáţ piloty bude 

ukončena úplným vytaţením vrtáku, zjištěním výšky betonu a zahlazení povrchu. 

Výšková úroveň hlavy piloty bude mít výškovou kótu -1,250 m a výška nadbetonování 

činí zhruba 15 aţ 20 cm nad tuto kótu. Pro kaţdou provedenou pilotu bude vystaven 

protokol piloty dle normy ČSN EN 1536+A1. 

11.7.5 Osazení armokoše do piloty 

Po dokončení betonáţe se hnedka přistoupí k vloţení výztuţe piloty v podobě jiţ 

svařených armokošů. Smykem řízený nakladač dopraví armokoš ze skládky materiál 

k dosahu vrtné soupravy. Armokoš se uchytí na vrátek vrtné soupravy a ta jej nasměruje 

do čerstvého betonu. Pomocní pracovníci zajišťují, aby výztuţ měla vyhovující krytí. 

Pro piloty průměru 700 mm je krytí stanoveno 90 mm a pro piloty průměru 500 mm je 

stanoveno 60 mm krytí. Krytí bude dodrţeno také díky osazeným distančním tělískům. 

Po takto zhotovené pilotě se vrtná souprava přesune k další dle schématu postupu 

pilotáţe. 
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11.7.6 Dokončení piloty a odbourání znehodnoceného betonu 

Nakonec se kaţdý armokoš musí zajistit proti poklesnutí v betonu. Toto opatření 

bude zajištěno dřevěnými trámky a klínky. U piloty číslo P1, P2 a P3 musí být zajištěn 

přesah výztuţe 800 mm nad horní úroveň dle projektové dokumentace. U pilot P4 a P5 

je tento přesah 250 mm.  

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v době betonáţe bude nutné zvolit 

vhodné ošetřování čerstvého betonu. Přikrytí hlavy piloty textílií a případné další 

kropení ošetřovací vodou. 

Odstranění zbývající vytěţené zeminy a odbourání nadbetonované části piloty 

bude moct být provedeno nejdříve po 48 hodinách, kdy beton nabude dostatečné 

pevnosti. Zbývající zemina bude opět odvezena nákladním automobilem na skládku. 

Odbourání hlavy piloty provedou pomocní dělníci pomocí bouracích kladiv. U této 

činnosti musí být obezřetní hlavně z důvodu moţného poškození výztuţe a hlavy piloty. 

Bude nutné důkladně kontrolovat finální výšku piloty. 

 

Obr. 11. 1 - Postup pilotáţe technologií CFA 

11.8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

11.8.1 Kontrola vstupní 

Kontroly vstupní se provedou před započetím pracích na hlubinných základech. 

Jedná se o následující typy kontrol: 

 Kontrola projektové dokumentace její kompletnost a aktuální revizi 
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 Kontrola vybavenosti staveniště 

 Kontrola správnosti provedení zemních prací 

 Kontrola technického stavu pouţitých strojů a zařízení 

 Kontrola kvality dodávaného betonu a výztuţe 

 Kontrola skladování jednotlivých stavebních materiálů 

 Kontrola způsobilosti a průkazů pracovníků 

11.8.2 Kontrola mezioperační 

Kontroly mezioperační budou prováděny kaţdý den během prací. Do této 

skupiny kontrol můţeme zařadit následující: 

 Kontrola povětrnostních a teplotních podmínek 

 Kontrola vytyčení prováděných pilot 

 Kontrola vrtání pilot – přesnost, hloubka, průměr a svislost 

 Kontrola betonáţe 

 Kontrola osazení armokoše 

11.8.3 Kontrola výstupní 

Kontroly výstupní se provedou po dokončení prací. Mezi tyto kontroly patří: 

 Kontrola ošetřování čerstvého betonu 

 Kontrola zhotovených pilot 

 Provedení zkoušky pevnosti a kvality pilot 

Více o jednotlivých kontrolách a způsobu jejich provedení je napsáno 

v následující kapitole č. 12  Kontrolní a zkušební plán kvality pro vrtané piloty CFA. 

11.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí projít vstupním školením 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany, ochrany ţivotního 

prostředí a také o nutnosti pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Absolvované školení pracovníci potvrdí svým podpisem do protokolu o školení, který je 

součástí knihy BOZP. Moţná rizika vznikající z prováděných prací s výztuţí, při 

betonáţi a také při pracích se stroji jsou popsána v příloze P.13.1 Plán BOZP, která je 

součástí této práce. 
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Při jednotlivých fázích realizace musí být dodrţovány zejména tyto základní 

legislativní předpisy: 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

strojů 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a jeho novela 

č. 136/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Další právní předpisy, kterými je nutné se při výstavbě řídit, jsou vypsány 

v kapitole Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví. 

11.10 EKOLOGIE 

Při realizace hlubinného zakládání budou vznikat odpady, s kterými bude 

nakládáno dle platné správní legislativy. Bude nutné dodrţet především: 

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

znění novely č. 169/2013, 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, 

 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Během realizace bude nutné provést opatření ke sníţení hluku a dodrţet 

maximální povolené normy. Nakládat a likvidovat nebezpečný odpad dle předpisů. 

Všech vzniklé odpady budou uloţeny na staveništi do předem přistavených kontejnerů, 

které budou označeny daným názvem, kódem a kategorií odpadu. Úniku provozních 

kapalin zabráníme pravidelnou kontrolou pouţívaných strojů a zařízení. Případné uniklé 

provozní kapaliny budou zasypány sorbentem a kontaminovaná zemina bude odvezena 
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na skládku nebezpečného odpadu. Sorbent je součástí kaţdé havarijní soupravy, kterou 

musí být staveniště vybaveno a pracovníci musí vědět, kde bude umístěna. 

Práce na hlubinném zaloţení objektu budou probíhat pouze ve stanovenou 

pracovní dobu a nebudou tak rušit noční klid.  

 Odpady, které při realizaci stropní konstrukce mohou vzniknout 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

13 01* Odpadní hydraulické oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 02* Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07* Odkapy kapalných paliv N Skládka nebezpečného odpadu 

16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 

Tab. 11. 3 - Odpady, které při realizaci hlubinného zakládání mohou vznikat 

 Odpady, které při realizaci stropní konstrukce vzniknou 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek O Skládka odpadu 

17 01 01  Beton O Skládka odpadu 

17 02 01 Dřevo O Skládka odpadu 

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrný dvůr 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka odpadu 

Tab. 11. 4 - Odpady, které při realizaci hlubinného zakládání vzniknou 
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č. NÁZEV KONTROLY POPIS ZDROJ PROVEDE
ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY
VÝSTUP

MĚŘÍCÍ 

PARAMETR

ZÁVĚR

V/N
PROVEDL *

 PROVĚŘIL 

*

PŘEVZAL 

*

1
Kontrola projektové 

dokumentace

Správnost, aktuálnost, úplnost 

dokumentací, platnost stavebního 

povolení

Zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. 

č.268/2009 Sb., č.62/2013 Sb., 

č.499/2006 Sb., ČSN 01 3481

SV, TDS
Jednorázově při 

přejímce či změně
Vizuálně SD

2
Kontrola vybavenosti 

pracoviště a staveniště

Skládky, funkčnost zařízení, přípojná 

místa, zabezpečení, vnitrostaveništní 

komunikace

N.V. č.591/2006,                         N.V. 

č.362/2005,                           PD, TP, 

výkres ZS 

SV, TDS
Jednorázově při 

předání
Vizuálně SD, P

3
Kontrola provedení 

zemních prací

Kompletnost zemních prací, provedení 

vrstvy betonového recyklátu, rýhy pro 

pasy a patky

ČSN 72 1006, 

ČSN 73 6190, ČSN 73 0212-1

SV, TDS, 

GE, S
Jednorázově

Vizuálně a 

měřením
SD, P

Edef2=45 Mpa

výška ± 40 mm

4
Kontrola technického 

stavu strojů a zařízení

Technický stav strojů, zjevné vady a 

poruchy 

Technické průkazy strojů, 

N.V. č.378/2001 Sb.

Strojník / 

obsluha
Průběţně Vizuálně SD

5

Kontrola kvality 

dodávaného betonu a 

výztuţe

Kontrola prvků, označení, druh, 

certifikace, nepoškozenost

ČSN EN 206-1, ČSN EN 12 350, N.V. 

č.215/2016 Sb., ČSN EN 10 080 ČSN 

EN 13 670,  PD, DL, TP

SV Kaţdá dodávka
Vizuálně, 

zkouška sednutí
SD

měřící parametry 

viz bod v textu

6

Kontrola skladování 

jednotlivých stavebních 

materálů

Kontrola skladovacích ploch, 

správnost skladování armokošů a 

řeziva

PD, TP, ČSN 26 9010, 

ČSN EN 13 670                                                           
SV Průběţně Vizuálně SD

dř. hranolky 

100/100 mm, 

osově po 1 m

7
Kontrola způsobilosti a 

průkazů pracovníků

Kontrola profesních a řidičských 

průkazů, zdravotní stav, výskyt 

alkoholu

N.V. č.591/2006, 

N.V. č.362/2005, profesní průkazy, 

řidičské průkazy

SV, KB
Jednorázově / 

průběţně

Vizuálně a 

měřením

SD, kniha 

BOZP

test na alkohol / 

omamné látky, 

platnost průk.

8
Kontrola povětrnostních a 

teplotních podmínek

Kontrola dodrţení mezních teplot, 

rychlosti větru, viditelnosti
TP, N.V č.591/2006 Sb. SV

Denně / průběţně 

během dne

Vizuálně a 

měřením
SD

viditelnost 30 m 

vítr 8 m/s   

teplota+5-+30°C

9
Kontrola BOZP na 

pracovišti

Kontrola všech potřebných pracovních 

pomůcek, dodrţování BOZP, kontrola 

zábradlí

N.V.č.591/2006, N.V.č.362/2005 SV, KB Průběţně Vizuálně
SD, P, kniha 

BOZP

10
Kontrola vytyčení 

prováděných pilot

Vytyčení středů pilot, vytyčení 

pomocných kontrolních bodů

ČSN 73 0205, ČSN 73 0420-2 , 

PD
SV, GE

Kaţdá pilota / 

průběţně

Měřením 

teodolitem
SD, VV

odchylka 

± 20 mm

11 Kontrola vrtání pilot

Funkčnost zátky dříku, umístění 

vrtáku, rychlost, plynulost, svislost 

hloubka vrtu

ČSN EN 1536 +A1 SV, TDS
Kaţdá pilota / 

průběţně

Vizuálně a 

měřením
SD, P

odchylka 0,05*D

hl. max. +0,1m

svislost 0,02m/m 

12 Kontrola IGP Kontrola shody s GP a PD GP, TP, PD SV, GEO Průběţně Vizuálně P

13 Kontrola betonáţe

Klimatické podmínky, plynulost 

beotnáţe, ukládání betonu, 

nadbetonování

ČSN EN 1536 +A1, 

ČSN EN 206-1, ČSN EN 13 670, TP
SV, TDS

Kaţdá pilota / 

průběţně

Vizuálně a 

měřením
SD, P

nadbetonování 

výška ± 20 mm

14
Kontrola osazení 

armokoše

Správnost armokoše, osazení tělísek, 

orientace, krytí, plynost spouštení, 

svislost, zajištění poklesu

ČSN EN 1536 +A1, 

ČSN EN 10 080, ČSN EN 13 670
SV

Kaţdá pilota / 

průběţně
Vizuálně SD

odchylky + 100 

mm / - 50 mm

V
S

T
U

P
N

Í 
M
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Z
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P

E
R
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N
Í 
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15
Kontrola ošetřování 

čerstvého betonu

Ošetření dle povětrnostních a 

klimatických podmínek
ČSN EN 13 670, TP SV

Kaţdá pilota / 

průběţně
Vizuálně SD

  teplota +5 - 

+30°C

16 Kontrola hlavy piloty 
Odbourání piloty, povrch bez trhlin a 

znečištění, výšková úroveň 
ČSN EN 1536 +A1, PD, TP SV, S, TDS Kaţdá pilota

Vizuálně a 

měřením
SD

odchylky 

+ 40 mm / 

- 70 mm

17
Kontrola zhotovených 

pilot

Kontrola shody provedení s PD, 

vychýlení z os, dokončenost všech 

prací

ČSN 73 0205, ČSN EN 1536 +A1, PD SV, S, TDS Jednorázově
Vizuálně a 

měřením
SD, P

max. e = 0,1 m

počet 46 ks

18
Provedení zkoušky 

pevnosti a kvality pilot

Krychelná zkouška betonu, dynamická 

zatěţovací zkouška pilot, splnění 

poţadavků PD

ČSN EN 1536 +A1, 

ČSN EN 12 390, PD
SV, SP, TDS Kaţdá pilota

Vizuálně, 

měřením, 

zkouška tlak

SD, P

Seznam zkratek: * jméno, datum, podpis osoby

SV … stavbyvedoucí

TDS … technický dozor stavebníka

GE … geodet

S … statik

KB … koordinátor BOZP

GEO … geolog

SD … stavební deník

P … protokol

VV … vytyčovací výkres

PD … projektová dokumentace

TP … technologický předpis pro vrtané piloty CFA

GP … geologický průzkum

IGP … inţenýrsko-geologický průzkum

DL … dodací list

ZS … zařízení staveniště

V
Ý

S
T

U
P

N
Í
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Kontrolní a zkušební plán je vytvořen za účelem specifikace jednotlivých 

prováděných kontrol v rámci řešené technologické etapy provádění pilot technologií 

CFA. K jednotlivým kontrolám jsou v plánu uvedeny údaje o způsobu provedení 

kontroly, popis provádění dané kontroly, četnosti provádění, kdo kontrolu provádí, dle 

jakých platných právních předpisů se kontrola řídí a jaký má kontrola výsledek. 

Seznam norem a legislativy: 

 Zákon č.183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu - stavební 

zákon včetně zákonu č.225/2017 Sb., kterým se tento zákon mění, 

 Vyhláška č.268/2009 Sb. – o technických poţadavcích na stavby, 

 Vyhláška č.62/2013 Sb. – kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. novely č.136/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – o bliţších poţadavcích 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 bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Nařízení vlády č.215/2016 Sb. – kterým se mění N. V. č.163/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění N. V. 

č.312/2005 Sb., 

 Norma ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových 

konstrukcí, 

 Norma ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 Norma ČSN 73 6190 – Statická zatěţovací zkouška podloţí a podkladních 

vrstev vozovek, 
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 Norma ČSN 73 0212-1 – Přesnost geometrických rozměrů ve výstavbě. 

Kontrola přesnosti, 

 Norma ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí, 

 Norma ČSN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

 Norma ČSN EN 10 080 – Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská 

ocel – Všeobecně, 

 Norma ČSN 26 9010 – Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček, 

 Norma ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrické přesnosti, 

 Norma ČSN 73 0420-2 – Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací 

odchylky, 

 Norma ČSN EN 1536 +A1 – Provádění speciálních geotechnických prací – 

vrtané piloty, 

 Norma ČSN EN 12 350 – Zkoušení čerstvého betonu, 

 Norma ČSN EN 12 390 – Zkoušení ztvrdlého betonu. 

12.1 KONTROLY VSTUPNÍ 

 Č. 1 – Kontrola projektové dokumentace 

Při kontrole projektové dokumentace bude kontrolována její kompletnost a 

správnost dle platných právních předpisů. Celá dokumentace musí být provedena a 

zkontrolována odpovědným a autorizovaným projektantem. Na staveništi musí být vţdy 

aktuální revize výkresů a o těchto revizích musí být stavbyvedoucí informován. Při 

realizaci pilot musí mít stavbyvedoucí výkres armování pilot a schéma postupu. 

Kontrola se provádí jednorázově a to při přejímce dokumentace. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí, případně také technický dozor stavebníka. Při této činnosti se 

také provede kontrola platnosti stavebního povolení. 
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 Č. 2 – Kontrola vybavenosti pracoviště a staveniště 

Kontrola vybavenosti se provádí vizuálně kontrolou stavu pracoviště a staveniště 

při předání a převzetí. Pro pilotové zaloţení bude zapotřebí mít zajištěné dostatečně 

únosné přístupové vnitrostaveništní komunikace a pilotovací pláň. Tyto plochy budou 

slouţit pojezdu těţké stavební techniky v podobě vrtné soupravy, tahačů s valníky a 

dalších. Pro uskladnění materiálu musí být zajištěny zpevněné, odvodněné, čisté a 

dostatečně velké skladovací plochy. Kontroluje se také stav oplocení, které zajistí 

staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. V rámci předání pracoviště proběhne 

seznámení s odběrnými místy pro elektrickou energii a vodu. Při předání pracoviště 

musí být zkontrolovány výškové a polohopisné body (minimálně jeden výškový bod a 

dva polohopisné body). Provede se jejich opětovné vytyčení a kontrola souladu 

s projektem. O předání a převzetí pracoviště bude sepsán protokol o předání. 

 Č. 3 – Kontrola správnosti provedení zemních prací 

Před zahájením prací je nutné provést správnost provedení předchozích prací. 

Jedná se o zemní práce a také provedení pilotovací pláně z vrstvy hutněného 

betonového recyklátu. Dokončeny musí být také výkopy rýh v tloušťce vrstvy 

betonového recyklátu pro budoucí základové pasy a patky.  

Pilotovací pláň bude kontrolována jak z hlediska své únosnosti tak odchylek od 

výškové úrovně a rovinnosti vůči projektové dokumentaci a platným normám a 

předpisům. Betonový zhutněný recyklát o tloušťce 200 mm tvořící pilotovací pláň musí 

z hlediska únosnosti splňovat poţadavek Edef2 = 45 MPa. Tato hodnota bude zjištěna 

pomocí statické zatěţovací zkoušky podloţí a bude o zkoušce vystaven protokol.  

 

Obr. 12. 1 - Statická zatěţovací zkouška podloţí 
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Co se týká výškové úrovně pilotovací pláně, musí být splněna maximální 

odchylka ± 40 mm od výšky pláně v projektové dokumentaci. Místní rovinnost pláně 

bude kontrolována nivelačním přístrojem s latí, kde musí být splněny odchylky + 

30 mm a – 50 mm.  

Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 

investora a provede se o kontrole zápis do stavebního deníku. 

 Č. 4 – Kontrola technického stavu pouţitých strojů a zařízení 

Před zahájením prací s jakýmkoliv stavebním strojem či nářadím bude 

zkontrolován jeho technický stav. Také budou kontrolovány zjevné vady, úniky 

provozních kapalin, závady při nastartování a chodu stroje. Dle nařízení vlády je nutné 

pouţívat stroje a mechanizmy v bezvadném stavu pro bezpečnou práci.  

Dále je třeba dbát na to, aby stroje a mechanizmy obsluhoval pouze vyškolený 

pracovník s platným oprávněním. Kontrolu provádí obsluha stroje vizuálně a průběţně 

během prováděných prací.  

U měřících přístrojů a vybavení je nutné dbát na kalibraci od certifikovaných 

společností, čímţ se zajistí jejich přesnost. U těchto zařízení je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti při jejich pouţívání, aby se nepoškodila. 

 Č. 5 – Kontrola kvality dodávaného betonu a výztuţe 

U kaţdé dodávky čerstvého betonu se kontroluje dodací list s poţadavky 

projektové dokumentace. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat typ betonu, 

konzistenci, stupeň vlivu prostředí, pevnostní třídu a hlavně čas míchání a to z důvodu 

dodrţení maximálního času pro zpracování.  

 Čerstvý beton 

Zkouška konzistence čerstvého betonu se provede přímo na staveništi a výsledek 

bude porovnán s normou pro provedení zkoušky sednutí kuţele dle Abramse. Zkušební 

forma bude betonem naplněna po třetinách a kaţdá vrstva bude zhutněna pomocí tyče 

25 vpichy. Po zhutnění třetí vrstvy se forma zvedne a měří se pokles čerstvého betonu 

vůči horní hraně zkušebního kuţelu. Tento pokles se poté porovná s normou, dle 

obrázku je pro směs konzistence S3 stanoveno sednutí v rozmezí 100 – 150 mm. 
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Obr. 12. 2 - Zkouška čerstvého betonu sednutím kuţele dle Abramse 

Při dodávce čerstvého betonu musí stavbyvedoucí odebrat beton pro výrobu 

zkušebních těles, na kterých se budou provádět zkoušky zatvrdlého betonu dle 

příslušných norem. Více o zkušebních tělesech a provedení zkoušky je popsáno v bodě 

č. 15 Provedení zkoušky pevnosti a kvality pilot 

 Betonářská výztuţ 

Při dodání betonářské výztuţe bude kontrolována třída oceli, hutní atesty a 

certifikáty a mnoţství dodané výztuţe. Dále je nutné se zaměřit na správnost průměrů 

dodané výztuţe a počty prutů v armokoších pilot. Kontrolují se také průměry a délky 

kaţdého armokoše. Výrobní tolerance armokošů v rozmístění nosných prutů je 

± 30 mm, v rozmístění rozdělovací výztuţe ± 60 mm a délka prutů ± průměr výztuţe. 

Dodávaná výztuţ na stavbu bude označena štítky s popisem. Při převzetí výztuţe je 

nutné se zaměřit také na čistotu povrchu, korozi a případně zaolejování. 

O provedených zkouškách a kontrolách se zhotoví protokoly a zápisy do 

stavebního deníku. U těchto zkoušek je důleţité zaznamenat povětrnostní a teplotní 

podmínky při provádění. 

 Č. 6 – Kontrola skladování jednotlivých stavebních materiálů 

Na vyznačených skladovacích plochách bude uloţena výztuţ v podobě 

armokošů a stavební řezivo. Tyto plochy musí být dostatečně velké, únosné, odvodněné 

a bezpečné. Materiál bude na plochy ukládán z důvodu zajištění čistoty a přehlednosti. 

U armokošů bude podloţení zajištěno dřevěnými hranoly s maximální osovou 

vzdáleností 1 m a volnými konci maximálně 0,5 m délky. Svázané armokoše budou 

označeny štítkem s popisem, aby nedošlo k záměně při umisťování do pilot. Stavební 
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řezivo bude skladováno obdobným způsobem jako výztuţ. Mezi skladovaným 

materiálem je třeba dodrţovat zásad bezpečného skladování. Jedná se především o 

minimální šířku uliček, která činí 0,6 m. A také zásadu bezpečné výšky při skladování, 

která činí maximálně 1,5 m. 

Kontrolu skladování provede stavbyvedoucí vţdy při uloţení nově přivezeného 

stavebního materiálu. Umístění armokošů a řeziva na staveništních skládkách je 

znázorněno v příloze P.11.1 Schéma postupu pilotáţe. 

 Č. 7 – Kontrola způsobilosti a průkazů pracovníků 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci stropní konstrukce musí podstoupit 

vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také musí být seznámeni 

s technologickým předpisem a riziky plynoucími z prováděných činností. Kontrolu 

způsobilosti pracovníků bude provádět stavbyvedoucí průběţně během prováděných 

prací. Namátkově, případně při podezření se pracovníci kontrolují na poţití 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. V případně zjištění některé 

z omamných látek bude pracovník vykázán z pracoviště a bude mu zakázáno se jakkoliv 

podílet na pracovní činnosti.  

Kaţdý pracovník musí prokázat svou odbornost platnými certifikáty, průkazy 

nebo jinými dokumenty, které potvrdí jeho odbornost k provádění dané práce.  

12.2 KONTROLY MEZIOPERAČNÍ 

 Č. 8 – Kontrola povětrnostních a teplotních podmínek 

Kontrolu povětrnostních a teplotních podmínek bude stavbyvedoucí provádět 

kaţdý den a to nejméně třikrát. Zápis o této kontrole provede do stavebního deníku, 

přičemţ se přihlíţí hlavně na teplotní podmínky, větrné podmínky a viditelnost. Práce 

stavbyvedoucí přeruší v případě sníţené viditelnosti pod 30 m, rychlosti větru nad 

11 m/s, hustém dešti či bouřce. Betonářské práce jsou navíc ovlivněny teplotním 

rozmezím od + 5°C do + 30°C. Z časového harmonogramu prací vyplívá, ţe betonáţ 

pilot bude probíhat na konci března 2018. V tomto období se nepředpokládá vyšší 

teplota neţ + 30°C, naopak můţe nastat případ niţší teploty neţ + 5°C. Opatření pro 

niţší teploty jsou popsána v technologickém předpisu. 
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 Č.9 – Kontrola BOZP na pracovišti 

Zásady a opatření pro bezpečnost při práci budou dodrţovány hlavně z důvodu 

práce s břemeny v závěsu a práce s těţkými stroji. Jedná se především o dodrţování 

pouţití osobních ochranných prostředků.  

Dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude provádět stavbyvedoucí 

vizuálně v průběhu všech prací. O těchto kontrolách bude proveden zápis do knihy 

BOZP. 

 Č. 10 – Kontrola vytyčení prováděných pilot 

Kontrola vytyčovacích kolíků se provádí na popud stavbyvedoucího nebo 

technického dozoru stavebníka. Kontrolu musí provést geodet opětovným vytyčením. 

Výstupem tohoto vytyčení je nový vytyčovací protokol. Kontrolují se tři měřené body a 

to střed piloty a dva body v navzájem kolmých směrech vzdálených od středu 1 m. 

Přípustná odchylka os správné polohy jednotlivých bodů je ± 20 mm. V případě větších 

odchylek bude provedeno nové vytyčení. 

 Č. 11 – Kontrola vrtání pilot 

Před zahájením vrtání pilot bude provedena kontrola uzavření a funkčnosti zátky 

dříku proti vniknutí zeminy dovnitř. Na začátku vrtání je důleţité důkladně zkontrolovat 

umístění vrtu vůči vytyčovacím kolíkům. Dále bude v průběhu vrtání prováděna 

kontrola správného postupu vrtání, která spočívá v kontrole rychlosti vrtání, plynulosti 

vrtání, dodrţení svislosti a polohy vrtu a také dosaţení poţadované hloubky a únosnost 

podloţí. Maximální odchylka osy piloty udávaná normou je 0,05xD (D = průměr 

piloty), maximálně však 100 mm. Maximální odchylka hloubky vrtu vůči projektové 

dokumentaci je + 0,1 m. Svislost pro svislé piloty je stavena odchylkou 0,02 m/m. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s vrtmistrem průběţně během všech 

prováděných prací. 

 Č. 13 – Kontrola betonáţe 

Před zahájením betonáţe bude provedena kontrola přivezeného čerstvého 

betonu. Kontrola spočívá v zjištění daného typu betonu, jeho času míchání a s tím 

spjatého času zpracování a také zkouška konzistence. Více o této kontrole je popsáno 

v bodě Č. 5 – Kontrola kvality dodávaného betonu a výztuţe. 
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S betonáţí začínáme po dosaţení potřebné hloubky piloty a kontrole únosnosti 

podloţí. Betonáţ technologií CFA probíhá za dutým dříkem za současného vytahování 

šnekového vrtáku. Vrták se bude otáčet ve stejném směru, jako byl zavrtán do zeminy, 

aby vytěţil zeminu v závitech. Pro betonáţ celé piloty musí být zajištěna dodávka 

čerstvého betonu přes přerušení. Beton musí být do vrtu dopravován tlakem větším, neţ 

je tlak působící zeminy, aby se zamezilo nevyplnění celého vrtu. Při dokončování 

betonáţe bude důleţité zkontrolovat výšku nadbetonování, z důvodu zajištění kvalitního 

betonu v hlavě piloty. Odchylka vybetonované hlavy piloty v horní úrovni je ± 20 mm. 

Průběh betonáţe bude zaznamenáván do protokolu o pilotě a stavebního deníku. 

 Č. 14 – Kontrola osazení armokoše 

Armokoš bude zkontrolován stavbyvedoucím nebo vrtmistrem po převozu ze 

skládky materiálu k vrtné soupravě. Zkontroluje se výběr správného armokoše dle 

popisového štítku a také se přeměří průměr a délka celého koše. Před spouštěním do 

vrtu se provede kontrola kompaktnosti všech prvků a umístění distančních tělísek. 

Spouštěný armokoš nesmí vykazovat ţádné známky znečištění zeminou nebo oleji. Po 

uchycení koše do vrátku vrtné soupravy vrtmistr zkontroluje správnou orientaci 

armokoše. Při spouštění bude kontrolováno krytí výztuţe, plynulost spouštění a také 

svislost. Krytí prutů pro piloty průměru 700 mm je stanoveno projektem na 90 mm a 

pro piloty průměru 500 mm na 60 mm. Po dokončení spouštění bude zkontrolováno 

zajištění výztuţe proti poklesu do betonu, které bude provedeno dřevěnými hranolky a 

také bude kontrolováno výškové osazení výztuţe s odchylkami + 100 mm a – 50 mm. 

Záznam o spouštění armokoše bude zapsán do stavebního deníku a protokolu piloty.  

 Č. 15 – Kontrola ošetřování čerstvého betonu 

Způsob ošetřování čerstvého betonu pilot se odvíjí od povětrnostních a 

teplotních podmínek. Betonáţ pilot bude probíhat koncem měsíce března 2018, kdy by 

teplota neměla přesáhnout maximální hranici + 30°C, naopak by teplota mohla 

krátkodobě klesnout pod teplotu + 5°C. Pokud by tento případ teplotních podmínek 

nastal je zapotřebí čerstvý beton chránit geotextílií proti výraznému úniku tepla. Hlavu 

piloty je také nutné drţet ve vlhku kropením ošetřovací vodou. O provedeném ošetření 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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12.3 KONTROLY VÝSTUPNÍ 

 Č. 16 – Kontrola hlavy piloty 

Po dostatečném vytvrdnutí betonu bude provedeno odbourání hlavy piloty 

bouracím kladivem na poţadovanou výškovou úroveň. Hlava piloty musí vykazovat 

maximální odchylku + 40 mm a – 70 mm od projektové úrovně pilotové hlavy. Dále 

nesmí nový povrch vykazovat ţádné známky poškození v podobě trhlin, narušení 

výztuţe a jejího krytí či znečištění okolní zeminou. Jednotlivé odchylky budou 

zaznamenány do výkresu skutečného provedení pilot.  

 Č. 17 – Kontrola zhotovených pilot 

Kontrola zhotovených pilot bude provedena ve smyslu jejich počtu, který se 

musí shodovat s projektovou dokumentací a také bude kontrolována excentricita kaţdé 

piloty od hlavních vynášecích os. Maximální povolená odchylka pro svislé piloty 

průměru do 1 m činí 0,1 m. Kontrolu excentricity provede geodet společně se svým 

pomocníkem a to naměřením skutečného stavu provedení pilot pomocí totální měřící 

stanice. Výstupem tohoto měření bude výkres skutečného provedení, ve kterém budou 

vyznačeny u kaţdé piloty dvě hodnoty excentricit.  

Během kontroly zhotovených pilot bude provedena také kontrola dokumentů a 

to hlavně všech 46 kusů protokolů o provedení piloty. Kontrolu protokolů provede 

stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. 

 Č. 18 – Provedení zkoušky pevnosti a kvality pilot 

Při betonáţi pilot budou odebrány vzorky čerstvého betonu, z kterých budou 

vytvořeny zkušební tělesa ve tvaru krychle o hraně 150 mm. Kaţdý vzorek bude 

označen datem, celým typem betonu a výsledkem zkoušky sednutí kuţele. Zkušební 

krychle musí být staré 28 dní od jejich odběru. Teprve v této době bude moţné provést 

zkoušku pevnosti betonu v tlaku. Zkouška probíhá zatěţováním zkušebních těles v lisu 

předepsanou rychlostí aţ do jejich porušení. Po zkoušce bude vyhotoven protokol 

certifikovanou zkušební laboratoří o výsledku této zkoušky. Hodnota naměřená na 

zkušebních tělesech se porovná s poţadavkem projektové dokumentace, kterému musí 

vyhovět. 

Kontrola kvality zhotovení pilot bude zjištěna provedením dynamické 

zatěţovací zkoušky. Tato zkoušky je zaloţena na šíření jednorozměrné tlakové vlny, 

která je vyvolána úderem závaţí na hlavu piloty, šířící se k patě piloty, od níţ je 
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odráţena a putuje zpět k hlavě piloty. Zkouška můţe být provedena jiţ v době, kdy 

beton dosáhne pevnosti alespoň 25 MPa. Vyhodnocovací program bere v úvahu jak 

rozměry samotné piloty a kvalitu betonu, tak geotechnické vlastnosti půdní vrstev. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl vytvořen na základě poţadavku 

platných právních předpisů popsaných v jedné z kapitol plánu. Tento plán můţeme brát 

jako nástroj ochrany zdraví pracovníků provádějící stavební práce na objektu SO 01 

Výrobní a kancelářská budova v rámci výstavby druhé etapy pro společnost Dinel. 

Obsahem plánu je přehled právních předpisů a norem, kterými se musí 

pracovníci při práci řídit a s kterými musí být seznámeni. Dále jsou obsahem práva a 

povinnosti koordinátora BOZP, zásady pro zajištění bezpečnosti staveniště a stanovená 

rizika a následná opatření při hlavních prováděných pracích. Mezi tyto práce byly 

zařazeny zemní práce, práce na ţelezobetonových monolitických konstrukcích, práce se 

stavebními stroji a také práce ve výškách. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví je přílohou P.13.1 Plán BOZP k této 

diplomové práci.  
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V této části diplomové práce jsem zpracoval nový návrh antistatické skladby a 

nášlapné vrstvy podlahy ve výrobních prostorech nového objektu. Změna skladby 

podlahy byla provedena z důvodu kvalitnějšího provedení a lepší ochrany hydroizolační 

vrstvy. Změna nášlapné vrstvy byla provedena z důvodu pojezdu vysokozdviţných 

vozíků v daných prostorách a také kvůli vyšší ţivotnosti nové nášlapné vrstvy. 

Podmínkou změny bylo dodrţení antistatického provedení konstrukce podlahy, 

z důvodu budoucí výroby elektrických součástek náchylných na elektrické výboje. 

Řešení nové skladby podlahy je popsáno v příloze P.14.1 Antistatická podlaha, 

která je součástí mé diplomové práce. 
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Výsledkem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického 

projektu výrobní a kancelářské budovy. Snaţil jsem o vytvoření dokumentů potřebných 

pro správnou realizaci a hladký průběh výstavby druhé etapy. 

Nejdříve jsem vytvořil technickou zprávu se základními informacemi o řešeném 

projektu. Na základě umístění stavby jsem vybíral vhodné dodavatele hlavních 

materiálů a stavební techniky, pro které jsem vyřešil příjezdové trasy na staveniště. Dle 

technicko-hospodářských ukazatelů jednotlivých stavebních objektů jsem zpracoval 

časový a finanční plán výstavby druhé etapy a pro výrobní a kancelářskou budovu jsem 

zpracoval podrobný časový harmonogram prací. Ve studii hlavních technologických 

etap hlavního stavebního objektu jsem se zaměřil na konkretizování stavebních prací, 

které budou během výstavby probíhat. Jelikoţ se jedná o výstavbu druhé etapy, muselo 

být zařízení staveniště navrţeno v rámci areálu investora. Proto jsem se snaţil 

navrhnout vhodné uspořádání staveniště, které jsem znázornil ve výkresech. Pro hlavní 

etapy stavebního objektu jsem  zpracoval návrh a časové nasazení důleţitých stavebních 

strojů a mechanizace. Podrobněji jsem se zabýval řešením dvou vybraných stavebních 

konstrukcí, kterými byly vrtané piloty prováděné technologií CFA a stropní monolitická 

konstrukce objektu. Řešením bylo vytvoření technologických předpisů, na které 

navazují kontrolní a zkušební plány pro obě stavební konstrukce.  

V jiných zadáních diplomové práce jsem zpracoval poloţkový rozpočet včetně 

výkazu výměr pro hlavní stavební objekt, plán BOZP pro vybrané stavební činnosti a 

také jsem vyřešil nový návrh antistatické podlahy výrobních prostor objektu. 

Při zpracování diplomové práce jsem vyuţil znalostí programů pro vytvoření 

adekvátních výstupů. Pro vytvoření podrobného časového harmonogramu bylo vyuţito 

programu CONTEC, pro sestavení poloţkového rozpočtu zase programu 

BUILDPowerS a pro výkresovou část program AutoCAD. Pro textovou část a jiné 

výstupy bylo pouţito balíčku MS Office.  

Zpracováním diplomové práce jsem si mohl oţivit znalosti a zkušenosti nabyté 

studiem na vysoké škole a mohl je tak spojit v jeden ucelený výstup.  
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Normy 

ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí,  

ČSN 73 0212-1 – Přesnost geometrických rozměrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti,  

ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty,  

ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí,  

ČSN EN 12 504-2 – Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení 

– Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem,  

ČSN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,  

ČSN EN 10 080 – Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně,  

ČSN 26 9010 – Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček,  

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,  

ČSN 73 0042 – Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění,  

ČSN EN 12 350 – Zkoušení čerstvého betonu,  

ČSN EN 12 390 – Zkoušení ztvrdlého betonu.  

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

ČSN 73 6190 – Statická zatěţovací zkouška podloţí a podkladních vrstev vozovek,  

ČSN 73 0420-2 – Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky,  

ČSN EN 1536 +A1 – Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty,  

Nařízení vlády 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – o bliţších poţadavcích 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 bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

Nařízení vlády č.215/2016 Sb. – kterým se mění N. V. č.163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění N. V. č.312/2005 

Sb.,  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
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Vyhlášky 

Vyhláška č.268/2009 Sb. – o technických poţadavcích na stavby, 

Vyhláška č.62/2013 Sb. – kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb,  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o Katalogu odpadů, 

Vyhláška č. 94/2016 Sb. – o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady, 

Vyhláška č. 341/2014 Sb. – o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. – o pozemních komunikacích, 

Zákony 

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

včetně zákonu č.225/2017 Sb., kterým se tento zákon mění 

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

Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

Zákona č. 334/1992 Sb. – o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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