
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického 

projektu výrobní a skladovací haly SW-MOTECH s.r.o., v jehož rámci je provedena 

technická zpráva, koordinace širších dopravních vztahů, časový a finanční plán 

stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů. Dále práce obsahuje technologický 

předpis, kontrolní a zkušební plán a požadavky na bezpečnost práce pro provádění 

železobetonové montované konstrukce. Součástí diplomové práce je také 

environmentální plán a smlouva o dílo.  

stavebně technologický projekt, výrobní hala, hrubá stavba, časový plán, finanční 

plán, technologický předpis, zařízení staveniště  

The subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction and 

technological project of production and storage hall SW-MOTECH s.r.o., in which 

the technical report, coordination of broader transport relations, time and financial 

plan of the construction, study of the main technological stages, project of building 

equipment, design of the main construction machines and mechanisms. Further, 

the thesis contains a technological regulation, a control and test plan and safety 

requirements for the implementation of reinforced concrete assembled structures. 

Part of the diploma thesis is also environmental plan and contract for work.  

building technology project, industrial guilding, structural work, time management, 

financial management, technological regulativ, site equiponent  

 

  



 
 

Bc. Vladimír Křípal Stavebně technologický projekt výrobní a skladovací haly. Brno, 

2018. 228 s., 180 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

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

Diaz  

  



 
 

  



 
 

  



 
 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucí mé diplomové práce Ing. Yvettě Diaz za 

odbornou pomoc, důležité rady a připomínky v rámci konzultací, ochotu a vstřícný 

přístup.  

Dále děkuji architektonické a projekční kanceláři DIMENSE v.o.s. za poskytnutí 

projektové dokumentace.  



 
 

ÚVOD ........................................................................................................................................... 13 

1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu ................................................. 14 

1.1 Základní identifikační údaje o stavbě .......................................................................... 15 

1.2 Hlavní účastníci výstavby ............................................................................................ 16 

1.3 Členění stavby na stavební a inženýrské objekty ........................................................ 17 

1.4 Stavebně architektonické řešení stavby ..................................................................... 23 

1.5 Situace stavby ............................................................................................................. 43 

1.6 Způsob realizace hlavních technologických etap ........................................................ 45 

1.7 Časový a finanční plán výstavby .................................................................................. 45 

1.8 Zařízení staveniště ....................................................................................................... 45 

1.9 Hlavní stavební mechanismy ....................................................................................... 45 

1.10 Environmentální požadavky ........................................................................................ 45 

1.11 Bezpečnostní požadavky ............................................................................................. 45 

2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras ............................................ 50 

2.1 Situace stavby ............................................................................................................. 51 

2.2 Návrh dopravních tras ................................................................................................. 51 

2.3 Dopravní trasy ............................................................................................................. 51 

2.4 Nadrozměrná doprava ................................................................................................ 56 

3 Časový a finanční plán stavby – objektový .......................................................................... 68 

4 Studie realizace hlavních technologických etap hrubé stavby............................................ 70 

4.1 Studie realizace hlavních technologických etap hrubé stavby.................................... 71 

5 Časový plán hrubé stavby ................................................................................................. 118 

6 Položkový rozpočet ........................................................................................................... 120 

7 Projekt zařízení staveniště ................................................................................................ 122 

7.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: ............................. 123 

7.2 Odvodnění staveniště ............................................................................................... 125 

7.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.................... 126 

7.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ................................................... 126 

7.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

 127 

7.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) ................................................. 127 



 
 

7.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: ............................................................................................................................... 127 

7.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ........................... 129 

7.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě ................................................................. 129 

7.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů ......... 130 

7.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: .............................. 133 

7.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření ................................................................ 133 

7.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): .......................................... 133 

7.14 Provozní zařízení staveniště ...................................................................................... 133 

8 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů ............................................................. 138 

9 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ 

KONSTRUKCE ............................................................................................................................. 140 

9.1 Obecné informace ..................................................................................................... 141 

9.2 Materiál ..................................................................................................................... 148 

9.3 Převzetí pracoviště .................................................................................................... 159 

9.4 Pracovní podmínky .................................................................................................... 160 

9.5 Personální obsazení .................................................................................................. 161 

9.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky ............................................................................. 162 

9.7 Pracovní postup ........................................................................................................ 164 

9.8 Jakost a kontrola kvality ............................................................................................ 180 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...................................................................... 181 

9.10 Ekologie ..................................................................................................................... 184 

10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro provádění železobetonové montované 

konstrukce ................................................................................................................................. 187 

10.1 Obecné informace o stavbě ...................................................................................... 188 

10.2 Informace o procesu ................................................................................................. 188 

10.3 Identifikační údaje ..................................................................................................... 189 

10.4 Situace stavby ........................................................................................................... 190 

10.5 Přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě ............................................... 190 

10.6 Povinnosti zhotovitele stavby ................................................................................... 192 

10.7 Plán rizik .................................................................................................................... 194 

11 Enviromentální plán ...................................................................................................... 208 



 
 

11.1 Identifikační údaje ..................................................................................................... 209 

11.2 Charakteristika stavby ............................................................................................... 210 

11.3 Charakteristika staveniště ......................................................................................... 210 

11.4 Ekologie ..................................................................................................................... 210 

11.5 Základní právní předpisy ........................................................................................... 214 

11.6 Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: ................................................... 215 

12 Návrh smlouvy o dílo ..................................................................................................... 216 

Závěr .......................................................................................................................................... 218 

Seznam použitých zdrojů .......................................................................................................... 219 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 224 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 225 

Seznam použitých zkratek ......................................................................................................... 226 

Seznam příloh ............................................................................................................................ 228 



13 
 

Chceme-li, aby stavba byla kvalitní a její realizace proběhla bez zásadních 

komplikací, ve stanovených termínech a byl dodržen stanovený rozpočet, je třeba, aby 

samotné výstavbě předcházel kvalitně zpracovaný technologický projekt. Zpracování 

právě takového projektu bylo cílem mé diplomové práce.   

Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického 

projektu výrobní a skladovací haly SW-MOTECH s.r.o., v jehož rámci je provedena 

technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby se 

širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních 

technologických etap hrubé stavby, časový plán hrubé stavby, položkový rozpočet, 

projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Dále práce 

obsahuje technologický předpis pro provádění železobetonové montované konstrukce, 

řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro provádění železobetonové konstrukci, 

kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonové montované konstrukce. 

Součástí diplomové práce je také environmentální plán a smlouva o dílo.  
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1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 

1.1.1 Název stavby 

Výrobní hala SW-MOTECH s.r.o. 

1.1.2 Druh stavby 

Novostavba průmyslové haly 

1.1.3 Místo stavby  

Adresa: Hrušovanská 404, Vojkovice 

Katastrální území:  Vojkovice u Židlochovic 784567 

Parcela:    

Čísla parcel (nová hala):  667/14, 667/15, 667/47, 667/53, 667/52 

Čísla parcel (přípojka plynu): 667/52, 667/53, 667/54, 667/58*, 667/91* 

Čísla parcel (přípojka vody):  667/47, 667/60, 670/3 

Čísla parcel (přípojka NN):  643/15, 667/52, 667/53 

Čísla parcel (ostatní):  643/33*, 667/9, 667/16, 755/2, 755/3, 755/4  

Parcely dotčení stavbou:  643/33*, 667/2, 670/3, 755/4 

* Parcely potřebné pro přístup a realizaci stavby (jejich dílčí části) jež nejsou ve 

vlastnictví stavebníka. Bude řešeno ve smlouvě o právu provést stavbu. 

643/33 - Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice 

667/58 - Němec Oldřich, Hlavní 14, 66701 Vojkovice 

667/91 - AGRO Vojkovice, spol. s r.o., Hrušovanská 24, 66701 Vojkovice 

1.1.4 Účel užívání stavby 

Do nové haly SW-MOTECH s.r.o. splňující požadavky na tepelnou ochranu a 

hygienické prostředí zaměstnanců bude přesunuta kovovýroba ze stávajících hal a části 

stávajícího objektu „H“ (sousedící výrobní a administrativní objekt) neodpovídajících 

požadavkům moderní výroby v rozsahu:  

 Řezání a obrábění plechů (CNC stroje, brusky, vrtačky atd..) 

 Řezání a obrábění trubkových materiálů 

 Svařování a broušení výrobků 

 Skladování hutního materiálu a hotových výrobků z kovovýroby bez 

povrchové úpravy 

Po ukončení výstavby haly bude kovovýroba rozšířena o práškovou lakovnu s 

kompletní předúpravou a vypalováním.  
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1.1.5 Předpokládaná doba výstavby 

Termín zahájení:  duben 2018  

Předpokládaný termín dokončení:  březen 2019  

1.1.6 Orientační náklady  

Předpokládané náklady výstavby jsou 87,8 mil. Kč bez DPH. 

1.2 Hlavní účastníci výstavby 

1.2.1 Stavebník 

Název organizace:  SW-MOTECH s.r.o. 

Sídlo:   Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice 

Zastoupený:   Ing. Richard Pirmajer, jednatel 

IČO:    26253411 

Telefon:   547 424 570 

E-mail:   info@sw-motech.cz 

http:   www.sw-motech.cz 

1.2.2 Zpracovatel projektové dokumentace 

Obchodní firma:  DIMENSE v.o.s. 

Adresa:   Hrnčířská 15, 602 00 Brno 

IČ:   27753379 

DIČ:    CZ27753379 

Telefon:   543 217 360 

E-mail:   info@dimense.cz 

http:    www.dimense.cz 

1.2.2.1 Hlavního projektant  

Ing. arch. Aleš Putna - autorizovaný architekt se všeobecnou působností  

Číslo autorizace: 2924 

1.2.2.2 Zodpovědný projektant 

Ing. arch. Aleš Putna - autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A.0)   

Číslo autorizace: 2924 

1.2.2.3 Hlavní inženýr projektu 

Ing. David Lapčík - autorizovaný inženýr s působností v oboru pozemní stavby 

(IP00) 
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Číslo autorizace: 1004897 

1.2.3 Zhotovitel 

Název organizace:  VUT v Brně  

Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno  

Zastoupený:   Bc. Vladimír Křípal 

IČO:    00216305 

DIČ:    CZ00216305 

Telefon:   541 145 111 

E-mail:   vut@vutbr.cz 

http:   www.vutbr.cz 

1.3 Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

1.3.1 SO01 – Výrobní hala 

Hlavní stavební objekt výrobní haly je obdélníkového půdorysu o rozměrech 

68,54x56,24x9,95 m. Konstrukce je železobetonová skeletová založená na hlubinných 

pilotách a základových patkách. Zastřešení je řešeno dvěma sedlovými střechami 

s výškou hřebene +9,850 m a jednou pultovou střechou s výškou hřebene +9,780 m. 

Nad vjezdy do hal budou provedeny markýzy s výškou hřebene +5,710 m. spádované 

směrem k hale.  

Pro opláštění budou použity systémové sendvičové PUR panely. Přesah 

opláštění nad střechy vytváří atiku ve výškové úrovni +9,950 m. Obvodový plášť a 

zastřešení výrobní haly přesahují prvky technického zařízení, světlíky, prostupy atd..  

U jižní strany výrobní haly budou zřízeny dva přístřešky (3000x1700x3000 mm) 

zastřešeny trapézovými plechy 40C/160–0,75 mm a dvě oplocené stanoviště 

(6000x4500 mm) pro technologické plyny z ocelových konstrukcí. Povrchová úprava je 

řešena žárovým zinkováním. Ocelové konstrukce jsou založeny na železobetonových 

deskách (beton C 16/20, kari síť 100x100x6,3 mm) tloušťky 200 mm (10,2 m
2
) a 600 

mm (54 m
2
). 

Podrobně popsáno v D.1. Výrobní hala. 

1.3.2 IO01 – Příprava území 

Budou odstraněny stávající haly, částečně vybourány (rozebrány) zpevněné a 

nezpevněné plochy, zrušeny jímky a vybrané přípojky, přesunuty rozvody plynu pro 

řezání a zásobníky a pokáceny vybrané vzrostlé stromy.  

Podrobně popsáno v D.2.1. Příprava území - dokumentace bouracích prací. 
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Popis odstraňovaných objektů: 

 HALA1 : 

- Počet podlaží:    1 

- Zastavěná plocha objektem:   675,2 m
2
 

- Celkový obestavěný prostor:  4 400 m
3
 

- P. č.:     667/15  

Objekt je založen na betonových patkách a pasech. Na cihelnou podezdívku 

navazuje stěna z dřevovláknitých panelů zateplená a opláštěná sádrokartonem a 

trapézovými plechy. Strop je nad podhledem z trapézových plechů zateplen. Nosná 

konstrukce střechy je řešena ocelovými vazníky a je pokryta trapézovými plechy. 

Základová deska je vyztužena ocelovou kari sítí. Drátkobetonové podlahy jsou v 

místnostech sociálního zázemí opatřeny keramickou dlažbou.  

 HALA2: 

- Počet podlaží:    1 

- Zastavěná plocha objektem:   515 m
2
 

- Celkový obestavěný prostor:  3 385 m
3 
 

- P. č.:     667/14  

Objekt je založen na betonových patkách a pasech. Na cihelnou podezdívku 

navazuje stěna smíšeného materiálu (cihelné zdivo/pórobetonové tvárnice) opláštěná 

trapézovými plechy. Strop je nad podhledem z trapézových plechů zateplen. Nosná 

konstrukce střechy je řešena ocelovými vazníky a je pokryta trapézovými plechy. 

Podlahy jsou řešeny jako drátkobetonové. 

 Zpevněné a nezpevněné plochy  

Odstranění zbylých zpevněných ploch a sejmutí ornice v návaznosti na I. etapu 

revitalizace areálu řešenou v roce 2013.  

- Rozebrání zámkové dlažby: 116 m
2
  

- Rozebrání panelové plochy 100 m
2
 

- Vybourání betonové zpevněné plochy:  112 m
2
 

- Vybourání asfaltové plochy 112 m
2
 

- Odtěžení zpevněné plochy z kameniva:  2 122 m
2
 

- Sejmutí ornice: 2 664 m
2
 

  



19 
 

 Přípojky NN: 

V zemi uložené přípojky budou v částečném rozsahu zrušeny a odpojeny. 

Zároveň budou vybourány a odstraněny jeden sloup VO (včetně základu) a jedna lampa 

VO umístěná na HALE 1.  

 Přípojky slaboproudu: 

S výjimkou v zemi uložené slaboproudé přípojky vedené ze serveru objektu „H“ 

do objektu HALA 1 je vedení nadzemní. Bude provedena demontáž stávající kamery 

včetně kabelového propojení. Zároveň bude zrušeno vzdušné kabelového vedení mezi 

sloupy číslo 1 až 3 (V rámci výstavby nové haly je řešena v zemi uložená přeložka 

vzdušného vedení.) a stávající přípojka. 

 Přípojky plynu STL: 

Doregulace a membránové plynoměry ve zděných pilířích u obvodových stěn 

starých hal budou zrušeny a demontovány. Taktéž budou odpojeny dvě v zemi uložené 

středotlaké přípojky STO DN 50 (8 m a 7,4 m) napojené na distribuční areálový 

plynovod (odřezány těsně za místem napojení na hlavní potrubí) za dozoru plynárenské 

organizace. 

 Přípojky vody: 

Přípojky z materiálu PP DN 25 - 35 (45 m a 13,5 m) jsou vedeny pro každý 

objekt zvlášť. Přípojka pro HALU 2 bude odstavena na řadu, pro HALU 1 v šachtě u 

objektu „H“.  

 Splašková kanalizace a jímky: 

Přípojky jsou vedeny kameninovým potrubím DN 150 mm do betonových 

jímek. Kanalizace bude vykopána v potřebném rozsahu. Betonová jímka bude po 

vyčerpání demontována a jáma bude zavezena. 

 Přesun stávajících rozvodů plynu pro řezání a zásobníků:  

Bude provedeno vybourání základů a oplocení.  

- Odstranění oplocení (včetně bran): 29,90 m  

- Přístřešek:  19,4 m
3
 

- Betonové základy:  9,80 m
3
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 Kácení stromů: 

V severozápadní části pozemku budou pokáceny dva vzrostlé stromy, včetně 

odstranění pařezů. V severní části areálu budou v průlehu pokáceny náletové dřeviny s 

průměrem kmene do 10 cm. 

1.3.3 IO02 – Zpevněné plochy a oplocení  

Podrobně popsáno v D.2.2. Zpevněné plochy - komunikace, parkování a 

doplnění oplocení. 

 Komunikace, manipulační plato a parkoviště  

- Nová zámková dlažba v ploše 2 146 m
2
. 

V prostoru mezi novou halou a administrativní budovou bude vytvořeno 21 

nových parkovací stání navržených v I. etapě, ale provedeno současně s II. etapou. 

Změnou oproti projektové dokumentaci bude kompletní vydláždění tohoto parkoviště 

v návaznosti na komunikační plato před a za novou halou. 

 Kačírek okolo přístřešků a oplocených stanovišť technologických plynů 

- Vrstva 150 mm kačírku frakce 30-50 mm na neprorůstové folii v ploše 

78 m
2
. 

 Oplocení 

Délka 54 m + 9 m s dvoukřídlovou bránou (2 x 4,5 m) v severozápadní části 

území. Délka 2 m + 12 m posuvná ocelová brána v mezi novou halou a administrativní 

budovou. Sloupky oplocení zakládány do betonového základu min. 400x400x800 mm. 

Základy pro bránu budou 800x800x1000 mm.  

1.3.4 IO03 – Přípojky, úpravy rozvodů a přeložky NN a TS 

Podrobně popsáno v D.2.3. Přípojka NN, úpravy rozvodů NN a TS.  

 Přípojky NN  

Nová v zemi uložená přípojka NN (2xCYKY 3x240+120) délky 66,4 m bude 

zřízena ze stávající trafostanice umístěné v areálu SW-MOTECH s.r.o.. Přípojka bude 

ukončena v plastovém pilíři, odkud budou kabely vedeny do objektu výrobní haly.  
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 Napájení venkovních stanic  

Napojení bude řešeno ze stávajících venkovních v zemi uložených kabelových 

rozvodů. Bude provedeno stávajícími kabely (2xAYKY 4x150) z pojistkových vývodů 

osazených ve stávajícím rozvaděči. Kabely budou ukončeny na svorkách v 

přechodových skříních, z nichž budou vyvedeny kabely (1xCYKY 5x10 / 1xCYKY 

4x16) pro napájení zásuvkových rozvodnic. Stávající rozvody budou v místě 

instalovaných stanic přeloženy. 

 Venkovní rozvody VO a NN  

Stávající sloup číslo 2 bude demontován a venkovní rozvody budou v místě 

instalovaných stanic přeloženy. Stávající kabeláž (1xAYKY 4x150) bude naspojkována 

a uložena v zemi. 

 Trafostanice 

Sloupová trafostanice je osazena olejovým transformátorem o výkonu 250 kVA 

(Pro zvýšení instalovaného příkonu bude instalován nový olejový transformátor o výkonu 

400 kVA) a stávajícím distribučním rozvaděčem SVS-U, panelem RST 0663/4335 

osazeným přívodním jističem BH630NE305 se spouští SE-BD-400-DTVE s nastavením 

8 (400 A).  

1.3.5 IO04 – Přípojka plynu 

Podrobně popsáno v D.2.4. Přípojka STL plynu, vnitřní plynoinstalace.  

 Přípojka  

Stávající distribuční areálový plynovod nelze využít, proto bude v západní části 

areálu zřízen samostatný zděný pilíř s rotačním plynoměrem osazen plechovými dvířky 

s větracími otvory. Do tohoto pilíře bude přivedeno plynovodní potrubí z vedlejšího 

stávajícího pilíře s HUP. Nová přípojka plynu (STL PE100 DN 90x5,2) délky 158,8 m 

bude vedena z nově zřízeného pilíře do hlavního uzávěru plynu s deregulacemi, který 

bude umístěn v nice na obvodové zdi. Nika bude opatřena dvoukřídlými plechovými 

dvířky s větracími otvory. 

1.3.6 IO05 – Přípojky a přeložky slaboproudu 

Podrobně popsáno v D.2.3. Přípojka NN, úpravy rozvodů NN a TS, D.2.5. 

Přípojka slaboproudu a D.2.10.1. Přeložka vzdušného vedení slaboproudu.  
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 Nová v zemi uložená kabelová trasa mezi stávajícími sloupy číslo 1 až 3:  

Pro napojení stávajících telefonních rozvodů a kamerového systému. Na sloupy 

číslo 1 a 3 budou instalovány telefonní skříně MIS, do kterých bude v zemi přiveden 

nový kabel (SYKFY 50x2x0,6) délky 112 m pro propojení stávajícího telefonního 

rozvodu. Dále budou do telefonních skříní MIS přivedeny 3x koaxiální a 3x UTP 

kabely pro napojení stávajícího kamerového systému.  

 Datová přípojka:   

V zemi uložená přípojka (12x UTP kabel, 3x koaxiální a 3x UTP kabely pro 

napojení stávajícího kamerového systému) délky 12,8 m vedena ze serveru stávajícího 

objektu „H“ do rozvodny nové haly. 

1.3.7 IO06 – Přípojka splaškové kanalizace 

Přípojky splaškové kanalizace (kameninová potrubí DN 150–200) celkové délky 

48,3 m (43 m DN 200 v severní a 5,3 m DN 150 v západní části pozemku) budou 

napojeny do revizních kanalizačních šachet přípojky provedené z důvodu nutnosti 

obsloužení administrativní budovy již v I. etapě. Součástí nově zřizovaných přípojek 

budou revizní šachty z betonových prefabrikátů s litinovým poklopem (dvě v severní 

části pozemku a jedna v západní). 

Podrobně popsáno v D.2.6.1. Splaškové kanalizace, přípojka.  

1.3.8 IO07 – Likvidace dešťových vod 

Likvidace dešťových vod. Odkanalizování a odvodnění je řešeno ve dvou 

etapách. První etapa byla řešena v projektové dokumentaci revitalizace areálu SW-

MOTECH s.r.o., která byla projekčně řešena a stavebním úřadem v Židlochovicích 

povolena v roce 2013.  

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny povrchovými 

krytými žlaby ACO DRAIN - Monoblock PD (celkem 172,6 m) do průlehu, kde se 

budou vsakovat v ploše. Do čel krytých žlabů budou připojeny PVC potrubí KG DN 

160 do nějž bude napojen systém Geberit Pluvia zajišťující odvod dešťové vody ze 

střech a přes gaigery a odbočky svodné potrubí zajišťující odvod dešťových vod 

z markýz a stříšek. V rámci přípravných prací bude průleh zbaven náletových dřevin. 

Před realizací zpevněných ploch bude průleh vyčištěn a doplněn o pět zasakovacích per 

hloubky 4,15 až 4,5 m vysypány hrubým štěrkem zrnitosti nad 63 mm a v prostoru 

kolem vyústění žlabů budou zpevněny břehy na vzdálenost 1 m od každého zaústění. 

Před administrativní částí areálu je v současné době odvedení dešťových vod ze 

střech a zpevněných ploch řešeno štěrkovou vsakovací retenční nádrží. Do ní budou 



23 
 

připojeny podélné pásové žlaby. Odvodnění této části území bylo řešeno v rámci první 

etapy revitalizace.  

Podrobně popsáno v D.2.7. Likvidace dešťových vod a D.1.4.1. ZTI. 

1.3.9 IO08 – Přípojka vodovodu 

Nová přípojka (PE SDR100 DN 50) délky 11 m napojená na stávající areálový 

řad DN 50. Přípojka bude ukončená v plastové vodoměrné šachtě vnitřních rozměrů 

900x1200 mm s lehkým litinovým poklopem 600x600 mm. Přípojka je dimenzována 

s ohledem na potřeby a požadavky v souladu s požárně-bezpečnostním řešením. Za 

vodoměrem pokračuje vnitroareálový rozvod vody (PE100 63x3,2 SDR 11).  

Podrobně popsáno v D.2.8. Přípojka vody a D.1.4.1. ZTI.  

1.3.10 IO09 - Požární nádrž 

Je situovaná pří oplocení za objektem navrhované haly. Je přístupná požárním 

vozidlům a má parametry pro pojezd těchto vozidel. Objem nádrže bude 49 m
3
. Nádrž 

je vyskládána z železobetonových prefabrikovaných prvků vzájemně pospojovaných a 

těsněných prvky zajišťující nepropustnost. V nádrži bude osazen sací koš s nerezovou 

trubkou DN 110.  

Podrobně popsáno v D.2.9. Požární nádrž. 

1.4 Stavebně architektonické řešení stavby 

1.4.1 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 

materiálové a barevné řešení 

Hlavní stavební objekt výrobní haly je železobetonová skeletová konstrukce s 

obdélníkovým půdorysem 68,54 x 56,24 m. Zastřešení je řešeno dvěma sedlovými 

střechami s výškou hřebene +9,850 m a jednou pultovou střechou s výškou hřebene 

+9,780 m. Nad vjezdy do hal budou provedeny markýzy s výškou hřebene +5,710 m. 

spádované směrem k hale. U jižní strany výrobní haly budou zřízeny dva přístřešky a 

dvě oplocené stanoviště pro technologické plyny.  

Pro opláštění budou použity systémové sendvičové PUR panely. Přesah 

opláštění nad střechy vytváří atiku ve výškové úrovni + 9,950 m. Obvodový plášť bude 

barevně členěn kombinací barev bílé (RAL 9002), šedé (RAL 7004) a modré (RAL 

5010). Barvy použité pro obvodový plášť se projevují i v interiéru výrobní haly. 

Příjezdová fasáda bude opatřena nasvětleným logem společnosti SW-MOTECH s.r.o.. 

Obvodový plášť a zastřešení výrobní haly přesahují prvky technického zařízení, 

světlíky, prostupy atd..  



24 
 

1.4.2 Dispoziční řešení 

Výrobní hala je přibližně uprostřed opticky rozdělena dvoupodlažním zděným 

sektorem sloužící skladování, výrobnímu, technickému, technologickému, 

administrativnímu, sociálnímu a hygienickému zázemí (1.NP – rozvodna, 

kompresorovna, skladovací prostory, WC, laboratoř, neutralizační stanice, úklidová 

místnost; 2.NP – technická místnost, jednací místnost, kuchyňka, denní místnost, šatny, 

sprchy, WC, úklidová místnost, přípravna, zázemí technologů, vedoucího výroby, 

laseru, lakovny, svařovny, vzduchotechniky).  

V části haly se světlou výškou +7,775 m se nachází výrobní a skladovací 

prostory (v jižní části haly - sklad pro příjem, laser, přípravna, svařovna, kancelář 

skladníků; v severní části haly - lakovna, manipulace tryskání, sklad pro výdej). U jižní 

strany výrobní haly budou zřízeny dva přístřešky a dvě oplocené stanoviště pro 

technologické plyny z ocelových konstrukcí. 

1.4.3 Základní parametry stavby 

 Základní technické parametry stavby jsou: 

- Počet nadzemních podlaží:     1 resp. 2 

- Počet podzemních podlaží:     0 

- Výška atiky:       9,95 m 

- Konstrukční výška 1.NP:    3,92 m 

 Zastavěné plochy: 

- Výrobní hala:       3854 m
2
 

- Stanoviště pro svařovací a řezací plyny:  64,2 m
2
 

- Požární nádrž:      24 m
2
 

 Podlažní plochy: 

- Hrubá podlažní plocha 1.NP:    3 854 m
2
 

- Hrubá podlažní plocha 2.NP:    599 m
2
 

- Celková hrubá podlažní plocha:    4 453 m
2
 

- Čistá podlažní plocha 1.NP:     3 749 m
2
 

- Čistá podlažní plocha 2.NP:     536 m
2
 

- Celková čistá podlažní plocha:    4 285 m
2
 

 Zpevněné plochy: 

- Nová zámková dlažba – pojížděná:    2 146 m
2
 

- Kačírek:       78 m
2
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 Obestavěný prostor: 

- Výrobní hala:       38 347,3 m
3
 

1.4.4 Základní kapacity stavby 

Celkový předpokládaný počet pracovníků v provozu je 90. Poměr pracovníků je 

79 ve výrobě (68 mužů a 11 žen) a 10 v administrativě a THP.  Předpokládá se, že šatny 

a sociální vybavení bude využívat i část pracovníků výrobní kontroly. Během období 

zvýšených objednávek se předpokládá najímání brigádníků a zaměstnanců na 

krátkodobé pracovní smlouvy (do 10 pracovníků).  

V areálu se již nachází 11 parkovacích stání, z toho 2 jsou v souladu s vyhláškou 

č. 398/2009 Sb. vyhrazeny pro osoby s omezenou schopností pohybu. V rámci první 

etapy bude zřízeno dalších 21 nových parkovacích stání. Celkový počet parkovacích 

stání v areálu bude 30. 

1.4.5 Stavební řešení 

Hlavní stavební objekt výrobní haly je řešen jako montovaná železobetonová 

skeletová konstrukce s obvodovým pláštěm tvořeným systémovými sendvičovými PUR 

panely. Hala bude provedena ve výšce ±0,000 = 185,300 m.n.m. Přilehlý terén v okolí 

základových prahů po obvodu stavby je rovněž ±0,000.  

Podrobně popsáno v dokumentaci stavby. 

1.4.5.1 Založení objektu 

Objekt je založen na hlubinných pilotách s monolitickými železobetonovými 

kalichovými hlavicemi. Sloupy realizovány dodatečně jsou založeny do 

prefabrikovaných kalichů spřažených se spodními monolitickými železobetonovými 

stupni základových patek. Ocelové dodatečně doplněné sloupy jsou založeny na 

monolitických železobetonových patkách. Stěnové panely a schodišťová ramena jsou 

založeny na základových pasech ze ztraceného bednění vyplněného betonem. Na piloty 

a patky po obvodu stavby navazují prefabrikované základové prahy.  

 Konstrukce a dílce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Piloty:  C25/30 XA1, S4 

 Hlavice pilot:  C25/30 XA1, S3 

 Kalichy:   C30/37, XC2 

 Základové prahy:   C30/37, XC4+XF2 

 Základové patky a pasy:   C25/30, XC2 

 Podkladní betony:   C8/10, XC0 
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 Výztuž:  obecně: B500B (10.505 (R)) 

 spirála armokošů pilot: 10.216 (E) 

 Kari (6-150/150) pro podkladní beton:  Bst 500 

 Min. krytí výztuže: prefa dílce (obecně):  c = 25 mm 

 základové konstrukce:  c = 50 mm 

 piloty: c = 100 mm 

 hlavice pilot: c = 40 mm 

1.4.5.2 Nosná konstrukce a schodiště 

Montovaná železobetonová skeletová konstrukce je tvořena čtyřmi podélnými a 

dvanácti příčnými moduly tvořící jeden dilatační celek. Na ose K budou provedeny dva 

sloupy v mezilehlých modulech. 

Na piloty a patky po obvodu objektu jsou uloženy základové prahy vyčnívající 

nad podlahovou desku o 200 mm. Horní úroveň základových prahů je navržena na kótě 

+0,200 m a spodní na -0,800 m. Prefabrikované sloupy mají průřez 500x500 mm (600 x 

500 mm). Na ose 1 (B, C, K, L) jsou prefabrikované sloupy nahrazeny dodatečně 

doplněnými ocelovými sloupy HEA 200 a na ose 12 (K, L) HEA 300 pro kotvení 

obvodového pláště. Na sloupy a v případě ukládání přes dva moduly na vysoké 

průvlaky obdélníkového průřezu 300 x 1 700 mm jsou uloženy vazníky. Střešní vazníky 

jsou sedlové a pultové „T“ průřezu o maximální výšce 1 675 mm a šířce horní pásnice 

520 mm. Pro ztužení jsou užity ztužidla průřezu 250 x 500 mm. Strop dvoupodlažní 

části haly je tvořen panely Spiroll tloušťky 200 mm a 265 mm ukládanými na průvlaky 

průřezu obráceného „T“ výšky 500 mm a 700 mm. Průvlaky jsou uloženy na sloupové 

konzoly, případně na krátké sloupy. V místech nástupních ramen schodišť jsou panely 

osazeny pomocí ocelových výměn tvaru Z uložených na výstupních ramenech schodišť 

 a sousedních panelech Spiroll.    

Konstrukce je doplněna prefabrikovanými schodišťovými prvky. Schodišťové 

mezipodesty jsou uloženy na stěnových panelech (Zděné podezdívky dle projektové 

dokumentace budou nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými panely.). 

Schodišťová ramena nástupní jsou uložena na ozub mezipodesty a betonový základ. 

Ramena výstupní jsou zalomená s horní podestou a jsou uložena na ozuby mezipodest a 

průvlaků.  

Stykování prefabrikovaných prvků je řešeno vyčnívajícími ocelovými trny, 

případně svarem na přilehlá zabudovaná ocelová kování. Ocelové markýzy a nosné 

atikové sloupky jsou rovněž připojeny stykováním pomocí do prefabrikátů 

zabudovaných kování. Prefabrikáty jsou opatřeny příslušnými prostupy a vedeními dle 

projektové dokumentace. 
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 Konstrukce a dílce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Prefa dílce (obecně):   C40/50, XC1 

 Ztužidla:   C30/37, XC1 

 Schodišťové prefabrikáty:   C30/37, XC1 

 Základové prahy:   C30/37, XC4+XF2 

 Výztuž:   B500B (10.505 (R)) 

 Konstrukční ocel kování:   S235 

 Min. krytí výztuže:  prefa dílce (obecně):  c = 25 mm 

1.4.5.3 Konstrukce střechy 

Na železobetonové vazníky je provedena nosná vrstva z trapézového plech 

150/280/0,75-1,25 mm, na který bude položena parotěsná zábrana PE, tepelně izolační 

vrstva z minerální vaty a EPS 100 S v celkové tloušťce 260 mm. Finální vrstvou střešní 

konstrukce tvoří hydroizolační PVC folie tloušťky 1,5 mm, která je od tepelné izolace 

separována geotextilií 300 g/m2. Pochozí pruh je opatřen protiskluzovou PVC folií 

tloušťky 2,4 mm. Odvodnění střech je zajištěno střešními vyhřívanými vpusťmi a 

havarijními přepady.  

Systémové světlíky a prostupy jsou vyneseny ocelovými tenkostěnnými 

výměnami "omega" vkládanými do vln trapézového plechu a válcovanými profily typu 

IPE a L. VZT a klimatizační jednotky o hmotnosti nad 150 kg jsou vyneseny výměnami 

z válcovaných profilů. Lemování prostupů je řešeno tenkostěnnými ohýbanými C 

profily.  

S ohledem snížení rizika pádu z výšky při obsluze a údržbě střešního pláště a 

zařízení na něm je součástí střešní konstrukce zádržný a záchytný systém. Mezi 

kotvícími prvky bude osazeno nerezové lano. Na lano lze pomocí karabin umožňujících 

plynulý pohyb mezi jednotlivými kotvícími prvky připojit osobní ochranné prostředky 

proti pádu z výšky. Systém bude doplněn jednotlivými kotvícími prvky. 

 Povrchová úprava trapézových plechů je řešena žárovým zinkováním a 

polyesterovým lakem tloušťky 18 μm. 

 Viditelné části střechy směrem do interiéru jsou v barvě bílé RAL 9002. 

 Povrchová úprava ocelových profilů pro vynášení VZT a klimatizačních 

jednotek je řešena žárovým zinkováním. 

 Povrchová úprava ocelových profilů pro vynášení systémových světlíků a 

prostupů je řešena částečně polyuretanovým nátěrem (stupeň korozivní 

agresivity prostředí C2) a částečně žárovým zinkováním. 
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1.4.5.4 Konstrukce obvodového pláště 

Obvodový plášť je řešen lehkými sendvičovými PUR panely tloušťky 100 mm. 

Obvodový plášť je nad úroveň obvodových nosníků a vazníků vynesen pomocí 

atikových sloupků ze svařovaných průřezů T a L přivařených ke kotevním deskám 

osazeným v prefabrikovaných prvcích. Výměny pro okenní a vratové otvory jsou řešeny 

uzavřenými ocelovými profily kotvenými do prefabrikovaných konstrukcí pomocí 

chemických kotev. V místech budoucího rozšíření jsou namísto železobetonových 

prefabrikovaných sloupů použity ocelové sloupy typu HEA.  

 Povrchová úprava ocelových prvků je řešena částečně polyuretanovým 

nátěrem (stupeň korozivní agresivity prostředí C2) a částečně žárovým 

zinkováním. 

 Povrchová úprava sendvičových PUR panelů je řešena žárovým zinkováním 

a polyesterovým lakem tloušťky 25 μm. 

 Odstíny barev obvodového pláště:  

- bílá - RAL 9002  

- šedá - RAL 7004 

- modrá - RAL 5010 

1.4.5.5 Nenosné zděné konstrukce 

Část svislých nosných konstrukcí je řešena stěnami zděnými z keramických 

tvárnic Heluz tloušťky 300 mm založenými na podlahové desce. Pevnost zdiva je 

minimálně P10 a pevnost lepidla (malty) minimálně M5. 

1.4.5.6 ŽB ztužující věnce 

U dělících stěn zděných na celou výšku skeletu. Věnce jsou vyztuženy pruty 

412 mm a třmínky 6/200 mm. V místech, kde věnec navazuje nebo je přerušen 

železobetonovým prefabrikovaným sloupem skeletu bude výztuž věnce do sloupu 

vlepena chemickou kotvou, aby byla zajištěna spojitost a tuhost věnce. První úroveň 

věnců je na kótě cca +3,850 m, druhý věnec ukončuje stěnu a je na kótě cca +7,750 m. 

 Konstrukce jsou navrženy z následujících materiálů: 

- Beton:  C25/30, XC3 

- Výztuž:  B500B (10.505 (R)) 

1.4.5.7 Nenosné montované příčky 

Nosnou konstrukci tvoří systémové profily a opláštění SDK panely tloušťky 

12,5 mm. Celková tloušťka příček je 125 mm a 100 mm. V místech s vlhkým provozem 
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je SDK panel od výšky 1800 mm do výšky 3800 mm nahrazen AQUAPANELEM. Ve 

2.NP podél chodby 2.11 je SDK do výšky 2700 mm nahrazen vláknocementovým 

obkladem.  

1.4.5.8 Podhledy 

 Minerální kazetový podhled THERMATEX ALPHA tl. 19 mm:  

- Desky 600x600x19 mm s podélnou a čelní SK – ostrou hranou v bílé 

barvě RAL9010. 

- Nosná konstrukce je tvořena viditelnými bíle lakovanými kovovými 

profily VENTATEC širokými 24 mm, které jsou zavěšeny kotvícími 

prostředky pro příslušný typ nosné konstrukce (použity rychlozávěsy S10 

apod.). Napojení na svislé konstrukce je řešeno L profily 24/24 mm v 

bílé barvě. 

 Minerální kazetový podhled THERMATEX ALPHA ONE tl. 24 mm: 

- V místnostech s velkými rozměry.  

- Desky 600x600x24 mm s podélnou a čelní SK – ostrou hranou v bílé 

barvě RAL9010. 

- Nosná konstrukce je tvořena viditelnými bíle lakovanými kovovými 

profily VENTATEC širokými 24 mm, které jsou zavěšeny kotvícími 

prostředky pro příslušný typ nosné konstrukce (použity rychlozávěsy S10 

apod.). Napojení na svislé konstrukce je řešeno L profily 24/24 mm v 

bílé barvě. 

 AQUAPANEL:  

- V prostorách s vysokou vlhkostí.  

- V podhledu vložena parotěsná zábrana. 

- Nosnou konstrukci tvoří systémové profily. 

1.4.5.9 Omítky 

Na všech zděných konstrukcích jsou provedeny vápenocementové štukové 

omítky splňující požadavky na užití (vnitřní, vnější, pevnost). Finální štukové omítky 

jsou vytaženy pouze 200 mm nad podhled, zbytek je zhotoven pouze z hrubé omítky. 

Všechny hrany omítek jsou opatřeny rohovými lištami. Na styku různých materiálů je 

použita armovací tkanina. 
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1.4.5.10 Sokl 

Železobetonový sokl je zateplen tepelnou izolací z XPS tloušťky 100 mm 

opatřenou finální ochrannou stěrkou CERAMITZ s minimální výškou 200 mm. 

Barevný odstín stěrky je tmavě šedý. 

1.4.5.11 Obklady 

Jsou užity převážně bílé keramické obklady rozměru 200x250 mm. Ukončení 

obkladu je provedeno AL - lištami v barvě obkladu. Styky obkladů stěn v rozích a styky 

obkladů stěn s podlahovými dlažbami jsou provedeny přechodovými AL – lištami, 

popřípadě trvale pružným silikonovým fungicidním tmelem. V místech s ostřikující 

vodou je pod obkladem provedena hydroizolační stěrka do výšky 2 000 mm s těsnící 

páskou spojů. 

1.4.5.12 Malby 

Všechny stěny (zděné - omítané i sádrokartonové) jsou opatřeny penetračními 

nátěry a bílou výmalbou.  

 Použité nátěrové hmoty a malby musí být zdravotně a hygienicky nezávadné. 

 Nátěrové hmoty a malby musí být vhodné pro prostředí konkrétních 

místností, přičemž nesmí být omezeno nebo ovlivněno užívání místnosti.  

 

1.4.5.13 Podlahy 

V objektu je provedeno několik druhů podlah přesně popsaných v D.1.1. ASŘ – 

09 Výpis skladeb. 

 Drátkobetony se vsypem:  

- Beton – C25/30, XC2, Dmax = 16 mm (CEM I 42,5 R bez popílku) 

- Vsypaná výztuž: Skladba P1:  15 kg HE 75/35 AlcerolMittal 

Skladba P2:  20 kg HE 1/50 AlcerolMittal 

Skladba P3:  25 kg HE 75/35 AlcerolMittal 

V místech vjezdů do hal budou hrany opatřeny ochrannými úhelníky. 

 Keramické dlažby:  

- Rozměr dlaždic je min. 300x300 mm. 

- Lepeno lepidlem. 

- V místech s mokrým provozem jsou provedeny hydroizolační stěrky 

včetně bandáží mezi vodorovnými a svislými plochami. 
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- Podkladní vrstva je ve 2.NP provedena samonivelační cementovou 

mazaninou CEMFLOW tl. 65 mm a v 1.NP drátkobetonem. 

- Je třeba dbát dilatace. 

 Epoxidová stěrka: 

- Materiál: FLODE UNO EPOXY. 

- Vrstva tloušťky 3 mm.  

- Podkladní vrstva je provedena samonivelační cementovou mazaninou 

CEMFLOW tl. 65 mm.  

 Epoxidový nátěr: 

- Materiál: dvouvrstvý epoxidový nátěr s epoxidovou penetrací.  

- Vrstva tloušťky 1 mm. 

- Podkladní vrstva je provedena samonivelační cementovou mazaninou 

CEMFLOW tl. 65 mm.  

1.4.5.14 Tepelná izolace a izolace proti zemní vlhkosti 

Na zeminovou desku (frakce kameniva 0-63 mm) je provedena tepelná izolace z 

pěnoskla (zhutněno 1:1,6; EV2 = 80 MN/m
2
; EV2/EV1 = 2,5) mocnosti 220 mm. Na 

vrstvu dorovnávacího písku bude uložena PVC izolace proti zemní vlhkosti oboustranně 

chráněná geotextilií. Hydroizolace je na svislé stěny vytažena minimálně 150 mm, v 

místech dlažeb a obkladů na stěnách je provedena hydroizolační stěrka do výšky 2 000 

mm. Základové konstrukce (prahy, kalichy a částečně patky) jsou ošetřeny 

krystalizačním nátěrem Xypex. Na základových pasech pro konstrukce schodiště je 

přitaven modifikovaný asfaltový pás pro ochranu před zemní vlhkostí.  

1.4.5.15 Markýzy 

V ose 1 a 12 jsou vyvěšeny z prvků skeletu případně ocelových sloupů. Nosná 

konstrukce je tvořena táhly z trubek a konzolami z nosníků typu IPE. Podélné nosníky 

jsou navrženy z válcovaných profilů IPE a UPE (krajní). Krytina je řešena trapézovým 

plechem. Skleněná markýza nad vstupem je z bezpečnostního vrstveného kaleného skla 

a kotvení do výměny pro dveře je provedeno nerezovým kováním.  

Konzoly a táhla jsou přivařeny ke kotevním deskám osazeným v prefa sloupech 

nebo přivařeny k ocelovému sloupu opláštění. Povrchová úprava všech prvků markýz je 

řešena žárovým zinkováním a spoje prováděné na stavbě budou šroubované.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 15 Výpis sklenářských výrobků a D.1.2  

Stavebně konstrukční řešení. 
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1.4.5.16 Ocelová konstrukce plošiny VZT 

Mezi osami 6 - 7 (J - K) nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky IPE 220 

osově po 1 m. Rozpon nosníků je cca 5,75 m. Přístup ke VZT jednotce je zajištěn 

pororoštem SP 330-34/38-3 na nosnících. Povrchová úprava všech prvků je řešena 

žárovým zinkováním. Veškeré bodové zatížení od jednotky musí být vnášeno přímo do 

nosníků plošiny popř. přes pomocnou ocelovou konstrukci (výměny).  

Nosníky plošiny jsou na jedné straně kotveny do železobetonového věnce stěny 

tl. 300 mm na druhé straně do průvlaku prefabrikovaného skeletu. Kotvení je navrženo 

jako dodatečné pomocí chemické kotvy 2xM16 na každém konci nosníku.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 13 Výpis zámečnických prvků a D.1.2  

Stavebně konstrukční řešení. 

1.4.5.17 Ostatní zámečnické výrobky 

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 13 Výpis zámečnických prvků. 

 Zámečnické prvky: 

- Prvky vnitřního zábradlí  

- Vnitřní plotové stěny (sloupky, pletivo)  

- Vnitřní posuvné brány  

- Vedlejší ocelové schodiště  

- Ocelová konstrukce přístřešku a stanoviště pro technologické plyny  

- Pletivo pro oplocení přístřešku a stanoviště pro technologické plyny  

- Zastřešení přístřešku - trapézový plech 40S/160-0,75 mm  

- Konstrukce pro vynesení osvětlení loga  

- Ocelová konstrukce vestavné SDK buňky  

- Ocelový požární žebřík  

- Revizní dvířka  

- Ocelové konstrukce pro vynesení jednotek VZT a neutralizační stanice 

- Pororošt - pro přístup k VZT jednotkám a neutralizační stanici 

 Viditelné šroubové spoje jsou překryty nerezovými maticemi.  

 Povrchová úprava zámečnických prvků je řešena žárovým zinkováním. 

 Žárově pozinkované prvky nevyžadují zvláštní údržbu. 

 Výrobky bez žárového zinkování jsou opatřeny antikorozními nátěry dle 

druhu expozice. 

1.4.5.18 Klempířské výrobky 

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 16 Výpis klempířských prvků. 
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 Klempířské prvky a jejich povrchové úpravy: 

- Kotvení hydroizolace - poplastovaný plech 

- Soklová okapnička - pozinkovaný plech s polyuretanovým nástřikem tl. 

0,6 mm 

- Oplechování odvodnění skleněného přístřešku - pozinkovaný plech s 

polyuretanovým nástřikem tl. 1,5 mm 

- Oplechování atiky - pozinkovaný plech s polyuretanovým nástřikem tl. 

0,6 mm 

- Oplechování u atiky - poplastovaný plech PVC nástřikem tl. 1,5 mm 

- Oplechování rohu - pozinkovaný plech s polyuretanovým nástřikem tl. 

0,8 mm 

- Oplechování ostění oken a dveří - pozinkovaný plech s polyuretanovým 

nástřikem tl. 0,6 mm 

- Oplechování ostění a nadpraží průmyslových vrat - pozinkovaný plech s 

polyuretanovým nástřikem tl. 0,6 mm 

- Oplechování nadpraží okna - pozinkovaný plech s polyuretanovým 

nástřikem tl. 0,6 mm 

- Dešťový svod včetně kotvení - pozinkovaný plech s polyuretanovým 

nástřikem tl. 0,8 mm 

- Okapní roura - pozinkovaný plech s polyuretanovým nástřikem tl. 1,5 

mm 

- Oplechování nadpraží okna - pozinkovaný plech s polyuretanovým 

nástřikem tl. 0,6 mm 

- Parapety exterierové - pozinkovaný plech s polyuretanovým nástřikem tl. 

0,6 mm 

1.4.5.19 Okna  

Rámy oken jsou plastové s povrchovou koextruzí. Zasklení je řešeno čirým 

izolačním dvojsklem a v případě plné výplně plastovým izolačním panelem. Parapety 

jsou plastové. Barva rámu a plné výplně oken je šedá (RAL 7004). Kování je 

celoobvodové, zajišťující jednoduchou a bezproblémovou obsluhu. Část oken je fixních 

a část oken otevýravých/výklopných.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 10 Výpis výplní otvorů. 

1.4.5.20 Dveře vnější 

Rámy dveří jsou plastové. Dveře jsou plastové a zasklení světlíků je řešeno 

čirým bezpečnostním sklem. Práh je řešen jako nízký hliníkový. Barva rámu a dveří je 

šedá (RAL 7004). Kování je použito hliníkové panikové včetně cylindrické vložky 

FAB.  
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Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 10 Výpis výplní otvorů. 

1.4.5.21 Dveře vnitřní 

Zárubně dveří jsou ocelové typu LZ HSE. Dveře jsou dřevěné lakované a 

v některých případech částečně prosklené čirým bezpečnostním sklem. Dveře jsou 

řešeny jako bezprahové a dveře s frekventovaným provozem jsou z obou stran opatřeny 

okopovým plechem. Barva zárubní a dveří je šedá (RAL 7004). Kování je použito 

hliníkové panikové včetně cylindrické vložky. Dveře vyžadující požární odolnost jsou 

opatřeny samozavíračem a stavěčem.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 11 Výpis dveří - interiér. 

1.4.5.22 Sestavy vnitřních dveří s fixním oknem 

Rámové systémy jsou hliníkové Likos omega. Dveře jsou dřevěné lakované a 

řešeny jako bezprahové. Zasklení je řešeno čirým sklem. Barva rámu je šedá (RAL 

7004) a dveří modrá (RAL 5010). Kování je použito hliníkové panikové včetně 

cylindrické vložky. Fixní okna jsou opatřena žaluziemi.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 12 Výpis skleněných příček. 

1.4.5.23 Sekční průmyslová vrata  

Rám a kolejnice jsou kotveny na nosnou ocelovou konstrukci. Vrata jsou 

ocelové (izolační sendvičové panely). Zasklení je řešeno čirým plexisklem. Barevné 

řešení exteriér šedá (RAL 7004) a interiér bílá (RAL 9002). Kování je použito hliníkové 

panikové (z interiéru) včetně cylindrické vložky FAB.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 14 Výpis ostatních prvků. 

1.4.5.24 Rychloběžná foliová vrata 

Navíjecí systém a motor je systémově opláštěn. Vrata jsou z vysokopevnostní 

folie. Barevné řešení modrá (RAL 5002) a průhledná. Kování je použito ocelové 

pozinkované. Otevírání je řešeno tahovým spínačem.  

Podrobně popsano v D.1.1. ASŘ – 14 Výpis ostatních prvků. 

1.4.5.25 Systémové světlíky 

Jsou do nosné konstrukce střechy kotveny přes ocelové výměny. Zasklení je 

provedeno polykarbonátem tl. 25 mm. 
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1.4.5.26 Nátěry 

 Konkrétní povrchové úpravy jednotlivých prvků jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. Prvky či konstrukce s povrchovou úpravou žárovým 

zinkováním v interiéru jsou bez nátěru.  

 Jsou použity tři typy nátěrů v souladu s ČSN EN ISO 12944-1 až 5: 

- C1 – velmi nízká (běžné prostory) 1x základní epoxidový nátěr tl. 80µm 

+ 1x polyuretanový nátěr tl. 60 µm  

- C2 – nízká (strojovny, místnosti s technologiemi, apod.) 1x základní 

epoxidový nátěr tl. 80µm + 1x polyuretanový nátěr tl. 60 µm  

- C3 – střední (prostory s vlhkým či mokrým provozem) 1x základní 

epoxidový nátěr tl. 120µm + 1x polyuretanový nátěr tl. 80 µm 

1.4.5.27 Zneškodňovací stanice a jímky 

Šachta linky předúprav bude se zneškodňovací stanici propojena hadicovými 

přívody uloženými ve dvou podpodlahových chráničkách DN 150. Použité 

technologické vody budou zdržovány v zásobní dvouplášťové nádrži (V počáteční fázi 

je uvažováno s jímáním znečištěné vody do jímky, jejíž vyvážení zajistí smluvně 

investor, nikoli s napojením na veřejnou kanalizaci.). Jímky jsou řešeny jako 

železobetonové (vodonepropustný beton C25/30, XC4, ocel B500B (10.505)) 

technologií „bílé vany“.  

Podrobně popsáno v D.2.6.2. Zneškodňovací stanice. 

1.4.5.28 Zdravotně technické instalace 

Rozvody studené vody jsou navrženy z potrubí PPR PN16 opatřeného izolací 

z PU pěny. Rozvody teplé vody a cirkulace jsou navrženy z potrubí PPR PN 20 

opatřeného izolací z PU pěny. Ohřev teplé vody bude řešen napojením na centrální 

zásobník v kotelně. Pro rozvod vody požární je navrženo potrubí pozinkované.  

Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z trub PP HT a podzemní z PVC 

KG. Splaškové kanalizace budou odvětrány větracím potrubím s přivětrávací hlavicí 

nad střechu. Odvod dešťové vody ze střech bude řešeno podtlakovým systémem Geberit 

Pluvia se vyhřívanými střešními vpustmi. Odvod kondenzátu od VZT jednotek bude 

řešen přes zápachovou uzávěrku měděným potrubím. 

Zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrami. Sprchy budou 

vybaveny hlavovými výtokovými růžicemi, tlačnými bateriemi a vtokovými 

podlahovými vpustmi. Keramická umyvadla budou vybaveny nerezovými sifony a 

bezdotykovými senzorovými, případně směšovacími pákovými bateriemi. Závěsné 

keramické klozety budou vybaveny nádržkou pro zazdění. Keramické pisoáry budou 



36 
 

opatřeny senzorovým splachováním. Keramické výlevky budou opatřeny směšovacími 

pákovými bateriemi. Dřezy budou opatřeny stojánkovými bateriemi. Podlahy 

technologických provozů budou osazeny podlahovými vpustmi typu HL s nerezovými 

mřížkami. Hydrantové skříně budou vystrojeny 30 m dlouhými hadicemi. 

Podrobně popsáno v D.1.4.1. ZTI. 

1.4.5.29 VZT a chlazení 

Vzduchotechnika, chlazení a vytápění je řešeno soustavou teplovzdušných 

jednotek s plynovým ohřevem, vzduchotechnických rekuperačních jednotek s 

teplovodním ohřívačem, směsovacích jednotek, nástřešních ventilátorů, axiálních 

ventilátorů, destifikačních ventilátorů, svařovacích zákrytů, filtračních zařízení, 

kondenzačních jednotek a vnitřních jednotek v nástěnném provedení. 

Rozvod vzduchu bude řešen vzduchotechnickým potrubím z ocelového 

pozinkovaného plechu. Do vzduchotechnických rozvodů budou dle potřeby vloženy 

tlumiče hluku. Pro distribuci a odvod vzduchu budou použity jako koncové elementy 

dralové vyustě, talířové ventily, stěnové mřížky. 

Vratové otvory budou pro zabránění průniku chladného vzduchu v zimním 

období vybaveny vzduchovými clonami s elektrickým ohřevem.  

Podrobně popsáno v D.1.4.2. VZT a chlazení. 

1.4.5.30 Vytápění a ohřev teplé vody 

Teplovodní soustava je navržena jako dvoutrubková s nuceným oběhem vody a 

teplotním spádem 70/50
 o

C. Odvod spalin je řešen nad střechu objektu. Rozvody 

vytápění jsou navrženy z měděného potrubí, přičemž dilatace je řešena přirozenými 

kompenzátory. Ve strojovně a v 1.NP budou rozvody vedeny volně. V obytných 

místnostech jsou rozvody vytápění vedeny v podlaze, případně v podhledu. Armatury 

budou závitové pro PN6. V nejvyšších bodech budou osazeny odvzdušňovací armatury, 

v nejnižších místech vypouštěcí kohouty. Doplňování vody bude řešeno doplňovacím 

setem (hydraulický oddělovač, filtr, uzavírací ventil).  

Potrubní rozvody budou izolovány trubicemi na bázi pěnového polyetylenu 

Armacell Tubolit DG tloušťky 13-25 mm dle průměru potrubí. Sdružený rozdělovač a 

sběrač budou izolovány izolačními deskami tloušťky 30 mm.  Nátěr bude použit 

syntetický. Měděné potrubí bude bez nátěru, izolované potrubí bude opatřeno nátěrem 

základním. 

Otopná tělesa jsou navržena ocelová desková se spodním připojením. Součástí 

dodávky otopných těles jsou zaslepovací a odvzdušňovací zátky a soupravy 
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upevňovacích prvků. Armatury otopných těles jsou řešeny v rohovém provedení s 

přípojem 1/2". Každé otopné těleso bude vybaveno termostatickou hlavicí. 

Jako zdrojem tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Vitodens 200 

(32 kW) osazené v místnosti 2.01, jejichž odkouření je provedeno nad střechu objektu. 

Jako expanzní nádoba je navržena STATICO SD 80.3 o objemu 80 l včetně připojovací 

sady KAH DN 20 a jako pojistné zařízení pojistný ventil s otevíracím přetlakem 3 bary. 

Příprava teplé vody je řešena zásobníkem o objemu 500 l. Dostatečná výměna vzduchu 

bude zajištěna otvory u podlahy a stropu. 

Podrobně popsáno v D.1.4.3. Vytápění. 

1.4.5.31 Silnoproudé napájecí rozvody 

Rozvody budou řešeny měděnými kabely a vodiči. Vedeny budou převážně 

v zinkovaných kabelových, případně drátěných žlabech. Prostupy požárně dělícími 

stěnami budou utěsněny požárními ucpávkami v kvalitě dle požadované požární 

odolnosti konstrukce. 

Místní pospojení v prostorech umýváren, WC a kuchyněk bude řešeno vodičem 

CY 6 Z/Ž a bude provedeno. Hlavní pospojení bude řešeno vodičem CY 25 Z/Ž. V 

objektu bude provedena přepěťová ochrana pro silnoproudá elektrická zařízení 

zajišťující koordinaci izolace kategorie II, III a IV. 

V místnosti 1.12 bude osazen hlavní rozvaděč RH1 z typové skříně velikosti 

2000x600x400 (přívodní pole) a 2000x1200x400 (vývodové pole). Z rozvaděče budou 

napojeny podružné oceloplechové rozvaděče R 1 až R 7, kompenzační rozvaděč RC a 

technologické celky umístěné v novém objektu. Nechráněný kompenzační rozvaděč RC 

o výkonu 145 kVAr bude mít krokování maximálně 5,5 kVAr (požadovaný účiník je 

0,95 – 1,00). 

Rozvaděče R 1 až R 5 budou vypínány pomocí Centrál STOPu, umístěném na 

dveřích rozvaděče. Rozvaděč R 6 bude vypínán pomocí Total STOPu umístěného vedle 

rozvaděče pod ochranným sklem. Rozvaděč RH bude vypínán pomocí Total STOPu, 

umístěném u hlavních vstupních dveří.  Kabelové rozvody Central a Total STOPu 

budou provedeny pomocí kabelů s funkčností při požáru B2 ca, s1, d0, uloženém v 

kabelové trase se zachováním funkčnosti při požáru minimálně E30. 

Podrobně popsáno v D.1.4.4. Silnoproud, bleskosvod. 

1.4.5.32 Osvětlení  

Typy svítidel a jejich rozmístění jsou navrženy na základě požadavků návrhu 

interiéru a technologie. Ovládání na chodbách a vybraných technologických 
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místnostech, bude řešeno běžnými tlačítky se signalizací v kombinaci s impulsními relé. 

Pro případ výpadku elektrické energie jsou na únikových cestách navržena nouzová 

svítidla s piktogramy.  

Venkovní osvětlení budou ovládána soumrakovým čidlem, nebo místně. 

Osvětlení markýzy bude řešeno místně pomocí tlačítek se signalizací osazených na 

plastové nástěnné ovládací rozvodnice u vstupu do objektu. Nad vstupními dveřmi jsou 

navržena svítidla s vestavěným pohybovým senzorem. 

Podrobně popsáno v D.1.4.4. Silnoproud, bleskosvod. 

1.4.5.33 Bleskosvod  

Hromosvod je navržen jako neizolovaný třídy LSP III. Objekt je vybaven jímací 

soustavou připevněnou ke střešnímu plášti typovými podpěrami. Jímací soustava je 

provedena vodičem AlMgSi T/2 8 mm, na který se jsou připojeny veškeré kovové 

součásti střechy. Případné antény či pomocné jímače komínů a VZT jsou chráněny 

oddálenými jímači. Svodové vedení je propojeno přes zkušební svorku jímacího vedení 

a uzemňovací soustavu. Svodové vedení musí být chráněno proti mechanickému 

poškození a to ochrannými úhelníky. Při zkušebních svorkách jsou osazeny štítky a 

směrovky. Okružní uzemňovací soustava je řešena páskem FeZn 30x4 mm. Podrobně 

popsáno v D.1.4.4. Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod. 

Podrobně popsáno v D.1.4.4. Silnoproud, bleskosvod. 

1.4.5.34 Slaboproud 

Není součástí projektové dokumentace. 

1.4.5.35 Měření a regulace 

Pro ovládání technologických zařízení je navržen kompaktní řídící systém, který 

bude zabezpečovat ekonomické využití technologických zařízení v závislosti na 

požadovaném čase provozu, teplotních podmínkách a zajistí nepřetržitou kontrolu 

provozu a úsporu nákladů na energie.  

Pro teplotní čidla a prvky s analogovým signálem a napětím 24 V jsou navrženy 

stíněné kabely JYTY. Pro akční prvky s napětím 230 V jsou navrženy kabely CYKY. 

Komunikační linky a signál od EPS bude veden ohnivzdorným kabelem. Kabely budou 

vedeny v ocelových kabelových žlabech s přepážkami pro oddělení silových a 

ovládacích kabelů. Kabely k prostorovým snímačům teplot a ovladačům budou vedeny 

nad podhledy, případně pod omítkou. 

Rozvaděč je navržen jako skříňový oceloplechový složený z polí o rozměru 

800x2000x400mm. 
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 Rozvaděč DT1 – 8kW 

 Rozvaděč DT2 – 15kW 

 Rozvaděč DT3 - 12kW 

 Rozvaděč DT4 - 7kW 

Jednotlivé otopné okruhy budou opatřeny uzavíracími kulovými armaturami, 

uzavíracími klapkami, filtry, oběhovými čerpadly, vypouštěcími ventily, manometry, 

teploměry, zpětnými klapkami a patřičnými redukcemi dimenzí a směšovacími 

armaturami. 

Podrobně popsáno v D.1.4.6. MaR. 

1.4.5.36 Vnitřní plynoinstalace 

Potrubí bude svařeno z ocelových trubek závitových (1/2”, 3/4”, 1”, 2”), nebo 

hladkých (DN65, 80, 100). V místech prostupů zdmi a stropy bude potrubí opatřeno 

ocelovými chráničkami. Mezikruží potrubí bude utěsněno konopným provazcem a 

tmelem. Potrubí bude vedeno v konzolách, závěsech, nebo prověšena na lanech mezi 

sloupy. Potrubí bude natřeno žlutou barvou, odvzdušňovací potrubí žlutou s modrými 

pruhy.  

Před každým spotřebičem bude osazen kulový kohout. Odkouření spotřebičů 

bude řešeno přes střechu. Osazení ostatních armatur je zřejmé z výkresové 

dokumentace. 

Podrobně popsáno v D.2.4. Přípojka STL, vnitřní plyn. 

1.4.5.37 Přístřešky a oplocené stanoviště 

Dva přístřešky (3000x1700x3000 mm) zastřešeny trapézovými plechy 40C/160–

0,75 mm a dvě oplocené stanoviště (6000x4500 mm) pro technologické plyny 

z ocelových konstrukcí. Povrchová úprava je řešena žárovým zinkováním. Podrobně 

popsáno v D.1.1. ASŘ – 13 Výpis zámečnických prvků. 

Ocelové konstrukce jsou založeny na železobetonových deskách (beton C16/20, 

kari síť 100x100x6,3 mm) tloušťky 200 mm (10,2 m
2
) a 600 mm (54 m

2
). 

1.4.5.38 Zpevněné plochy 

Podrobně popsáno v D.2.2. Zpevněné plochy - komunikace, parkování a 

doplnění oplocení. 
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 Komunikace, manipulační plato a parkoviště: 

Konstrukce zpevněných ploch v areálu jsou navrženy dle TP 170 „Navrhování 

vozovek pozemních komunikací“ (katalogový list D1-D-3-V-PIII). Betonová dlažba 

tloušťky 100 mm je kladena do lože z drti 4-8 mm o mocnosti 40 mm. Podloží je 

provedeno z mechanicky zpevněného kameniva.  

Komunikace u vjezdu kolem kačírkových ploch a přechod mezi betonovou 

dlažbou a asfaltovou komunikaci jsou řešeny obrubníkem ABO 13-10 (100x200x1000 

mm a 150x250x1000 mm) uloženým do betonového lože s boční opěrou (beton C20/25, 

XF3).  

 Kačírek okolo přístřešků a oplocených stanovišť technologických plynů: 

Dvě nároží jsou zhotoveny tak, že na neprorůstovou folii se položí vrstva 

mocnosti 150 mm kačírku frakce 30-50 mm.  

1.4.5.39 Oplocení 

Sloupky oplocení zakládány do betonového základu min. 400x400x800 mm. 

Základy pro bránu budou 800x800x1000 mm. Povrchová úprava všech prvků je řešena 

žárovým zinkováním.  

Podrobně popsáno v D.2.2. Zpevněné plochy - komunikace, parkování a 

doplnění oplocení. 

1.4.5.40 Přípojky, úpravy rozvodů a přeložky NN a TS 

Podrobně popsáno v D.2.3. Přípojka NN, úpravy rozvodů NN.  

 Přípojky NN:  

Nová v zemi uložená přípojka NN 2xCYKY 3x240+120 (vedeny v trubkách 110 

mm) bude zřízena ze stávající trafostanice umístěné v areálu SW-MOTECH s.r.o.. 

Přípojka bude ukončena v plastovém pilíři, odkud budou kabely vedeny do objektu 

výrobní haly.  

 Napájení venkovních stanic:  

Bude provedeno stávajícími kabely 2xAYKY 4x150 (vedeny v trubkách 110 

mm) z pojistkových vývodů osazených ve stávajícím rozvaděči. Kabely budou 

ukončeny na svorkách v přechodových skříních, z nichž budou vyvedeny kabely 

1xCYKY 5x10 / 1xCYKY 4x16 (vedeny v trubkách 63 mm) pro napájení zásuvkových 

rozvodnic. Stávající rozvody budou v místě instalovaných stanic přeloženy. 
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 Venkovní rozvody VO a NN:  

Stávající sloup číslo 2 bude demontován a venkovní rozvody budou v místě 

instalovaných stanic přeloženy. Stávající kabeláž 1xAYKY 4x150 (vedeny v trubkách 

110 mm) bude naspojkována a uložena v zemi. 

 Trafostanice 

Sloupová trafostanice je osazena olejovým transformátorem o výkonu 250 kVA 

(Pro zvýšení instalovaného příkonu bude instalován nový olejový transformátor o výkonu 

400 kVA) a stávajícím distribučním rozvaděčem SVS-U, panelem RST 0663/4335 

osazeným přívodním jističem BH630NE305 se spouští SE-BD-400-DTVE s nastavením 

8 (400 A).  

1.4.5.41 Přípojka plynu 

Přípojka STL PE100 DN 90x5,2 bude zřízena do hlavního uzávěru plynu 

s deregulacemi, který bude umístěn v nice na obvodové zdi. Nika bude opatřena 

dvoukřídlými plechovými dvířky s větracími otvory. Přípojka bude vedena ze 

samostatného zděného pilíře s rotačním plynoměrem, který bude osazen plechovými 

dvířky s větracími otvory. 

Podrobně popsáno v D.2.4. Přípojka STL plynu, vnitřní plynoinstalace.  

1.4.5.42 Přípojky a přeložky slaboproudu 

Podrobně popsáno v D.2.3. Přípojka NN, úpravy rozvodů NN, D.2.5. Přípojka 

slaboproudu a D.2.10.1. Přeložka vzdušného vedení slaboproudu.  

 Nová v zemi uložená kabelová trasa mezi stávajícími sloupy číslo 1 až 3:  

Pro napojení stávajících telefonních rozvodů a kamerového systému. Na sloupy 

číslo 1 a 3 budou instalovány telefonní skříně MIS, do kterých bude v zemi přiveden 

nový kabel SYKFY 50x2x0,6 pro propojení stávajícího telefonního rozvodu. Dále 

budou do telefonních skříní MIS přivedeny 3x koaxiální a 3x UTP kabely pro napojení 

stávajícího kamerového systému. Kabely budou vedeny v trubce HDPE 40/33 mm.  

 Datová přípojka:    

V zemi uložená přípojka 12x UTP kabel, 3x koaxiální a 3x UTP kabely pro 

napojení stávajícího kamerového systému budou vedeny ze serveru stávajícího 

výrobního a administrativního objektu do rozvodny nové haly. Kabely budou vedeny v 

trubkách HDPE 40/33 mm.  
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1.4.5.43 Přípojka splaškové kanalizace 

Kameninové přípojky splaškové kanalizace DN 150–200 budou napojeny do 

revizních kanalizačních šachet přípojky provedené z důvodu nutnosti obsloužení 

administrativní budovy již v I. etapě. Součástí nově zřizovaných přípojek budou revizní 

šachty z betonových prefabrikátů s litinovým poklopem. 

Podrobně popsáno v D.2.6.1. Splaškové kanalizace, přípojka.  

1.4.5.44 Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny povrchovými 

krytými žlaby ACO DRAIN - Monoblock PD do průlehu, kde se budou vsakovat v 

ploše. Do čel krytých žlabů budou připojeny PVC potrubí KG DN 160 do nějž bude 

napojen systém Geberit Pluvia zajišťující odvod dešťové vody ze střech a přes gaigery 

a odbočky svodné potrubí zajišťující odvod dešťových vod z markýz a stříšek. V rámci 

přípravných prací bude průleh zbaven náletových dřevin. Před realizací zpevněných 

ploch bude průleh vyčištěn a doplněn o pět zasakovacích per hloubky 4,15 až 4,5 m 

vysypány hrubým štěrkem zrnitosti nad 63 mm a v prostoru kolem vyústění žlabů 

budou zpevněny břehy na vzdálenost 1 m od každého zaústění. 

Podrobně popsáno v D.2.7. Likvidace dešťových vod. 

1.4.5.45 Přípojka vodovodu 

Přípojka PE SDR100 DN 50 bude ukončená v plastové vodoměrné šachtě 

vnitřních rozměrů 900x1200 m s lehkým litinovým poklopem 600x600 mm. Za 

vodoměrem pokračuje vnitroareálový rozvod vody potrubí PE100 63x3,2 SDR 11. 

Podrobně popsáno v D.2.8. Přípojka vody.  

1.4.5.46 Požární nádrž 

Nádrž je vyskládána z železobetonových prefabrikovaných prvků vzájemně 

pospojovaných a těsněných prvky zajišťující nepropustnost. Jmenovitá světlost sacího 

nerezového potrubí (osazeno sacím košem se zpětnou armaturou, savicovým šroubením 

s uzávěrem a zařízením pro snadné odvodnění) je DN 110. Vstup do nádrže je řešen 

pomocí stupadel.  

 Konstrukce a dílce jsou navrženy z následujících materiálů: 

- Beton:  C30/37, XC1 

- Výztuž:  B500B (10.505 (R)) 

Podrobně popsáno v D.2.9. Požární nádrž. 
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1.5 Situace stavby 

Areál se nachází v jihozápadní části obce Vojkovice a od obce je oddělen 

okolním pásem polí. V areálu se nachází několik stávajících hal využívaných různými 

společnostmi. Ostatní plochy v areálu tvoří především dopravní komunikace a 

parkovací plochy. Areál je kompletně oplocen. Vjezd do areálu je řešen bránami a 

závorou.  

Hlavní stavební objekt výrobní haly je obdélníkového půdorysu o rozměrech 

68,54 x 56,24 x 9,95 m. Součástí stavby bude zbudování požární nádrže v severní části 

pozemku, přístřešků a oplocených stanovišť technologických plynů v jižní části 

pozemku, zpevněných ploch včetně odvodnění a nových přípojek technické 

infrastruktury. Všechny stavební objekty jsou navrženy na parcelách 643/15, 643/33  

667/2, 667/9, 667/14, 667/15, 667/16 , 667/47, 667/52, 667/53, 667/54, 667/58, 667/60, 

667/91, 670/3, 755/2, 755/3 a 755/4 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic 

784567. Parcely 667/58, 667/91 a 643/33 nutné pro přístup a realizaci stavby, které 

nejsou ve vlastnictví stavebníka, budou s majiteli řešeny smlouvou o právu provést 

stavbu. 

Současné napojení dopravní infrastruktury na ulici Hrušovanská pomocí páteřní 

areálové komunikace zůstane zachováno. Napojení na technickou infrastrukturu je 

řešeno pomocí areálových sítí připojených na technickou infrastrukturu z ulice 

Hrušovanská. V první fázi výstavby bude pro zásobování stavby eletrickou energií a 

vodou řešeno napojením na stávající objekt „H“. Po zbudování nových přípojek bude 

zásobování řešeno napojením na tyto sítě.   

Dle dostupných podkladů a provedených sond se v areálu SW-MOTECH s.r.o. 

nachází mnoho podzemních rozvodů NN, VO, slaboproudů ve vlastnictví investora 

nebo správce areálu AGRO Vojkovice spol. s r.o., které budou stavební činností 

dotčeny. Před započetím stavebních prací je třeba zajistit koordinaci mapových 

podkladů veškerých inženýrských sítí. Všechny sítě musí být vytyčeny dle koordinační 

situace a jejich poloha musí být ověřena „vypípáním“ a ručními kopanými sondami. Při 

zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, 

je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. V případě poškození je nutné ihned 

kontaktovat správce dotčené sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy.  

Na řešených pozemcích se v současnosti nacházejí dvě nevyhovující haly 

sloužící pro výrobu a skladování výrobků firmy SW-MOTECH s.r.o.. Mezi halami se 

nachází částečně zpevněná plocha sloužící pro parkování. V bezprostřední blízkosti se 

nachází komunikace, ze které je zajištěn přístup na pozemek. Tyto haly a částečně 

zpevněné plochy budou odstraněny. V severo-západní části pozemku se nachází 3 

stromy, z nichž dva budou pokáceny (zavazí nově budované bráně). Jinak je řešený 
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pozemek v současné době bez vzrostlé zeleně. Při revitalizaci průlehu budou pokáceny 

náletové dřeviny s průměrem kmene do 10 cm.  

 Plocha pozemku:  5 341 m
2
 

 Zastavěná plocha:  3 854 m
2
 

 Podíl zastavěné plochy: 72 % 

Poloha staveniště je v rovinatém až mírně svažitém terénu o nadmořské výšce 

cca 185 m. n. m. BPV. Ve svrchní vrstvě navážek o maximální ověřené mocnosti 

přibližně 0,8 m se vyskytují převážně soudržné zeminy charakteru středně plastických 

jílů třídy CI. Od hloubky přibližně 1,2 až 1,4 m původního terénu se vyskytují sprašové 

hlíny převážně tuhé konzistence s vlhkostí zvyšující se s hloubkou. Od hloubky 

přibližně 3,0 m původního terénu se nachází sprašové hlíny převážně polotuhé až 

měkké konzistence. Ty přecházející v přechodový horizont písčitých jílů až 

zajílovaných jemnozrnných písků měkké konzistence třídy CS-SC. Celková mocnost 

řešeného svrchního subhorizontu soudržných zemin je cca 3 až 4 m.  

V podloží tohoto subhorizontu se od hloubky přibližně 3,4 až 4,8 m původního 

terénu vyskytují písčité a štěrkopísčité nesoudržné fluviální sedimenty údolní terasy GP 

- G-F s očekávanou mocností minimálně 3 až 4 m. Z hydrogeologického hlediska jde o 

komunikující průlinový kolektor s vysokou transmisivitou a drenážním účinkem 

Svratky. Podle archivních materiálů se v hloubce přibližně 7 - 8 m původního terénu 

nachází zvlněné předkvartérní podloží prezentované zajílovanými jemně až 

hrubozrnnými písky, písčitými jíly a plastickými jíly.  

Průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody s mírně napjatou hladinou v 

hloubce přibližně 5,2 – 5,3 m původního terénu. Hladina podzemní vody je vázána na 

svrchní průlinový kolektor štěrkopísčitého souvrství. Přítomností vody jsou nepříznivě 

ovlivňovány geotechnické vlastností souvrství od hloubky přibližně 3,0 m původního 

terénu. Z hlediska agresivity prostředí na beton jde vzhledem k výskytu agresivního 

CO2 na CaCO3 – 3-4 mg/l o slabě agresivní chemické prostředí XA1. Staveniště lze 

v souladu s ČSN 73 1001 a předběžnou geologickou dokumentací označit za 

podmínečně vhodné.  Dle platné normy ČSN 73 6133 jsou zeminy dotčené zemními 

pracemi řazeny do I. třídy těžitelnosti. Dle ČSN 73 3050 (dnes neplatné) do 3. třídy 

těžitelnosti. Jílovité hlíny s vyšší plasticitou jsou charakterizovány jako zeminy lepivé.  

Na základě měření byl radonový index pro řešený pozemek stanoven jako 

střední. Pro střední radonový index je dostatečné protiradonové opatření provedení 

všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Kontaktní konstrukce budou 

provedeny v souladu s normou ČSN 73 0601 pomocí celistvé protiradonové izolace s 

plynotěsně provedenými prostupy. Řešená lokalita nespadá do žádného zátopového 

území, ochranného pásma, ani se v blízkosti stavby nenachází žádná chráněná zvěř či 

rostliny. Žádná ze stávajících, sousedních, nebo stavbou dotčených budov není zapsaná 
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na seznamu nemovitých kulturních památek, ani není jinak kulturně, či architektonicky 

významná. Řešené území je dlouhodobě stabilizované, není dotčeno sesuvy půdy, není 

poddolované ani jinak dotčeno zvláštními zásahy do zemské kůry.  

1.6 Způsob realizace hlavních technologických etap 

Je řešeno v samostatné kapitole 4. Studie realizace hlavních technologických 

etap hrubé stavby. 

1.7 Časový a finanční plán výstavby 

Je řešeno v samostatné kapitole 3. Časový a finanční plán stavby – objektový. 

1.8 Zařízení staveniště 

Je řešeno v samostatné kapitole 6. Projekt zařízení staveniště. 

1.9 Hlavní stavební mechanismy 

Je řešeno v samostatné kapitole 7.  Návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. 

1.10 Environmentální požadavky 

Je řešeno v samostatné kapitole 14.  Ekologie. 

1.11 Bezpečnostní požadavky 

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 

osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 

čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP.  

Práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
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 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

při práci 

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

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí 

zhotovitel.) 

Mezi základní povinnosti patří: 

 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami. 

 Pravidelná kontrola ochranných a bezpečnostních pomůcek a údržba zařízení 

v předepsaném stavu. 

 Seznámení pracovníků s technologickým postupem vykonávaných prací a 

místními podmínkami.  

 Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

 Vedení evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují. 
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 Vedení evidence o provedení zkoušek, školení, odborné a zdravotní 

způsobilosti pracovníků. 

 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých 

byli informováni při školení. 

 Ohrazení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

 Značení vjezdu na staveniště dopravními značkami. 

 Zabezpečení kontroly bezpečnostních konstrukcí. 

 Zajištění odpovídajících bezpečnostních a hygienických požadavků na 

pracovní prostředí pracoviště. 

 Udržování pořádku na skládce materiálu a jejím okolí. 

 Dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s 

elektrickými přístroji. 

 

Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory  

XI Stavební elektrické vrátky 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 
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Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou  

VIII. Ruční přeprava zemin 

IX. Betonářské práce a práce související  

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XII. Bourací práce 

XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XIV.  Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

XV. Malířské a natěračské práce 

XVI. Sklenářské práce 

XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI.  Práce na střeše 

VII.  Dočasné stavební konstrukce 

VIII.  Shazování předmětů a materiálu 

IX.  Přerušení práce ve výškách 

X.  Krátkodobé práce ve výškách 

XI.  Školení zaměstnanců 

Dotčené body nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 
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 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
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2.1 Situace stavby 

Situace stavby se širšími vztahy dopravního značení je řešena v samostatné 

příloze B.1 - Situace dopravních vztahů. 

2.2 Návrh dopravních tras  

V rámci návrhu dopravních tras je řešena doprava materiálu a strojů na 

staveniště s ohledem k dostupnosti jednotlivých silnic a posouzením průjezdnosti v 

kritických místech.  

 Směrové prvky 

Pro průjezdnost směrových prvků je rozhodující poloměr zatáčení a šířka. 

 Podjezdy 

Pro průjezdnost podjezdů je rozhodující volná průjezdná šířka a výška. 

 Mosty 

Pro průjezdnost mostů je rozhodující jejich zatížitelnost, která se dělí na 

normální Vn [t], výhradní Vr [t] a výjimečnou Ve [t].  Normální zatížitelnost mostu Vn je 

největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla, při které nedochází k žádným 

omezením. Výhradní zatížitelnost mostu Vr je největší okamžitá celková hmotnost 

vozidla, při které toto vozidlo smí za vyloučení ostatních silničních vozidel přejíždět 

přes most jako jediné.  

Výjimečná zatížitelnost mostu Ve je největší okamžitá celková hmotnost, při 

které toto vozidlo nebo zvláštní souprava smí za vyloučení veškeré ostatní dopravy, 

dodržení přejezdu předepsanou rychlostí a dodržení stanovené stopy most přejíždět.  

2.3 Dopravní trasy 

V této části práce jsou popsány hlavní dopravní trasy pro obsluhu stavby. 

2.3.1 Trasa na skládku zeminy a stavební suti 

 Skanska a.s., provozovna Blučina, 664 56, Blučina 

 Délka trasy:    6,5 km 

 Orientační doba jízdy:  9 minut 
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Obr. 1: Trasa na skládku zeminy a stavební suti 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

2.3.2 Trasa z velkoobchodu betonářské výztuže 

 Ferona, a.s., Vídeňská 89, 639 00 Brno 

 Délka trasy:    14,9 km 

 Orientační doba jízdy:  16 minut 

 

Obr. 2: Trasa z velkoobchodu betonářské výztuže 

 Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 
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2.3.3 Trasa z kamenolomu 

 Lom Dolní Kounice, Ivančická ulice, 664 64 Dolní Kounice 

 Délka trasy:    14,5 km 

 Orientační doba jízdy:  20 minut 

 
Obr. 3: Trasa z kamenolomu 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

2.3.4 Trasa z betonárny 

 ZAPA UNISTAV, s.r.o., Moravanská 224/98, 619 00 Brno 

 Délka trasy:    11,4 km 

 Orientační doba jízdy:  14 minut 

 
Obr. 4: Trasa z betonárny 
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Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

2.3.5 Trasa ze stavebnin 

 MINVIT, s.r.o., Nádražní 406, 66701 Židlochovice 

 Délka trasy:    3,4 km 

 Orientační doba jízdy:  5 minut 

 
Obr. 5: Trasa ze stavebnin 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

2.3.6 Trasy jeřábové techniky 

 Hanyš - Jeřábnické práce s.r.o., U Vlečky 622, 664 42 Modřice 

 Délka trasy:    10,3 km 

 Orientační doba jízdy:  13 minut 
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Obr. 6: Trasa z půjčovny jeřábů Hanyš – Jeřábnické práce s.r.o. 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

 Pragotechnik spol. s r.o., Vídeňská 119a – areál Ferony, 619 00 Brno 

 Délka trasy:    11,9 km 

 Orientační doba jízdy:  15 minut 

 
Obr. 7: Trasa z půjčovny jeřábů Pragotechnik spol. s r.o. 
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Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

2.3.7 Trasa z půjčovny stavebních strojů 

 Zeppelin CZ s.r.o., Tuřanka 119, 627 00 Brno 

 Délka trasy:    22 km 

 Orientační doba jízdy:  22 minut 

 
Obr. 8: Trasa z půjčovny stavebních strojů 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkovým 

hmotnostem. 

2.4 Nadrozměrná doprava 

V této části práce jsou popsány dopravní trasy nadrozměrné dopravy, včetně 

posouzení kritických bodů. 

2.4.1 Návrh trasy pro dopravu železobetonových prefabrikátů  

Pro dopravu železobetonových prefabrikátů je vedena trasa A. Délka trasy je 

36,7 km. Trasa je vedena z výrobny stavebních dílců Prefa a.s. na adrese Blanenská 
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1190, 664 34 Kuřim na staveniště na adrese Hrušovanská 404, 66701 Vojkovice. Trasa 

B je navržena v opačném směru s téměř totožnou délkou trasy.  

Doprava prefabrikovaných dílců bude řešena pomocí tahače Scaria R580 a 

teleskopického návěsu Goldhofer SPZ-DL-4-45/80 AA. Délka nejdelšího prvku je 

19,75 m. Návěs bude natažen na délku 20 m, přičemž celková délka soupravy bude 23,5 

m. Celková délka soupravy přesahuje 16,5 m, jedná se tedy o nadrozměrnou dopravu. 

Poloměr zatáčení soupravy je uvažován 16,5 m. Výška soupravy je 3,8 m a šířka 2,55 

m. Hmotnost tahače je 10,4 t a návěsu 13,8 t. Nejtěžší uvažovaná sestava dílců váží 42,2 

t. Celková hmotnost soupravy s nákladem tedy činní 66,4 t.  

Soupravu bude doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým majákem. 

Doprovodné vozidlo v případě potřeby zastaví dopravu na dobu nezbytně nutnou pro 

průjezd soupravy. 

2.4.1.1 Popis průběhu trasy A, B:  

Při výjezdu z výrobny se odbočí vlevo na ulici Blaneská. Po 0,2 km na 

křižovatce se odbočí vpravo na silnici E461 směr Brno. Po 9,6 km se použije sjezd 

směrem na Praha/Bratislava/Wien, odkud se pokračuje po silnice E461. Po 8,9 km se 

použije sjezd směrem na Bratislava/Wein, odkud se pokračuje po dálnici E50. Po 4,0 

km se použije výjezd 194A na silnici 52 směrem na Wein. Po 3,6 km se použije výjezd 

na silnici 425 směr Břeclav. Po 5,8 km se dojede do obce Vojkovice, kde se odbočí 

doprava na ulici Hrušovanská a po 0,35 km se odbočí doprava do areálu AGRO 

Vojkovice spol. s r.o.. Trasa B je navržena v opačném směru ze staveniště do výrobny. 

Délka trasy je téměř totožná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 9: Trasa pro dopravu prefabrikovaných prvků 
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2.4.1.2 Posouzení průjezdnosti směrových prvků na trase A, B  

 

Obr. 10: Kritické body směrových prvků pro dopravu prefabrikovaných prvků 

 Posouzení směrových prvků - bod 1 

Směrový oblouk ze silnice 425 na ulici Hrušovanská v obci Vojkovice.  

Poloměr směrového oblouku je 18,0 m, poloměr zatáčení tahače s návěsem je 

uvažován 16,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 
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Obr. 11: Posouzení směrových prvků - bod 1 (doprava prefabrikovaných prvků) 

 Posouzení směrových prvků - bod 2 

Směrový oblouk ze silnice 41618 (ulice Hrušovanská v obci Vojkovice) do 

areálu AGRO Vojkovice spol. s r.o..  

Poloměr směrového oblouku je 18,0 m, poloměr zatáčení tahače s návěsem je 

uvažován 16,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

  

Obr. 12: Posouzení směrových prvků - bod 2 (doprava prefabrikovaných prvků) 
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Tab. 1: Posouzení zatížitelnosti mostů na trase A, B 

Označení 

mostu 
Název mostu Vn [t] Vr [t] Ve [t] 

Délka 

přemostění 

[m] 

43-013 Most přes podchod  50 60 100 3,0 

43-012 Most přes trať ČD 48 140 293 22,7 

43-011 Most přes větev MÚK 48 140 293 60,6 

43-006 2 Hradecká přes Maříkovu 32 70 117 54,0 

43-005 2 Hradecká, přes Hapalovu 31 69 115 223,2 

43-004 2 Hradecká přes Podhájí 32 80 196 10,6 

43-002A 2 Sportovní přes Hradeckou 35 125 312 88,7 

42-003 3 Hradecká přes Královopolskou 32 80 196 75,8 

42-002A 2 Žabovřeská přes Horovu 48 100 332 57,9 

42-002 2 Žabovřeská přes Fanderlíkovu 48 101 229 12,9 

23-068 2 Bítešská přes Svratku 32 80 196 71,8 

23-066 2 Bítešská přes Čertík 32 80 196 80,5 

23-063 3 Bítešská přes Jemelkovu 32 80 196 24,7 

D1-226 2 Most přes dálnici 32 80 134 87,3 

D1-225 3 
Dálniční most přes potok 

Leskavu 
32 199 299 5,0 

D1-227 1 
Dálniční most přes silnici a 

potok 
32 107 199 72,2 

D1-228 3 Dálniční most přes trať ČD  31 68 114 11,0 

D1-229 3 Dálniční most přes polní cestu 32 101 169 6,0 

D1-230 1 Dálniční most přes polní cestu 48 100 315 10,5 

52-011 3 Vídeňská přes Ořechovskou 48 57 300 12,2 

52-012 3 Vídeňská, podchod OSPAP 60 72 120 5,0 

52-014 3 Vídeňská, podchod REMET 60 72 120 5,0 

52-016 3 
Podchod zastávka Modřická 

cihelna 
60 72 120 5,0 

52-017 3 Most přes dopravník  48 78 320 12,1 

52-019 3 
Most přes silnici III/15280 v 

Modřicích 
39 84 322 11,4 

52-022 3 
Most přes Bobravu za 

Modřicemi 
21 62 169 18,3 

52-023 3 
Most přes silnici III/00219 u 

Popovic 
36 102 294 22,3 

52-024 1 
Most na rampě křižovatky přes 

dálnici 
32 70 117 75,0 

 

Celková hmotnost soupravy s nákladem je maximálně 66,4 t. Většina mostů na 

trase vyhoví na výhradní zatížitelnost. U několika mostů bude využita výjimečná 

zatížitelnost, proto bude soupravu doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým 
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majákem. Doprovodné vozidlo v případě potřeby zastaví dopravu na dobu nezbytně 

nutnou pro průjezd soupravy. 

 
Tab. 2: Posouzení průjezdnosti podjezdů na trase A, B 

Označení 

pozjezdů 
Název podjezdu volná šířka [m]  volná výška [m]  

43-007 2 Podjezd Hradecká  11,6 5,43 

43-003 2 Podjezd Hradecká  12,14 5,11 

42-002D 2 Podjezd Žabovřeská 9,1 5,88 

42-002C 2 Podjezd Žabovřeská  9,36 5,5 

42-001A 2 Podjezd Žabovřeské  11,5 4,49 

42-001 2 Podjezd Žabovřeská  9,75 5,75 

42-000B 2 Podjezd Bauerova, Žabovřeská 8,5 4,95 

42-000A 2 Podjezd Bauerova 5,24 5,08 

23-065 2 Podjezd Bitešská-Jihlavská 12,7 5,9 

23-064 2 Podjezd Bítešská-Kamenice 11,05 5,2 

D1-226 1 Podjezd dálnice - 5,66 

52-021 1 Podjezd pod silnici II/152  11,1 5,2 

Souprava o výšce 3,8 m a šířce 2,55 m podle limitních rozměrů z tabulky 

projede danou trasou.  

2.4.2 Návrh trasy pro dopravu vrtné soupravy  

Pro dopravu vrtné soupravy je vedena trasa C. Délka trasy je 21,5 km. Trasa je 

vedena z CT Project s.r.o. na adrese Drážní 1152/11, 627 00 Brno, na staveniště na 

adrese Hrušovanská 404, 66701 Vojkovice. Trasa D je navržena v opačném směru s 

téměř totožnou délkou trasy.  

Doprava vrtné soupravy bude řešena pomocí tahače Man 41.464 a podvalníku 

Goldhofer STZ L-6-65/80A. Délka vrtné soupravy je 17,9 až 18,21 m. Podvalník bude 

natažen na délku ložné plochy 14 m (část vrtné soupravy nad točnou), celková délka 

soupravy bude 22,5 m. Celková délka soupravy přesahuje 16,5 m, jedná se tedy o 

nadrozměrnou dopravu. Poloměr zatáčení soupravy je uvažován 16,5 m. Výška 

soupravy je určena z výšky ložné plochy a výšky vrtné soupravy 1 + 3,4 = 4,4 m. Šířka 

je 3 m. Hmotnost tahače je 12,1 t a podvalníku 16,8 t. Přepravní hmotnost vrtné 

soupravy se pohybuje v rozmezí 44,1 až 52 t dle přepravní konfufurace.  Celková 

hmotnost soupravy včetně nákladu tak činní 73 až 80,9 t dle přepravní konfigurace. 

 Soupravu bude doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým majákem. 

Osádka doprovodného vozidla v případě potřeby zastaví dopravu na dobu nezbytně 

nutnou pro průjezd soupravy. 
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2.4.2.1 Popis průběhu trasy C, D:  

Při výjezdu z areálu vede cesta po ulici Drážní. Po 0,7 km na křižovatce se 

odbočí vpravo na ulici Šmahova. Po 0,3 km se odbočí vpravo na ulici Řípská. Po 0,5 

km se použije nájezd na dálnici D1 směrem Praha/Bratislava/Wien, odkud se pokračuje 

po silnice E461. Po 8,9 km se použije sjezd směrem na Bratislava/Wein, odkud se 

pokračuje po dálnici D1. Po 14,0 km se použije výjezd 194A na silnici 52 směrem na 

Wein. Po 3,6 km se použije výjezd na silnici 425 směr Břeclav. Po 5,8 km se dojede do 

obce Vojkovice, kde se odbočí doprava na ulici Hrušovanská a po 0,35 km se do areálu 

AGRO Vojkovice spol. s r.o.. Trasa D je navržena v opačném směru ze staveniště do 

výrobny. Délka trasy je téměř totožná. 

 

 

  

Obr. 13: Trasa pro dopravu vrtné soupravy 
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2.4.2.2 Posouzení průjezdnosti směrových prvků na trase C, D  

 

Obr. 14: Kritické body směrových prvků 1 a 2 pro dopravu vrtné soupravy 

 

Obr. 15: Kritické body směrových prvků 3 a 4 pro dopravu vrtné soupravy 

 Posouzení směrových prvků - bod 1 

Směrový oblouk z ulice Drážní na ulici Šmahova ve Slatině, Brno.  

Poloměr směrového oblouku je 18,0 m, poloměr zatáčení tahače s návěsem je 

uvažován 16,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 
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Obr. 16: Posouzení směrových prvků - bod 1 (doprava vrtné soupravy) 

 Posouzení směrových prvků - bod 2 

Směrový oblouk z ulice Šmahova na ulici Řípská ve Slatině, Brno.  

Poloměr směrového oblouku je 17,0 m, poloměr zatáčení tahače s návěsem je 

uvažován 16,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 

Obr. 17: Posouzení směrových prvků - bod 2 (doprava vrtné soupravy) 

 Posouzení směrových prvků - bod 3 

Směrový oblouk ze silnice 425 na ulici Hrušovanská v obci Vojkovice.  
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Poloměr směrového oblouku je 18,0 m, poloměr zatáčení tahače s návěsem je 

uvažován 16,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 

Obr. 18: Posouzení směrových prvků - bod 3 (doprava vrtné soupravy) 

 Posouzení směrových prvků - bod 4 

Směrový oblouk ze silnice 41618 (ulice Hrušovanská v obci Vojkovice) do 

areálu AGRO Vojkovice spol. s r.o..  

Poloměr směrového oblouku je 18,0 m, poloměr zatáčení tahače s návěsem je 

uvažován 16,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

  

Obr. 19: Posouzení směrových prvků - bod 4 (doprava vrtné soupravy) 
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Tab. 3: Posouzení zatížitelnosti mostů na trase C, D 

Označení 

mostu 
Název mostu Vn [t] Vr [t] Ve [t] 

Délka 

přemostění 

[m] 

D1-242 2 
Dálniční most přes železniční 

trať 
50 130 241 96,2 

D1-240 2 Dálniční most přes trať ČD 34 80 133 51,5 

D1-238 2 Dálniční most přes silnici I/51  26 72 158 60,0 

D1-237 2 Dálniční most přes řeku Svitavu 25 70 109 73,1 

D1-236 2 Dálniční most přes dálnici D2  32 85 142 69,9 

D1-235 2 Dálniční most přes řeku Svratku 32 107 179 112,4 

D1-233 2 
Dálniční most přes ÚNN a trať 

ČD  
32 82 137 235,5 

52-009 1 Vídeňská přes dálnici 28 45 85 66,6 

52-011 3 Vídeňská přes Ořechovskou 48 57 300 12,2 

52-012 3 Vídeňská, podchod OSPAP 60 72 120 5,0 

52-014 3 Vídeňská, podchod REMET 60 72 120 5,0 

52-016 3 
Podchod zastávka Modřická 

cihelna 
60 72 120 5,0 

52-017 3 Most přes dopravník  48 78 320 12,1 

52-019 3 
Most přes silnici III/15280 v 

Modřicích 
39 84 322 11,4 

52-022 3 
Most přes Bobravu za 

Modřicemi 
21 62 169 18,3 

52-023 3 
Most přes silnici III/00219 u 

Popovic 
36 102 294 22,3 

52-024 1 
Most na rampě křižovatky přes 

dálnici 
32 70 117 75,0 

Celková hmotnost soupravy včetně nákladu tak činní 73 až 80,9 t dle přepravní 

konfigurace. Většina mostů na trase vyhoví na výhradní zatížitelnost. U několika mostů 

bude využita výjimečná zatížitelnost, proto bude soupravu doprovázet doprovodné 

vozidlo vybavené oranžovým majákem. Doprovodné vozidlo v případě potřeby zastaví 

dopravu na dobu nezbytně nutnou pro průjezd soupravy. 

Tab. 4: Posouzení průjezdnosti podjezdů na trase C, D 

Označení 

pozjezdů 
Název podjezdu volná šířka [m]  volná výška [m]  

D1-241 2 Podjezd, B-kom Brno - 4,98 

D1-240A 2 Podjezd, ÖMV Praha s.r.o. 13 4,93 

D1-231 1 Podjezd, B-kom Brno 14,5 5,09 

52-021 1 Podjezd pod silnici II/152  11,1 5,20 
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Souprava o výšce 4,4 m a šířce 3 m podle limitních rozměrů z tabulky projede 

danou trasou. 
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Výstupem této kapitoly je řádkový harmonogram výstavby a finančních nákladů. 

Jednotlivé ceny stavebních a inženýrských objektů jsou určeny na základě položkového 

rozpočtu zpracovaného v samostatné příloze (B5 – Položkový rozpočet) a nabídkových 

profesních rozpočtů, které byly součástí projektové dokumentace. Doba provádění 

hrubé stavby je stanovena na základě časového plánu zpracovaného v samostatné 

příloze (B02 – Časový plán hrubé stavby). Doba trvání dokončovacích prací, sadových 

úprav a ostatních inženýrských objektů je odvozena z jejich ceny a produktivity práce 

v Kč/h dle sborníku cen společnosti RTS v Brně s ohledem na plánované termíny 

uvedené v projektové dokumentaci. 

Tento časový harmonogram je řešen v samostatné příloze B02 - Časový a 

finanční plán stavby. 
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4.1 Studie realizace hlavních technologických etap hrubé 

stavby 

4.1.1 Provádění hlubinných pilot 

4.1.1.1 Popis činnosti 

Před započetím stavebních prací je třeba zajistit koordinaci mapových podkladů 

veškerých inženýrských sítí. Všechny sítě musí být vytyčeny dle koordinační situace a 

jejich poloha musí být ověřena „vypípáním“ a ručními kopanými sondami. Při zjištění 

nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je 

nutná konzultace s příslušnými provozovateli. V případě poškození je nutné ihned 

kontaktovat správce dotčené sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy. 

Založení objektu je řešeno na velkoprůměrových vrtaných pilotách vynášejících 

železobetonové hlavice. Piloty jsou navrženy jako osamělé o průměru 630 a 900 mm 

délky 6,0 až 11,0 m. Před začátkem prací bude proveden doplňkový IGP. Pro vrtání 

pilot musí být zajištěna zpevněná a odvodněná pracovní plošina umožňující pojezd 

pilotážní soupravy o hmotnosti cca 53 t. Geodet provede vytyčení os jednotlivých pilot 

a pomocí ocelových kolíků a reflexní barvy.  

Piloty budou vrtány spirálovým vrtákem popřípadě šapou pod ochranou 

ocelových výpažnic (V případě stabilních vrtů lze provádět vrty se zapažením pouze na 

úvodní pažnici cca 6,0 m a dále pokračovat bez pažení.). Po provedení vrtu do 

požadované hloubky bude pomocí vrtné soupravy osazen armokoš opatřen distančními 

vložkami. Následná betonáž bude prováděna za použití sypákové roury ze skluzu 

autodomíchávače. Doba mezi provedením vrtu a následnou betonáží musí být co 

nejkratší a zhotovení piloty musí proběhnout během jedné pracovní směny. Hlava piloty 

bude dostatečně přebetonována (0,2 – 0,3 m) tak, aby byl v úrovni projektované hlavy 

kvalitní beton. Znehodnocená betonová směs se před zahájením prací na základových 

hlavicích odbourá na požadovanou úroveň.  

Hlavice budou provedeny do předvrtů o průměru 1 350 či 1 500 mm pažených 

ztraceným bedněním hlavic (zásyp bude proveden vytěženou zeminou). Po odbourání 

hlavy piloty a ručním začištění dna bude na dně předvrtů kolem piloty proveden 

podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený kari sítí. Bude osazen armokoš hlavice 

(pomocí rypadlo-nakladače, případně hydraulické ruky valníku) opatřen distančními 

vložkami, do kterého bude vyhnuta výztuž z piloty. Po osazení výztuže hlavice bude 

provedeno bednění kalichu a překontrolováno jeho osazení pomocí geodetického 

zaměření. Poté bude provedena betonáž ze skluzu autodomíchávače a zhutnění 

ponorným vibrátorem.  
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Vytěžená zemina bude využita pro zásypy hlavic, zbytek bude nákladním 

automobilem typu sklápěč odvezen na skládku v Blučině. 

 Konstrukce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Piloty:  C25/30 XA1, S4 

 Hlavice pilot:  C25/30 XA1, S3 

 Podkladní betony:   C8/10, XC0 

 Výztuž:  obecně: B500B (10.505 (R)) 

 spirála armokošů pilot: 10.216 (E) 

 Kari síť (6-150/150) pro podkladní beton:  Bst 500 

 Min. krytí výztuže: piloty:  c = 100 mm 

 hlavice pilot: c = 40 mm 

4.1.1.2 Orientační složení pracovní čety 

 2x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x vrtmistr (strojnický průkaz)  

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 1x vazač (vazačský průkaz) 

 2x železář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 2x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 2x pomocný pracovník (školení) 

 2x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz CE, profesní průkaz) 

 1-2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.1.3 Těžká mechanizace 

 Vrtná souprava - Bauer BG 18 H 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 2x Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 

 Nákladní automobil - Tatra T158 8x8 

 Tahač – Man 41.464 + podvalník – Goldhofer STZ L-6-65/80A  
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 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S (+ vlek 

Blomenroehr) 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.1.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola vytýčení inženýrských sítí 

 Kontrola výškových a polohových bodů – vytyčení pilot 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola umístění vrtné soupravy 

 Kontrola pažení 

 Kontrola provádění vrtů 

 Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 

 Kontrola osazení armokoše piloty 

 Kontrola ukládání betonové směsi pilot 

 Kontrola ošetřování betonu pilot 

 Kontrola odbourání hlav pilot 

 Kontrola provedení podkladního betonu hlavic 

 Kontrola osazení armokoše a ztraceného bednění hlavic pilot 

 Kontrola ukládání betonové směsi hlavic pilot 

 Kontrola hutnění hlavic pilot 

 Kontrola ošetřování betonu hlavic pilot 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti a skutečného provedení pilot a hlavic 

 Zkoušky kvality pilot a hlavic 

 Protokol o pilotách a hlavicích 
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Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.1.5 Hlavní materiál 

Tab. 5: Hlavní materiál pro provádění hlubinných pilot 

Materiál Množství 

Vytěžená zemina na skládku (objem s nakypřením) 465 m
3
 

Vytěžená zemina do zásypů (objem s nakypřením) 27 m
3
 

Stavební suť (beton) 6,9 m
3 

Beton C25/30 XA1, S4 220 m
3
 

Beton C25/30 XA1, S3 84 m
3
 

Beton C8/10, XC0 9,5 m
3
 

Výztuž B500B (10.505 (R)) a 10.216 (E) 14,2636 t 

Kari síť (6-150/150), Bst 500 0,2305 t 

Bednění ztracené (např. VK roury) 293 m
2 

Bednění kalichů 136 m
2 

 

4.1.2 Příprava území a bourací práce 

4.1.2.1 Popis činnosti 

Práce budou prováděny za pomoci sestavy těžké mechanizace. 

 Kácení stromů 

V severozápadní části pozemku budou pokáceny dva vzrostlé stromy, včetně 

odstranění pařezů. Pro revitalizaci průlehu budou pokáceny náletové dřeviny s 

průměrem kmene do 10 cm.  

 Přesun stávajících rozvodů plynu pro řezání a zásobníků 

Bude provedena demontáž oplocení a vybourání základů.  

 Bourání stávajících hal 

Po odpojení inženýrských sítí a vystěhování vnitřního vybavení se provede 

samotné odstranění objektů stávajících hal. Rozebratelné konstrukce budou postupně 

rozebrány. Nosná konstrukce bude stržena těžkou mechanizací a následně rozebrána.   

Postup:  

- Demontáž technického zařízení. 

- Vybourání dveřních a okenních otvorů. 



75 
 

- Demontáž podhledů z trapézových plechů. 

- Odstranění střešní krytiny a klempířských prvků. 

- Vybourání sádrokartonových, dřevovláknitých a zděných konstrukcí a 

demontáž teplovzdušného vytápění, povrchových rozvodů plynu, NN a 

vody. 

- Stržení nosné konstrukce těžkou mechanizací a její rozebrání.  

- Vybourání podlahových konstrukcí. 

- Vybourání základových konstrukcí.  

 Odstranění zpevněných a nezpevněných ploch 

Bude provedeno rozebrání zámkové dlažby a panelové plochy (pomocí 

hydraulické ruky valníku). Pomocí rypadlo-nakladačů s pneumatickým kladivem se 

provede vybourání betonové zpevněné a asfaltové plochy. Provede se odtěžení 

zpevněné plochy z kameniva těžkou mechanizací a sejmutí ornice mocnosti 150 mm 

pásovým dozerem (15,9 m
3
 ornice zůstane uloženo na deponii pro pozdější využití, 

zbytek bude odvezen na skladku v Blučině.). 

 Rušení přípojek 

Pro rušení nadzemních vedení a objektů bude využita samohybná kloubovo-

teleskopická pracovní plošina. Výkopové a bourací práce budou prováděny za pomoci 

těžké mechanizace a v místech stávajících sítí ručně se zvýšenou opatrností. V případě 

poškození je nutné ihned kontaktovat správce dotčené sítě k prohlídce místa a zajištění 

odborné opravy.  

Výkopy budou provedeny v hloubkách a místech stanovených projektovou 

dokumentací pro konkrétní přípojky. Pro v zemi uložené přípojky budou hloubeny rýhy 

o šířce 0,8 (0,6) m. Výkopy musí být paženy při hloubce přesahující 1,3 m, v případě 

nesoudržných zemin nebo blízkosti vozovky při hloubce přesahující 0,7 m. Pažení musí 

být zřízeno ihned po provedení výkopů. Krátkodobé, strojně hloubené výkopy se 

strmými svahy, do nichž nebudou vstupovat pracovníci, se pažit nemusí. Pro pažení 

nesoudržných zemin je třeba použít pažení plné. Jinak bude použito příložné pažení 

s mezerami. Dočasné svahování bude prováděno v poměru 1 : 0,25 až 0,5 v případě 

písčitých zemin až 1 : 1. Výkopy je nutno ohradit a označit.  

Výkopy mimo komunikaci lze zasypávat vytěženou zeminou hutněnou pomocí 

vibračního pěchu po 0,3 m. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, 

přebytečná zemina bude nákladním automobilem typu sklápěč odvezena na skládku 

v Blučině. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 

poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí 

přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Lože a obsyp odhalených sítí budou uvedeny do původního stavu.  
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Přípojky NN: 

V zemi uložené přípojky budou v částečném rozsahu zrušeny a odpojeny. 

Zároveň budou vybourány a odstraněny jeden sloup VO (včetně základu) a jedna lampa 

VO umístěná na HALE 1 (demontována před bouráním haly).  

Přípojky slaboproudu: 

Bude provedena demontáž stávající kamery včetně kabelového propojení a 

zrušení vzdušného kabelového vedení mezi sloupy číslo 1 až 3. Zároveň bude zrušena 

podzemní přípojka vedená z objektu „H“.  

Přípojky plynu STL: 

Doregulace a membránové plynoměry ve zděných pilířích u obvodových stěn 

starých hal budou zrušeny a demontovány. Taktéž budou zrušeny a odpojeny dvě 

v zemi uložené středotlaké přípojky STO DN 50 napojené na distribuční areálový 

plynovod (odřezány těsně za místem napojení na hlavní potrubí) za dozoru plynárenské 

organizace. 

Přípojky vody: 

V zemi uložené přípojky budou zrušeny a odpojeny. Přípojka pro HALU 2 bude 

odstavena na řadu, pro HALU 1 v šachtě u administrativní budovy.  

Splašková kanalizace a jímky: 

Kanalizace bude v potřebném rozsahu vykopána. Betonová jímka bude po 

vyčerpání demontována a jáma bude zavezena. 

 Nakládání s odpady 

Kovové materiály budou odvezeny na sběrný dvůr, spalitelné odpady do 

spalovny, ostatní materiály a nevyužitá zemina na skládku, kde budou recyklovatelné 

materiály recyklovány. 

4.1.2.2 Složení pracovní čety 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 2x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický průkaz) 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 1x řidič dozeru (strojnický průkaz) 

 1x vazač (vazačský průkaz) 
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 2x instalatér (vyučen v oboru) 

 2x elektrikář (vyučen v oboru) 

 10x pomocný pracovník (školení) 

 5x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.2.3 Těžká mechanizace 

 2x Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F  

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Dozer - Caterpillar D6K 

 Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 16 

PX/SPX 

 4x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8 

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.2.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola vytýčení inženýrských sítí 

 Kontrola odpojení inženýrských sítí objektu  

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola bouracích prací 

 Kontrola kácení stromů 

 Kontrola snímané ornice (mocnost, uskladnění)  



78 
 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola rušení (odpojování) inženýrských sítí 

 Kontrola hutnění a provádění zásypů 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola skutečného provedení  

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.2.5 Hlavní materiál 

Tab. 6: Hlavní materiál pro přípravu území a bourací práce 

Materiál Množství 

Stavební suť 3 284 t 

Pokácené dřeviny 22 t 

Panely (3000x1000x150 mm) 33 ks 

Zámková dlažba 11,6 m
3
 

Ornice pro odvoz na skládku (včetně nakypření) 456,2 m
3
 

Ornice ponechána na deponii (včetně nakypření) 15,9 m
3
 

4.1.3 Zemní práce 

4.1.3.1 Popis činnosti 

Zemní práce budou prováděny za pomoci těžké mechanizace a v místech 

stávajících sítí ručně se zvýšenou opatrností. V případě poškození je nutné ihned 

kontaktovat správce dotčené sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy.  

Výkopy budou provedeny v hloubkách a místech stanovených projektovou 

dokumentací. Výkopy musí být paženy při hloubce přesahující 1,3 m, v případě 

nesoudržných zemin nebo blízkosti vozovky při hloubce přesahující 0,7 m. Pažení musí 

být zřízeno ihned po provedení výkopů. Krátkodobé, strojně hloubené výkopy se 

strmými svahy, do nichž nebudou vstupovat pracovníci, se pažit nemusí. Pro pažení 

nesoudržných zemin je třeba použít pažení plné. Jinak bude použito příložné pažení 

s mezerami. Dočasné svahování bude prováděno v poměru 1 : 0,25 až 0,5 v případě 

písčitých zemin až 1 : 1. Výkopy je nutno ohradit a označit. 

Niveletu je třeba chránit proti atmosférickým vlivům a potencionálním únikům 

vody. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Přibližně 28 m
3
 zeminy 

v nakypřeném stavu bude použito pro zásypy. Přebytečná zemina bude odvezena na 

skládku v Blučině. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 
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poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí 

přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Lože a obsyp odhalených sítí budou uvedeny do původního stavu.  

 Odkopávky 

Geodet provede vytyčení (v horizontálním i svislém směru) jednotlivých figur 

dle projektové dokumentace. Následně se provede odtěžení zeminy na hloubku 

potřebnou pro zřízení nových konstrukcí dle vzorových příčných a podélných řezů. 

Aktivní pláň musí být chráněna vrstvou mocnosti přibližně 15 cm, která bude 

odstraněna těsně před prováděním konstrukcí. V případě potřeby lze použít výztužné a 

separační geotextílie (na základě hutnící zkoušky). 

 Úprava pláně se zhutněním 

Po odkopávkách vznikne aktivní pláň jemnozrnných zemin, která bude zhutněna 

na Edef minimálně 25 MPa. Odtěžená zemina v aktivní zóně bude nahrazena štěrkodrtí 

frakce 0-63 mm zhutněná na Edef minimálně 45 MPa. Přesná mocnost vyměňované 

zeminy bude na stavbě určena geotechnikem na základě laboratorních zkoušek a 

hutnících pokusů. Na základě IGP byla pro projekční část zvolena varianta 

s předpokládanou mocností výměny zeminy minimálně 350 mm (pod objektem dle 

projektové dokumentace). Pro hutnění bude použit tandemový vibrační válec a ve 

špatně přístupných prostorech vibrační deska.  

Místa kde budou prováděny výkopy rýh, jam a šachet nebo zřizovány 

konstrukce budou vynechána a provedena až po zřízení konstrukcí v rámci zásypů. Toto 

se netýká jímek uvnitř haly a vybraných základových prahů (moduly určeny pro vjezd a 

výjezd - uvedeny v technologickém předpise pro provádění montované železobetonové 

konstrukce), neboť zde budou vedeny staveništní komunikace. 

Takto upravená pláň bude během výstavby sloužit jako zpevněná plocha 

staveniště (Před prováděním podlahových konstrukcí 1NP a zpevněných ploch budou 

provedeny další vrstvy daných konstrukcí dle výpisu skladeb, příčných řezů a pokynů 

geotechnika.). 

Zpevněné plochy je třeba provádět bezprostředně po definitivní úpravě zemní 

pláně, aby nedošlo k jejímu zvodnění. Provádění aktivní pláně bude dohlížet geotechnik 

kontrolující materiál, mocnosti vrstev, způsob hutnění a příslušné deformační moduly, o 

čemž vypracuje a předloží příslušné protokoly.  

 Výkopy jam, rýh a šachet 

Geodet provede vytyčení jednotlivých figur dle projektové dokumentace. 

Výkopy rýh a šachet budou prováděny pomocí rypadlo-nakladače. Niveleta výkopů 
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bude chráněna vrstvou mocnosti přibližně 15 cm, která bude ručně začištěna těsně před 

prováděním konstrukcí. Hloubky jsou zřejmé ze vzorových příčných a podélných řezů. 

Pro základové patky s prefabrikovaným kalichem budou provedeny výkopy 

2200x2200 mm (Úroveň základové spáry pod monolitickými patkami je -1,895 m) a pro 

základové patky ocelových sloupů 1000x1000 mm (Úroveň základové spáry pod 

monolitickými patkami je -1,715 m.). Pro základové pasy bude proveden výkop šířky 

1,1 m. Výkop jámy pro požární nádrž bude proveden až před prováděním zpevněných 

ploch pomocí rypadlo-nakladače.  

 Zásypy 

Po provedení konstrukcí budou provedeny jejich zásypy. Výkopy budou 

zasypávány materiálem dle uvedených řezů (a pokynů geotechnika) hutněným pomocí 

vibračního pěchu a vibrační desky po 0,3 m. Provedení zásypů musí být provedeno 

v souladu s uvedenými příčnými, podélnými řezy a geotechnickými požadavky 

v návaznosti na úpravu pláně a zhutnění. 

 Úpravy odvodňovacího průlehu 

Rypadlo nakladačem (za použití drapáku) bude provedeno vyčištění průlehu a 

výkopy šachet v hloubce 4,15 – 4,5 m. Následně bude proveden zásyp hrubým štěrkem 

zrnitosti nad 63 mm obaleným geotextilií a v prostoru kolem vyústění žlabů budou 

břehy zpevněny rovnaninou z lomového kamene na vzdálenost 1 m od každého 

zaústění. 

4.1.3.2 Složení pracovní čety 

 2x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x geotechnik (vysokoškolské vzdělání, autorizace)  

 2x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický průkaz) 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 1x řidič dozeru (strojnický průkaz) 

 1x řidič tandemového vibračního válce (strojnický průkaz)  

 2x pomocný pracovník (školení) 

 4-5x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  
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4.1.3.3 Těžká mechanizace 

 2x Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Dozer - Caterpillar D6K 

 Tandemový vibrační válec – Caterpillar CB24 

 4x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.3.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola vytýčení inženýrských sítí 

 Kontrola vytyčení 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola vytyčení 

 Kontrola hloubky a polohy výkopů 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola hutnění a provádění zásypů 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola skutečného provedení  

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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4.1.3.5 Hlavní materiál 

Tab. 7: Hlavní materiál pro zemní práce 

Materiál Množství 

Zemina pro odvoz na skládku (včetně nakypření) 4 443,7 m
3
 

Zemina ponechána na zásypy (včetně nakypření) 20,4 m
3
 

Štěrkodrť frakce 0-63 mm 4883 t
 

Štěrk frakce nad 63 mm 26 t
 

Kamenivo pro rovnaninu 4 m
3 

Geotextilie 168,2 m
2 

4.1.4 Provádění základových konstrukcí 

4.1.4.1 Popis činnosti 

Patky v místech stávajících hal, patky pro ocelové sloupy a základové pasy pro 

konstrukce schodiště jsou prováděny až po bouracích a zemních pracích. Těsně před 

prováděním podkladního betonu bude provedeno ruční začištění dna výkopu.   

 Konstrukce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Kalichy:   C30/37, XC2 

 Základové patky a pasy:   C25/30, XC2 

 Podkladní betony:   C8/10, XC0 

 Výztuž:   B500B (10.505 (R)) 

 Kari síť (6-150/150) pro podkladní beton:  Bst 500 

 Min. krytí výztuže: prefa dílce (obecně):  c = 25 mm 

 základové konstrukce:  c = 50 mm 

 Monolitické železobetonové patky s prefabrikovaným kalichem  

Patky v místech stávajících hal jsou řešeny prefabrikovaným kalichem 

spřaženým s monolitickým stupněm základové patky. Úroveň základové spáry pod 

monolitickými patkami je -1,895 m a výška spodního stupně patky je 400 mm. Do 

ručně začištěných výkopů bude proveden podkladní beton mocnosti 150 mm.  

Armovací koš monolitického stupně bude svařením spřažen s prefabrikovaným 

kalichem a pomocí hydraulické ruky valníku (případně rypadlo-nakladačem) osazen na 

dostatečně únosný (minimálně 1 den) podkladní beton vyztužený kari sítí. Poloha 

kalichů bude zajištěna distančními tyčemi. Po osazení bude překontrolováno jeho 

osazení pomocí geodetického zaměření. Následně bude provedena betonáž ze skluzu 

autodomíchávače a zhutnění ponorným vibrátorem. 
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 Monolitické železobetonové patky pro ocelové sloupy 

Úroveň základové spáry pod monolitickými patkami je -1,715 m. Do ručně 

začištěných výkopů bude proveden podkladní beton mocnosti 150 mm.  Armovací koš 

bude pomocí hydraulické ruky valníku (případně rypadlo-nakladačem) osazen na 

dostatečně únosný (minimálně 1 den) podkladní beton vyztužený kari sítí. Následně 

bude provedena betonáž ze skluzu autodomíchávače a zhutnění ponorným vibrátorem. 

 Základové pasy pro konstrukce schodiště 

Základové pasy podezdívky a ramena schodiště jsou řešeny pomocí ztraceného 

bednění vyplněného betonem. Do ručně začištěných výkopů bude proveden podkladní 

beton mocnosti 150 mm vyztužený kari sítí. Po vytyčení bude na podkladní beton na 

vazbu vyzděno ztraceného bednění, do kterého bude průběžně vkládána svislá a 

vodorovná výztuž. Zmonolitnění se provede betonáží ze skluzu autodomíchávače 

maximálně po čtyřech řadách a zhutněním ponorným vibrátorem. Do betonu bude 

osazeno ocelové kování pro stykování se stěnovými panely a nástupními rameny 

schodiště. 

Před montáží prefabrikátů bude na základové pasy shora přitaven modifikovaný 

asfaltový pás. 

4.1.4.2 Složení pracovní čety 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický průkaz) 

 1x vazač (vazačský průkaz) 

 2x železář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 2x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 1x zedník (vyučen v oboru) 

 4x pomocný pracovník (školení)  

 2x řidič autodomíchávače (patřičné řidičské oprávnění, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz)  

 1x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.4.3 Těžká mechanizace 

 2x Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 



84 
 

 Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F  

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.4.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola vytýčení  

 Kontrola geometrické přesnosti, hloubky a rovinnosti výkopů 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola svahování a pažení 

 Kontrola provedení podkladního betonu  

 Kontrola vazby ztraceného bednění 

 Kontrola kladení výztuže 

 Kontrola geometrické přesnosti ztraceného bednění 

 Kontrola osazení armokoše 

 Kontrola půdorysné a výškové polohy konstrukcí 

 Kontrola ukládání betonu 

 Kontrola hutnění betonu 

 Kontrola osazení trnů a kování 

 Kontrola ošetřování betonu  

 Kontrola geometrické přesnosti 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti a skutečného provedení  

 Kontrola půdorysné a výškové polohy konstrukcí 
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Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.4.5 Hlavní materiál 

Tab. 8: Hlavní materiál pro provádění základových konstrukcí 

Materiál Množství 

Kalichy prefabrikované 8 ks 

Beton C25/30 XA1, S3 23,5 m
3
 

Beton C8/10, XC0 7,6 m
3
 

Výztuž B500B (10.505 (R)) 1 t 

Kari síť (6-150/150), Bst 500 0,18 t 

Ztracené bednění 400/500/250 74 ks 

Glastek 40 special mineral 4,6 m
2 

Penetral – penetrační lak asfaltový 3,5 kg 

Zemina ponechána na zásypy (včetně nakypření) 7,15 m
3 

4.1.5 Provádění inženýrských sítí: 

4.1.5.1 Popis činnosti 

Výkopové práce budou prováděny za pomoci těžké mechanizace a v místech 

stávajících sítí ručně se zvýšenou opatrností. Těsně před prováděním sítí bude 

provedeno ruční začištění dna výkopu. Staveništní doprava a ukládání materiálů bude 

volena dle charakteru prvků (smykem řízený nakladač, rypadlo-nakladač, hydraulická 

ruka valníku). V případě poškození je nutné ihned kontaktovat správce dotčené sítě k 

prohlídce místa a zajištění odborné opravy. Obnažené křížené sítě je při zemních 

pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé 

obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do 

původního stavu. 

 Inženýrské sítě musí splňovat předepsaná ochranná pásma. Při křížení a 

souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, ČSN 33 

2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů 

těchto sítí. V případě křížení nebo souběhu s jinými sítěmi či šachtami je nutno provést 

příslušná ochranná opatření (chráničky, ochranné trubky s těsněním, betonové tvárnice, 

tepelná ochrana, čichačky). Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady 

získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli.  

Výkopy budou provedeny v hloubkách a místech stanovených projektovou 

dokumentací pro konkrétní přípojky. Pro v zemi uložené přípojky budou hloubeny rýhy 

o šířce 0,8 (0,6) m. Výkopy musí být paženy při hloubce přesahující 1,3 m, v případě 
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nesoudržných zemin nebo blízkosti vozovky při hloubce přesahující 0,7 m. Pažení musí 

být zřízeno ihned po provedení výkopů. Krátkodobé, strojně hloubené výkopy se 

strmými svahy, do nichž nebudou vstupovat pracovníci, se pažit nemusí. Pro pažení 

nesoudržných zemin je třeba použít pažení plné. Jinak bude použito příložné pažení 

s mezerami. Dočasné svahování bude prováděno v poměru 1 : 0,25 až 0,5 v případě 

písčitých zemin až 1 : 1.  

Výkopy mimo komunikaci lze zasypávat vytěženou zeminou hutněnou po 0,3 m. 

Výkopy budou zasypávány materiálem dle uvedených řezů (a pokynů geotechnika) 

hutněným pomocí vibračního pěchu a vibrační desky po 0,3 m. Provedení zásypů musí 

být provedeno v souladu s uvedenými příčnými, podélnými řezy a geotechnickými 

požadavky v návaznosti na úpravu pláně a zhutnění. 

Výkopy je nutno ohradit a označit. Niveletu je třeba chránit proti atmosférickým 

vlivům a potencionálním únikům vody. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů 

odčerpávat. Výkopek pro zásypy bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná 

zemina bude odvezena na skládku v Blučině. Poloha jednotlivých sítí je zakreslena 

v situačních výkresech.  

 Přípojka vodovodu 

Přípojka PE SDR100 DN 50 napojená na stávající areálový vodovod 

navrtávacím pasem G2 bude ukončená v plastové vodoměrné šachtě vnitřních rozměrů 

0,9 x 1,2 m s lehkým litinovým poklopem 0,6 x 0,6 m. Za vodoměrem pokračuje 

vnitroareálový rozvod vody potrubí PE100 63x3,2 SDR 11. 

Potrubí bude ukládáno v hloubce alespoň 1,3 m. Potrubí přípojky bude uloženo 

na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno pískem do výše 250 mm nad vrchol 

potrubí. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 250 mm nad potrubím 

se do výkopu položí modrá výstražná fólie. Pochůzná vodoměrná šachta je řešena jako 

samonosná bez obetonování a je uložená do hutněného pískového podsypu tloušťky 300 

mm. Šachta bude obsypána přesátou zeminou se zhutněním. Výkop rozměrů 1,6 x 1,4 m 

bude proveden do hloubky 1,8 m. 

 Dočasné staveništní přípojky 

Staveništní přípojky vody (PE SDR 11, DN 32) budou vedeny z vodoměrných 

šachet nové výrobní haly a stávajícího administrativního objektu. Pod staveništními 

komunikacemi budou vedeny v chráničkách. Kanalizační přípojky (PVC, DN 100) 

budou napojeny do šachty a pod staveništními komunikacemi budou vedeny 

v chráničkách. Přípojky elektrické energie (400 V) budou vedeny z nově zbudovaných 

zásuvkových skříní a v místech staveništních komunikací budou vedeny minimálně 5 

metrů nad terénem.   
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 Přípojky, úpravy rozvodů a přeložky NN a TS 

Mechanicky nechráněný kabel se ve volném terénu nebo chodníku ukládá 

v hloubce alespoň 0,7 m, mechanicky chráněný kabel v hloubce alespoň 0,35 m a pod 

vozovkou v hloubce alespoň 1,0 m. Kabely budou pokládány na vrstvu písku o tloušťce 

nejméně 80 mm a po položení se kabely zasypou vrstvou písku stejné tloušťky. Na 

pískovém loži nejméně 250 mm nad kabelem bude položena výstražná fólie červené 

barvy šířky 300 mm. 

Napájení venkovních stanic:  

Bude provedeno stávajícími kabely 2xAYKY 4x150 (vedeny v trubkách 110 

mm) z pojistkových vývodů osazených ve stávajícím rozvaděči. Kabely budou 

ukončeny na svorkách v přechodových skříních, z nichž budou vyvedeny kabely 

1xCYKY 5x10 / 1xCYKY 4x16 (vedeny v trubkách 63 mm) pro napájení zásuvkových 

rozvodnic. Stávající rozvody budou v místě instalovaných stanic přeloženy. 

Venkovní rozvody VO a NN:  

Stávající sloup číslo 2 bude demontován a venkovní rozvody budou v místě 

instalovaných stanic přeloženy. Stávající kabeláž 1xAYKY 4x150 (vedeny v trubkách 

110 mm) bude naspojkována a uložena v zemi. 

Přípojky NN:  

Nová v zemi uložená přípojka NN 2xCYKY 3x240+120 (vedeny v trubkách 110 

mm) bude zřízena ze stávající trafostanice umístěné v areálu SW-MOTECH s.r.o.. 

Přípojka bude ukončena v plastovém pilíři, odkud budou kabely vedeny do objektu 

výrobní haly.  

Trafostanice: 

Sloupová trafostanice je osazena olejovým transformátorem o výkonu 250 kVA 

(Pro zvýšení instalovaného příkonu bude instalován nový olejový transformátor o výkonu 

400 kVA) a stávajícím distribučním rozvaděčem SVS-U, panelem RST 0663/4335 

osazeným přívodním jističem BH630NE305 se spouští SE-BD-400-DTVE s nastavením 

8 (400 A).  

 Přípojka plynu 

V západní části areálu zřízen samostatný zděný pilíř s rotačním plynoměrem 

osazen plechovými dvířky s větracími otvory. Do tohoto pilíře bude přivedeno 

plynovodní potrubí z vedlejšího stávajícího pilíře s HUP. Přípojka STL PE100 DN 

90x5,2 bude zřízena do hlavního uzávěru plynu s deregulacemi, který bude umístěn v 
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nice na obvodové zdi. Nika bude opatřena dvoukřídlými plechovými dvířky s větracími 

otvory.  

K potrubí bude plastovou páskou připevněn signalizační vodič zakončený 

elektrosvorkou v nice fakturačního měření plynu a v nice obvodového zdiva nové haly 

(DUP). Potrubí se ve volném terénu ukládá v hloubce alespoň 0,8 m, pod chodníky 

v hloubce alespoň 1,0 m a pod vozovkou v hloubce alespoň 1,2 m. Potrubí bude 

pokládáno na vrstvu písku o tloušťce nejméně 100 mm a po položení se zasype vrstvou 

písku tloušťky 200 mm. Na pískovém loži nejméně 250 mm nad potrubím bude 

položena výstražná fólie žluté barvy šířky 300 mm. 

 Přípojky a přeložky slaboproudu 

Mechanicky nechráněný kabel se ve volném terénu nebo chodníku ukládá 

v hloubce alespoň 0,7 m, mechanicky chráněný kabel v hloubce alespoň 0,35 m a pod 

vozovkou v hloubce alespoň 1,0 m. Kabely budou pokládány na vrstvu písku o tloušťce 

nejméně 80 mm a po položení se kabely zasypou vrstvou písku stejné tloušťky. Na 

pískovém loži nejméně 250 mm nad kabelem bude položena výstražná fólie červené 

barvy šířky 300 mm. 

Nová v zemi uložená kabelová trasa mezi stávajícími sloupy číslo 1 až 3:  

Pro napojení stávajících telefonních rozvodů a kamerového systému. Na sloupy 

číslo 1 a 3 budou instalovány telefonní skříně MIS, do kterých bude v zemi přiveden 

nový kabel SYKFY 50x2x0,6 pro propojení stávajícího telefonního rozvodu. Dále 

budou do telefonních skříní MIS přivedeny 3x koaxiální a 3x UTP kabely pro napojení 

stávajícího kamerového systému. Kabely budou vedeny v trubce HDPE 40/33 mm.  

Datová přípojka:   

V zemi uložená přípojka 12x UTP kabel, 3x koaxiální a 3x UTP kabely pro 

napojení stávajícího kamerového systému budou vedeny ze serveru stávajícího 

výrobního a administrativního objektu do rozvodny nové haly. Kabely budou vedeny v 

trubkách HDPE 40/33 mm.  

 Přípojka splaškové kanalizace 

Přípojky splaškové kanalizace (kameninová potrubí DN 150–200) budou 

napojeny do revizních kanalizačních šachet přípojky provedené z důvodu nutnosti 

obsloužení administrativní budovy již v I. etapě. Součástí nově zřizovaných přípojek 

budou revizní šachty z betonových prefabrikátů s litinovým poklopem (dvě v severní 

části pozemku a jedna v západní). 
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Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 250 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 

signalizační vodič. Ve výšce 250 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 

Potrubí bude ukládáno v hloubce alespoň 1,3 m a bude dodržován sklon dle podélného 

řezu (nejméně 1% pro DN 200 a 2% pro DN 150). Revizní šachty budou uloženy do 

vyrovnaného hutněného podsypu ze štěrkodrti (Dmax = 8 mm) mocnosti 200 mm a 

obsypány přesátou zeminou se zhutněním. Jednotlivé skružové dílce budou ukládány na 

sebe do tvarových zámků s vloženým elastomerovým těsněním s naneseným kluzným 

prostředkem. Pro pokládku prvků bude použit rypadlo-nakladač, případně hydraulická 

ruka valníku. 

Přípojky kanalizace budou provedeny až před realizací podlahové konstrukce 

drátkobetonových podlah spolu se svodným potrubím vnitřní kanalizace.  

4.1.5.2 Složení pracovní čety 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 2x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický průkaz) 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 3x instalatér (vyučen v oboru) 

 2x elektrikář (vyučen v oboru) 

 4x pomocný pracovník (školení) 

 3-4x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.5.3 Těžká mechanizace 

 2x Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Samohybná hloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 16 

PX/SPX 

 3x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8 

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 
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Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.5.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola vytýčení inženýrských sítí 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola hloubky, spádů a polohy rýh dle projektové dokumentace 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola geometrické přesnosti rýh s odchylkou  

 Kontrola podsypu 

 Kontrola osazení  

 Kontrola rovinnosti a spádů potrubí 

 Kontrola funkčnosti a zkoušky tlakové, těsnosti, pevnosti (protokoly) 

 Kontrola uložení (obsyp, vodič, výstražná folie, hloubka,…)  

 Kontrola hutnění a provádění zásypů 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola skutečného provedení  

 Kontrola funkčnosti (protokoly) 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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4.1.5.5 Hlavní materiál 

Tab. 9: Hlavní materiál pro provádění inženýrských sítí 

Materiál Množství 

CYKY 3x240+120 134 m 

CYKY 5x10 / 4x16 5 m 

AYKY 4x150 20 m 

AYKY 4x25 20 m 

Pojistkový pilíř 2 ks 

Zásuvková skříň  2 ks 

Přechodová skříň 2 ks 

STL PE100 DN 90x5,2 160 m 

Zděný pilíř s plechovými dvířky 1 ks 

SYKFY 50x2x0,6 112 m 

Koaxiální kabel 80 m 

UTP kabel 230 m 

Kameninové potrubí DN 150 43 m 

Kameninové potrubí DN 200 5,3 m 

Prefabrikovaná sestava revizní šachty s litinovým poklopem 3 ks 

PE SDR100 DN 50 11 m 

Plastová vodoměrná šachta s litinovým poklopem 1 ks 

Navrtávací pas G2 1 ks 

Písek 160 t
 

Štěrkodrť Dmax = 8 mm 5 t
 

PE SDR 11, DN 32 cca 12 m 

PVC, DN 100 cca 25 m 

Dočasná elektrická přípojka (400 V) cca 30 m 

Zemina pro odvoz na skládku (včetně nakypření) 138 m
3 

4.1.6 Provádění železobetonové montované konstrukce 

4.1.6.1 Popis činnosti 

Montáž bude prováděna pomocí mobilního jeřábu ve třech krocích. Nejprve 

bude provedena montáž modulu na osách 8 – 12, ve druhém kroku bude provedena 

montáž modulu na osách 7 – 8 a v posledním kroku bude provedena montáž zbytku 

skeletové konstrukce. Základové konstrukce již musí dosahovat dostatečné pevnosti pro 

montáž. Technologické přestávky se stanoví přímo na pracovišti výpočtem na základě 

reálných klimatických podmínek.  
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Podrobný postup řešení je popsán v kapitole 9 - Technologický předpis pro 

provádění železobetonové montované konstrukce. Základní principy montáže jsou 

následující: 

 Montáž sloupů  

Po provedení technické nivelace a vyrovnání pomocí podložek s rektifikačními 

šrouby se sloupy osadí do kalichů na lože z betonu Baumit ProofBeton. V kalichu se 

sloup pomocí dřevěných (dubových) klínů vycentruje, zafixuje a provede se zálivka 

betonem Baumit ProofBeton. Po dosažení 70% pevnosti betonu budou klíny odstraněny 

a provede se doplnění zálivky. 

Nejdříve budou osazeny sloupy rohové, podle nich pak do šňůry ostatní 

mezilehlé. Při osazování sloupů je třeba dbát na jejich orientaci vůči modulovým osám 

objektu.  

 Montáž základových prahů 

Základové prahy budou osazovány na horní hrany kalichů a hlavic do lože 

z betonu Baumit ProofBeton, tak aby trny na spodní straně dosedly do vývrtů zalitých 

maltou Groutex 601. Správně osazený, vyrovnaný a zafixovaný práh se v horní části 

připevní přivařením k ocelovým plotnám zabudovaných ve sloupech a vyplněním 

zámku betonem Baumit ProofBeton. 

Pod základové nosníky bude přichystán hutněný podsyp štěrkodrti. Následné 

zahrnování základových prahů musí být prováděno rovnoměrně z obou stran, přičemž v 

blízkosti základových prahů se musí vrstvy násypu hutnit pouze lehkými hutnícími 

mechanizmy po vrstvách maximálně 300 mm a to až poté co bude kotvení prahů 

dostatečně pevné.   

 Montáž průvlaků 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Průvlaky budou osazovány 

na konzoly (v případě nízkých sloupů na horní hrany) sloupů do lože z betonu Baumit 

ProofBeton, tak aby se navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch 

sloupů. Po osazení, vyrovnání a zafixování průvlaku se otvory Sandrik bezezbytku 

vyplní zálivkovou maltou Groutex 601 a po zhotovení bednění se styčné spáry vyplní 

betonem Baumit ProofBeton. 
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 Montáž ztužidel 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Ztužidla budou osazovány 

na horní hrany sloupů do lože z betonu Baumit ProofBeton, tak aby se navlékly otvory 

Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch sloupů. Po osazení, vyrovnání a 

zafixování ztužidla se otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou maltou 

Groutex 601. 

 Montáž vysokých průvlaků 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Vysoké průvlaky budou 

osazovány na horní hrany sloupů na elastomerová ložiska, tak aby se navlékly otvory 

Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch sloupů. Po osazení, vyrovnání a 

zafixování průvlaku se otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou maltou 

Groutex 601. 

 Montáž stěnových panelů schodiště 

Stěnové panely budou osazovány na základové pasy do lože z betonu Baumit 

ProofBeton, tak aby trny na spodní straně dosedly do vývrtů zalitých maltou Groutex 

601. Správně osazený, vyrovnaný a zafixovaný stěnový panel se připevní přivařením 

ocelových kování stěnového panelu a základového prahu pomocí kotevních ocelových 

desek.  

 Montáž mezipodestových panelů 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a 

zálivková malta stěnových panelů schodiště dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). 

Mezipodestové panely budou osazovány na stěnové panely do lože z betonu Baumit 

ProofBeton, tak aby se navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch 

stěnových panelů. Po osazení, vyrovnání a zafixování panelu se otvory Sandrik zalijí a 

bezezbytku vyplní zálivkovou maltou Groutex 601. 

 Montáž nástupních schodišťových ramen 

Montáž bude prováděna ze samohybné kloubovo-teleskopické pracovní plošiny. 

Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a zálivková malta 

mezipodestových panelů dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Nástupní ramena budou 

osazována na základové pasy do lože z betonu Baumit ProofBeton, tak aby trny na 
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spodní straně dosedly do vývrtů zalitých maltou Groutex 601. Na mezipodestové panely 

budou osazeny do lože z betonu Baumit ProofBeton, tak aby se navlékly otvory Sandrik 

na trny vyčnívající z dosedacích ploch mezipodestových panelů. Po osazení, vyrovnání 

a zafixování ramene se provede se přivaření ocelových kování nástupního ramene a 

základového prahu pomocí kotevní ocelové desky a otvory Sandrik se bezezbytku 

vyplní zálivkovou maltou Groutex 601. Po zhotovení bednění se styčné spáry vyplní 

betonem Baumit ProofBeton. 

 Montáž výstupních schodišťových ramen 

Montáž bude prováděna ze samohybných kloubovo-teleskopických pracovních 

plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a zálivková malta 

mezipodestových panelů a průvlaků dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Výstupní 

ramena budou osazována na ozuby průvlaků a mezipodestových panelů do lože 

z betonu Baumit ProofBeton tak, aby se navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající 

z dosedacích ploch mezipodestových panelů a průvlaků. Po osazení, vyrovnání a 

zafixování ramene se otvory Sandrik bezezbytku vyplní zálivkovou maltou Groutex 601 

a po zhotovení bednění se styčné spáry vyplní betonem Baumit ProofBeton. 

Pro ochranu schodiště před poškozením bude provedeno jeho obednění včetně 

ochranného zábradlí výšky 1,1 m z fošen 50x100 mm a prken 30x150 mm.   

 Montáž stropních panelů Spiroll 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin (Po osazení prvního panelu je možné další montáž provádět 

z osazených panelů se zajištěním osobními ochrannými pomůckami.). Velké prostupy 

budou vytvořeny pomocí ocelových výměn. Před zahájením montáže je třeba 

zkontrolovat, zda je lože a zálivková malta průvlaků a konzol sloupů (výstupního 

schodišťového ramene - v případě osazování na ocelovou výměnu mezi vedlejším 

panelem a schodišťovým ramenem) dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). 

Panely budou osazována na ozuby průvlaků a konzol sloupů do lože z betonu 

Baumit ProofBeton tak, aby uložení činilo minimálně 100 mm. 

 Montáž ochranného zábradlí 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin případně z osazených panelů se zajištěním osobními ochrannými 

pomůckami. Použito bude systému zábradlí Doka XP s lešeňovými trubkami a okopy. 
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 Zálivka spár panelů Spiroll 

Spáry mezi panely i spáry mezi panely a průvlaky se opatří průběžnou výztuží 

průměru 8 mm. V projektové dokumentaci vyznačených místech, bude do každé spáry 

vložena kleštinová výztuž průměru 12 mm, která bude přivařena koutovým svarem ke 

kování průvlaku. Po svaření všech spojů se provede podbednění spár dřevěným řezivem 

a zalití spár betonovou zálivkou z jemnozrnného betonu C20/25 s přidaným 

plastifikátorem.  

 Montáž vazníků 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Vazníky budou osazovány 

na horní hrany sloupů (do vidlice), případně konzoly vysokých průvlaků, a to na 

elastomerová ložiska, tak aby se navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající 

z dosedacích ploch. Po osazení, vyrovnání a zafixování vazníku se otvory Sandrik zalijí 

a bezezbytku vyplní zálivkovou maltou Groutex 601. 

4.1.6.2 Složení pracovní čety 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x jeřábník (řidičský průkaz C, profesní průkaz, strojnický průkaz)  

 1x řidič smykem řízeného nakladače (řidičský průkaz C/T, strojnický 

průkaz) 

 2x vazač (vazačský průkaz, svářečský průkaz) 

 2x montážník (svářečský průkaz, vazačský průkaz) 

 2x tesař (vyučen v oboru) 

 2x pomocný pracovník (školení) 

 1x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz CE, profesní průkaz) 

 1-2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.6.3 Těžká mechanizace 

 Mobilní jeřáb – Liebherr LTM 1100 – 5,2 

 Mobilní jeřáb - Liebherr LTM 1200 – 5,1  
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 Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 16 

PX/SPX  

 2x Tahač – Scania R580 + teleskopický podvalník – Goldhofer SPZ-DL 4-

45/80 AA 

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.6.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola předchozích prací 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství) 

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola geometrické přesnosti základových konstrukcí 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola čistoty podkladu osazovaných prvků 

 Kontrola přípravy materiálů dle technických listů výrobců 

 Kontrola provedení svárů 

 Kontrola provedení maltových a betonových loží 

 Kontrola zálivek 

 Kontrola přesahů 

 Kontrola ošetřování betonu a zálivek 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola dodržování technologických přestávek 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 
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Výstupní kontrola: 

 Kontrola spojů a styků 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.6.5 Hlavní materiál 

Tab. 10: Hlavní materiál pro provádění železobetonové montované konstrukce 

Materiál Množství 

Sloupy 70 ks – 161,485 t 

Základové prahy 46 ks – 42,008 t 

Průvlaky 30 ks – 58,514 t 

Ztužidla 35 ks – 8,821 t 

Průvlaky vysoké 9 ks – 119,929 t 

Průvlaky střešní 13 ks – 20,22 t 

Vazníky 39 ks – 92,048 t 

Stěnové panely 4 ks – 3,176 t 

Mezipodestové panely 2 ks – 1,808 t 

Ramena nástupní 2 ks – 4,872 t 

Ramena výstupní 2 ks – 6,164 t 

Panely Spiroll 72 ks – 44,911 t 

Ocelové výměny  4 ks 

Baumit ProofBeton, 25 kg 816 ks
 

Groutex 601, 25 kg 175 ks
 

Jemnozrn. beton C20/25 XC1, S3, plastif. 6 m
3 

SikaSwell® S-2, 600 ml 15 ks 

Sikacryl®-S 18 ks 

Elastomer. ložiska – střešní průvlaky 26 ks 

Elastomer. ložiska – vysoké průvlaky 18 ks 

Elastomer. ložiska – vazníky 78 ks  

Ocel  B500B, d = 8 mm 276,66 kg 

Ocel  B500B, d = 12 mm 53,24 kg 

Řezivo pro bednění 119 m
2
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4.1.7 Provádění ocelových konstrukcí zastřešení, opláštění a markýz  

4.1.7.1 Popis činnosti 

Montáž bude prováděna za pomoci mobilního jeřábu, samohybných kloubovo-

teleskopických pracovních plošin a terénní nůžkové plošiny. Po osazení prvních 

trapézových plechů je možné další montáž provádět z osazených plechů se zajištěním 

osobními ochrannými pomůckami.  

Střešní konstrukce 

Na železobetonové vazníky a střešní průvlaky bude provedena nosná vrstva z 

trapézového plechu 150/280/0,75-1,25 mm kotveného nastřelovacími hřeby, nebo 

šrouby do betonu. Bude provedeno kotvení prvků Crystal 400/500T pro záchytný 

systém. Systémové světlíky a prostupy budou vyneseny ocelovými tenkostěnnými 

výměnami "omega" vkládanými do vln trapézového plechu a válcovanými profily typu 

IPE a L kotvenými příslušným spojovacím materiálem dle projektové dokumentace. 

VZT a klimatizační jednotky o hmotnosti nad 150 kg budou vyneseny výměnami z 

válcovaných profilů kotvenými příslušným spojovacím materiálem dle projektové 

dokumentace. Lemování prostupů bude řešeno tenkostěnnými ohýbanými C profily.  

Montáž rámových konstrukcí pro vynesení klimatizačních jednotek a na střeše 

 Konstrukce budou tvořeny obvodovými rámy z profilů UPE 100, ztužujícími 

příčnými profily z L 50x50x4 a vynášejícími ocelovými trubkami 70/4, přičemž spoje 

budou svařované. Kotvení k nosné konstrukci bude provedeno navařením svislých 

trubek na patní plechy 150x150x20 mm, který bude kotven rozpěrnými kotvami do 

nosné betonové konstrukce.      

Montáž konstrukce pro vynesení osvětlení na střeše 

Konstrukce bude do prefabrikovaného nosníku kotvena pomocí chemických 

kotev. 

Konstrukce opláštění 

Výměny pro okenní a vratové otvory budou provedeny z uzavřených ocelových 

profilů kotvených do prefabrikovaných konstrukcí pomocí chemických kotev. V 

místech budoucího rozšíření budou namísto železobetonových prefabrikovaných sloupů 

použity ocelové sloupy typu HEA. Vynesení atiky bude provedeno pomocí atikových 

sloupků ze svařovaných průřezů T a L přivařených ke kotevním deskám osazeným v 

prefabrikovaných prvcích. Kotvení bude provedeno příslušným spojovacím materiálem 

dle projektové dokumentace. 
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Kotvící prvky pro montáž markýz 

Ke kováním v prefabrikátech a ocelových sloupech opláštění budou přivařeny 

prvky pro pozdější montáž nosných konstrukcí markýz.  

4.1.7.2 Složení pracovní čety 

 1x jeřábník (řidičský průkaz C, profesní průkaz, strojnický průkaz)  

 1x vazač (vazačský průkaz) 

 4x zámečník (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 3x pokrývač/ klempíř (vyučen v oboru) 

 3x pomocný pracovník (školení) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz)  

 1x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.7.3 Těžká mechanizace 

 Mobilní jeřáb – ČKD AD 28 Tatra T815 

 Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 16 

PX/SPX  

 Terénní nůžková plošina – Haulotte H 15 SX 

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.7.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola předchozích prací 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů 
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Mezioperační kontrola: 

 Kontrola provedení svárů, kotvení a spojů 

 Kontrola přesahů  

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti  

 Kontrola provedení svárů, kotvení a spojů  

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.7.5 Hlavní materiál 

Tab. 11: Hlavní materiál pro provádění ocelových konstrukcí 

Materiál Množství 

Ocelové profily a kotvící desky 24,02 t 

Plech trapézový CB 150/280 - 0,75 mm 2 525,1 m
2
 

Plech trapézový CB 150/280 - 1 mm 1 721,7 m
2
 

Plech trapézový CB 150/280  - 1,25 mm 344,3 m
2 

Spojovací materiál 1 375 kg 

Chemické kotvy M12, hl. 110 mm 82 

Chemické kotvy M16, hl. 125 mm 188 

Chemické kotvy M30, hl. 280 mm 24 

Kotvící prvek Crystal 400/500T 31 ks 

Kotvící prvek Crystal 400/500T (koncový) 12 ks 

Ocelová rámová konstrukce Z17 – 195 kg 1 ks 

Ocelová rámová konstrukce Z18 – 140 kg 3 ks 

Ocelová rámová konstrukce Z18b – 70 kg 2 ks 

Ocelová konstrukce pro vynesení osvětlení loga Z10 1 ks 

4.1.8 Provádění obvodového pláště  

4.1.8.1 Popis činnosti 

Nejprve bude provedena montáž soklového oplechování s okapničkou, které 

bude do prefabrikátů kotveno samořeznými šrouby a na spodní straně bude opatřeno 

těsnící páskou. Následně bude provedeno zateplení soklové části extrudovaným 

polystyrénem lepeným na lepidlo Weber.therm elastik. Poté bude do výšky cca 200 mm 
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od oplechování zhotovena stěrka vyztužená síťovinou s finální úpravou Ceramitz. 

Nakonec bude proveden zásyp se zhutněním materiálem dle příčných řezů.    

Montáž sendvičových panelů bude prováděna pomocí mobilního jeřábu z terénní 

nůžkové plošiny. Panely budou kladeny horizontálně odspodu nahoru. První spodní 

řada panelů navazuje na soklové oplechování s okapničkou kotvenou do základových 

prahů a sloupů. V místech nadpraží se panel usazuje na oplechování nadpraží. Další 

řady panelů se budou pokládat na pero prvního panelu. Mezi panel a nosný prvek bude 

nalepena těsnící PE páska. Kotvení panelů bude prováděno závitotvornými šrouby 

s těsnicí podložkou do předvrtaných otvorů.  

Do svislé spáry mezi panely bude vkládán pásek minerální vaty. Přes svislé 

spáry mezi panely se namontují krycí lišty kotvené nýty, případně samořeznými šrouby. 

Sestavy plastových oken budou pomocí závitotvorných šroubů kotveny do výměn z 

uzavřených ocelových profilů. K utěsnění spár mezi rámem a ocelovým profilem bude 

použita předstlačená impregnovaná jednostranně lepicí polyuretanová páska, doplněná 

příslušnými pojistnými paropropustnými/parotěsnými páskami. Obvodový plášť bude 

doplněn patřičnými klempířské prvky obecně připojovanými pomocí samořezných 

šroubů, případně nýtů (parapet lepením). 

4.1.8.2 Složení pracovní čety 

 1x jeřábník (řidičský průkaz C, profesní průkaz, strojnický průkaz)  

 1x řidič smykem řízeného nakladače (potřebné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 1x vazač (vazačský průkaz) 

 2x klempíř (vyučen v oboru) 

 2x izolatér (vyučen v oboru) 

 2x montážník (školení, vazačský průkaz) 

 2x pomocný pracovník (školení) 

 3-4x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.8.3 Těžká mechanizace 

 Mobilní jeřáb – ČKD AD 28 Tatra T815 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 2x Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 16 

PX/SPX  
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 Terénní nůžková plošina – Haulotte H 15 SX 

 2x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8 

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.8.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů 

 Kontrola geometrické přesnosti nosných konstrukcí 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola lepení tepelné izolace  

 Kontrola provedení základní a finální vrstvy tepelné izolace 

 Kontrola provedení kotvení a spojů  

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola klempířských prvků 

 Kontrola montáže sestav oken 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti  

 Kontrola povrchu 

 Kontrola provedení svárů, kotvení, spojů a klempířských prvků  

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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4.1.8.5 Hlavní materiál 

Tab. 12: Hlavní materiál pro provádění obvodového pláště 

Materiál Množství 

Stěnové panely Kingspan KS 1000 TF, 100 mm 2 456 m
2
 

Lišty lemovací 437 m 

Pásek minerální vaty 478 m 

PE těsnící páska 1 109 m 

Šroub závitotvorný 7,5x152  2 500 ks
 

Oplechování nadpraží oken 68 m 

Parapetní plech 56 m 

Oplechování ostění a nadpraží vrat 10 m 

Oplechování rohů 39,6 m 

Oplechování ostění oken a dveří 17 m 

Oplechování u atiky 250 m 

Sestava plastových oken Po01 1 ks 

Sestava plastových oken Po02 1 ks 

Sestava plastových oken Po03 1 ks 

Sestava plastových oken Po04 1 ks  

Těsnící PUR páska TP652 illmod Trio+ 130 m 

Parotěsná okenní páska 130 m 

Paropropustná okenní páska 130 m 

Oplechování soklu s okapničkou 236 m 

Těsnící páska (sokl) 236 m 

Weber.therm elastik, 25 kg 38 ks 

Výztužná síťovina 60 m
2 

XPS tl. 100 mm 256 m
2 

Finální stěrka Ceramitz, 25 kg 5 ks 

Štěrkodrť 0-63 190 t
 

4.1.9 Provádění střešního souvrství a osazení střešních světlíků 

4.1.9.1 Popis činnosti 

Práce při okrajích střech (1,5 m od okraje) budou prováděny se zajištěním 

osobními ochrannými pomůckami. Na nosné konstrukci z trapézových plechů bude 

provedena parotěsná zábrana PE (Jutafol N 110), která bude na svislé prvky vytažena do 

výšky tepelné izolace (260 mm), kde bude lepena pomocí pásky Jutafol SP1. Fólie bude 

pokládána s přesahem a slepována páskou, včetně přelepování detailů. 
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Následuje pokládka dvou vrstev minerální vaty tloušťky 20 mm, které budou 

pokládány na vazbu, přičemž první vrstva bude pokládána delší stranou kolmo na vlny 

trapézových plechů. Obdobným způsobem bude následně provedena pokládka dvou 

vrstev (120 a 100 mm) z EPS 100S. Ve vyznačených místech bude provedena pokládka 

ze spádovaných klínů EPS 100S dle kladečského plánu. Na provedenou tepelnou izolaci 

bude provedena pokládka separační geotextílie 300 g/m
2
 s přesahy 50 mm, přičemž 

jednotlivé pasy k sobě budou bodově přivařeny horkým vzduchem a přitlačením, 

případně přilepeny jednostrannou páskou.  

Následně bude provedena hydroizolace PVC fólií Fatrafol 810 tloušťky 1,5 mm 

kladená kolmo na vlny trapézových plechů. Izolační fólie bude po okraji kotvena 

samovrtnými šrouby s roznášecími talířovými podložkami do trapézových plechů. 

Následující pas pude pokládán tak, aby přesahoval kotvící prvky (min. 110 mm) a bude 

provedeno svaření pomocí svařovacího automatu. Fólie bude vytažena do výšky asi 50 

mm na svislé konstrukce (U atiky bude přikotvena oplechováním). Následně se provede 

izolace svislých konstrukcí, která bude na atice svařovacím přístrojem přivařena 

k oplechování u atiky, u světlíku na ocelové konstrukci a ve spodní části k vodorovné 

hydroizolaci a oplechování.  

Následně se provede osazení a přikotvení samotného světlíku šrouby a 

zatmelením. Poté se provede pochozí pruh přivařením protiskluzné fólie Fatrafol 814 

tloušťky 2,5 mm k hlavní vodorovné hydroizolaci. Nakonec se provede dokončení 

prostupů, rohů, koutů, přepadů a ostatních detailů pomocí doplňkového materiálu a 

oplechování atiky.  

Při provádění je nutné respektovat otvory pro prostupy, které budou dořešeny po 

zřízení konstrukcí. Pro odvodnění budou použity vyhřívané střešní vpusti podtlakového 

systému s připevňovací přírubou. Mezi kotvícími prvky bude osazeno nerezové lano. 

Na lano lze pomocí karabin umožňujících plynulý pohyb mezi jednotlivými kotvícími 

prvky připojit osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. 

4.1.9.2 Složení pracovní čety 

 1x jeřábník (řidičský průkaz C, profesní průkaz, strojnický průkaz)  

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 1x vazač (vazačský průkaz) 

 10x izolatér (vyučen v oboru) 

 2x klempíř (vyučen v oboru) 

 2x montážník (školení, vazačský průkaz) 

 9x pomocný pracovník (školení) 

 1-2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 
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Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.9.3 Těžká mechanizace 

 Mobilní jeřáb – ČKD AD 28 Tatra T815 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.9.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola předchozích prací 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů 

 Kontrola geometrické přesnosti nosných konstrukcí 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola pokládání jednotlivých vrstev (směr, vazba, spáry, přesahy, 

spoje, pořadí vrstev)  

 Kontrola kotvení 

 Kontrola napojení vpustí 

 Kontrola montáže a zatmelení světlíků 

 Kontrola provedení prostupů, rohů, koutů, přepadů a ostatních detailů 

 Kontrola geometrické přesnosti a spádů 

 Kontrola těsnosti 

 Kontrola klempířských prací 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti a spádů 
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 Kontrola provedení svárů, kotvení a spojů  

 Kontrola těsnosti 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.9.5 Hlavní materiál 

Tab. 13: Hlavní materiál pro provádění střešního souvrství 

Materiál Množství 

PE parotěsná zábrana Jutafol N 110 4 434 m
2
 

Páska Jutafol SP1, 45 m 110 ks 

Minerální vata tl. 20 mm 8 394 m
2 

EPS 100S  924 m
3 

EPS 100S spádový 17 m
3 

Separační geotextílie 300 g/m
2
 4 175 m

2
 

PVC fólie Fatrafol 810 4 370 m
2 

PVC fólie Fatrafol 814 83 m
2
 

Samovrtné šrouby s roznášecími talířovými podložkami 18 000 ks 

Oplechování u atiky 250 m 

Oplechování atiky 248 m 

Střešní vpusti 16 ks 

Světlík O06 – 4000x6000 mm 5 ks 

Světlík O07 – 1300x1600 mm 8 ks 

Světlík O08 – 1800x1800 mm 2 ks 

Světlík O09 – 1800x1800 mm 10 ks 

Nerezové lano, 6 mm 224 m 

4.1.10 Provádění monolitických železobetonových jímek, a rozvodů 

vedených pod podlahovou konstrukcí 

4.1.10.1 Popis činnosti 

Výkopové práce budou prováděny za pomoci těžké mechanizace a v místech 

stávajících sítí ručně se zvýšenou opatrností. Těsně před prováděním konstrukcí bude 

provedeno ruční začištění dna výkopu.  

Výkopy budou provedeny v hloubkách a místech stanovených projektovou 

dokumentací. Výkopy musí být paženy při hloubce přesahující 1,3 m, v případě 

nesoudržných zemin nebo blízkosti vozovky při hloubce přesahující 0,7 m. Pažení musí 

být zřízeno ihned po provedení výkopů. Krátkodobé, strojně hloubené výkopy se 
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strmými svahy, do nichž nebudou vstupovat pracovníci, se pažit nemusí. Pro pažení 

nesoudržných zemin je třeba použít pažení plné. Jinak bude použito příložné pažení 

s mezerami. Dočasné svahování bude prováděno v poměru 1 : 0,25 až 0,5 v případě 

písčitých zemin až 1 : 1.  

Výkopy budou zasypávány materiálem dle uvedených řezů (a pokynů 

geotechnika) hutněným pomocí vibračního pěchu (vibrační desky) po 0,3 m. Provedení 

zásypů musí být provedeno v souladu s uvedenými příčnými, podélnými řezy a 

geotechnickými požadavky v návaznosti na úpravu pláně a zhutnění. Niveletu je třeba 

chránit proti atmosférickým vlivům a potencionálním únikům vody. Případnou 

podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek pro zásypy bude po dobu 

výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina bude odvezena na skládku v Blučině. 

Poloha jednotlivých sítí je zakreslena v situačních výkresech.  

 Konstrukce monolitických jímek 

Konstrukce budou prováděny na vyrovnaném a hutněném podsypu z 300 mm 

štěrkodrti, 100 mm granulátu z pěnoskla a 50 mm písku. Nejprve bude provedeno 

bednění vnější strany konstrukce a následně armování a osazení těsnících prvků. Poté 

bude provedena betonáž základové desky. Po technologické pauze (v době pochůznosti) 

bude provedeno bednění vnitřní strany konstrukce a následná betonáž stěn konstrukce. 

Po technologické přestávce bude provedeno odbednění vnějšího bednění (vnitřní bude 

ponecháno pro realizaci drátkobetonových desek). Jímky D6 a D9 pod neutralizační 

stanicí budou prováděny ve dvou krocích. Nejprve bude provedena menší a hlubší jímka 

D9 a po jejím odbednění a zásypu jímka D6.    

Těsnění pracovních spár bude řešeno zabetonovanými těsnícími PVC pásy. 

Betonáž bude prováděna přímo ze skluzu autodomíchávače a beton pude hutněn pomocí 

ponorného vibrátoru a vibrační lišty. Betonová konstrukce musí být chráněna proti 

rychlému vysychání a vzniku trhlin přikrytím fólií, případně jinými vhodnými 

prostředky. Technologické přestávky se stanoví přímo na pracovišti výpočtem na 

základě reálných klimatických podmínek. Zásyp bude proveden v souladu s projektovou 

dokumentací (okolo konstrukce 100 mm granulátu z pěnoskla). 

Konstrukce je navržena z následujících materiálů: 

 Vodonepropustný beton:   C25/30, XC4 

 Výztuž:   B500B (10.505 (R)) 

 Kari síť 100x100x8 mm:   Bst 500 

 Min. krytí výztuže:    c = 50 mm 
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 Svodné potrubí 

Ležaté potrubí vnitřní kanalizace z PVC-KG musí být vybudováno před 

konstrukcemi podlah z drátkobetonu. Potrubí budou napojeny do revizních 

kanalizačních šachet nově zbudovaných přípojek (Potrubí pro odvodnění srážkové vody 

ze střechy bude ukončeno mimo objekt, kde bude později napojeno do odvodňovacích 

žlabů.) a vyvedeny nad úrovní následně realizovaných podlahových konstrukcí. Potrubí 

bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a po napojení bude 

přebetonováno pěchovatelným betonem C16/20 P, který bude zhutněn vibračním 

pěchem (deskou). Hloubka ukládání a spád potrubí bude proveden dle schémat 

uvedených v projektové dokumentaci.  

 Podzemní část vnitřního vodovodu  

Musí být vybudováno před konstrukcemi podlah z drátkobetonu. Vodovodní 

potrubí PE100 63x3,2 SDR 11 bude vedené z vodoměrné šachty a bude na něj napojen 

požární vodovod z pozinkovaného potrubí. Hloubka ukládání a spád potrubí bude 

proveden dle schémat uvedených v projektové dokumentaci. Potrubí budou vyvedena 

nad úrovní následně realizovaných podlahových konstrukcí. 

Potrubí bude ukládáno v hloubce alespoň 1,3 m. Potrubí přípojky bude uloženo 

na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno pískem do výše 250 mm nad vrchol 

potrubí. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 250 mm nad potrubím 

se do výkopu položí modrá výstražná fólie. Pod objektem bude vodovod veden 

v chráničce. 

4.1.10.2 Složení pracovní čety 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický průkaz) 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 2x železář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 2x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 2x tesař (vyučen v oboru) 

 2x instalatér (vyučen v oboru) 

 2x pomocný pracovník (školení) 

 1x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 3-4x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 
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Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.10.3 Těžká mechanizace 

 Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F 

 Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 2x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.10.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola vytýčení  

 Kontrola geometrické přesnosti, hloubky a rovinnosti výkopů 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola hloubky, spádů a polohy rýh dle projektové dokumentace 

 Kontrola pažení a svahování 

 Kontrola geometrické přesnosti rýh s odchylkou  

 Kontrola bednění 

 Kontrola armování 

 Kontrola osazení těsnících pásů 

 Kontrola ukládání betonu 

 Kontrola hutnění betonu 

 Kontrola ošetřování betonu  

 Kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
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 Kontrola podsypu 

 Kontrola osazení  

 Kontrola rovinnosti a spádů potrubí 

 Kontrola funkčnosti a zkoušky těsnosti, pevnosti (protokoly) 

 Kontrola uložení (obsyp, vodič, výstražná folie, hloubka,…)  

 Kontrola hutnění a provádění zásypů 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti a skutečného provedení  

 Kontrola půdorysné a výškové polohy konstrukcí 

 Kontrola skutečného provedení  

 Kontrola funkčnosti (protokoly) 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

4.1.10.5 Hlavní materiál 

Tab. 14: Hlavní materiál pro provádění monolitických železobetonových jímek, a rozvodů 

vedených pod podlahovou konstrukcí 

Materiál Množství 

Vodonepropustný beton C25/30, XC4 8,3 m
3 

Výztuž B500B (10.505 (R)) 823 kg 

Kari síť 100x100x8 mm, Bst 500 343 kg 

PE100 63x3,2 SDR 11 12,5 m 

Těsnící pás z PVC 38 m 

Potrubí Pz 2“ 30 m 

Chránička 42 m 

PVC-KG DN 150 27,8 m 

PVC-KG DN 125 29,1 m 

PVC-KG DN 100 38,2 m 

Beton C16/20 P 9,5 m
3 

Písek 25,5 m
3 

Štěrkodrť 0-63  51 t
 

Granulát z pěnoskla 6 m
3
 

Bednění 30,5 m
2
 

Zemina pro odvoz na skládku (včetně nakypření) 48,2 m
3 
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4.1.11 Provádění podlahového souvrství drátkobetonových desek 

4.1.11.1 Popis činnosti 

Po provedení všech zásypů bude v návaznosti na úpravu pláně se zhutněním 

štěrkodrti frakce 0-63 mm na Edef minimálně 45 MPa provedena vrstva hutněného 

granulátu z pěnového skla mocnosti 220 mm. Práce budou prováděny pomocí strojní 

sestavy. Hutnění bude prováděno pomocí tandemového vibračního válce a ve špatně 

přístupných místech vibrační deskou na Edef minimálně 80 MPa (1:1,6). Provádění 

aktivní pláně bude dohlížet geotechnik kontrolující materiál, mocnosti vrstev, způsob 

hutnění a příslušné deformační moduly, o čemž vypracuje a předloží příslušné 

protokoly.  

Následně bude provedena utažená vyrovnávací vrstva písku frakce 0-4 mm 

mocnosti 50 mm, která bude zhutněna pomocí tandemového vibračního válce a ve 

špatně přístupných místech vibrační deskou na Edef minimálně 80 MPa.  

Na tuto vrstvu bude provedena hydroizolace PVC fólií Fatrafol 803 tloušťky 1,5 

mm, která bude z obou stran chráněna geotextílie Netex 300 g/m
2
. Izolace bude 

vytažena na svislé konstrukce do výškové úrovně -0,020 až -0,050 m, kde bude kotvena 

poplastovaným plechem kotveným šrouby do betonu. Geotextílie budou pokládány 

s přesahem alespoň 100 mm a hydroizolační fólie s přesahem 150 mm a svařovány 

pomocí svařovacího automatu. Nakonec se provede dokončení prostupů, rohů, koutů a 

ostatních detailů pomocí doplňkového materiálu a ručního svařovacího přístroje. 

Zaizolování v návaznosti na monolitické jímky bude provedeno pomocí bobtnajícího 

hydroizolačního pásku. 

V konečné fázi bude provedena drátkobetonová deska. Plocha bude rozdělena na 

4 desky s rozdílnou tloušťkou a výztužením. V potřebných místech bude provedeno 

bednění, které bude odbedněno po dvou dnech od betonáže. Drátkobeton bude 

připraven v betonárně a dopraven pomocí autodomíchávačů. Betonáž (beton C25/30, 

XC2, S3, Dmax=16 s přídavkem drátkové výztuže) pak bude prováděna pomocí 

stacionárního čerpadla a bude hutněn vibračními lištami a vibrátory. Po jeho zhutnění a 

vyrovnání (v době pochůznosti betonu) bude provedeno jeho strojní vyhlazení 

rotorovými hladičkami s aplikací povrchového vsypu. 

Hrany desek v místě vjezdů a výjezdů do objektu budou chráněny úhelníky 

kotvenými do desek pomocí kotvících trnů. Dilatace desky D4 bude řešena systémovou 

dilatační lištou. Dilatace ostatních desek bude řešena řezanými spárami v modulu 6x6 m 

prováděnými řezačkou nejpozději do 48 hodin po betonáži. Po řezání spár se aplikuje 

ochranný postřik proti prvotnímu vysychání Permapatch CURE a nejdříve po 28 dnech 

se spáry po vyčištění vyplní PE těsnícím profilem. 
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Materiál jednotlivých drátkobetonových desek: 

D1: beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 15 kg HE 75/35 ArcelorMittal 

D2: beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 15 kg HE 75/35 ArcelorMittal 

D3: beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 20 kg HE 1/50 ArcelorMittal 

D4: beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 25 kg HE 75/35 ArcelorMittal 

4.1.11.2 Složení pracovní čety 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x geotechnik (vysokoškolské vzdělání, autorizace)  

 1x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický průkaz) 

 1x řidič obsluha betonového čerpadla (strojnický průkaz) 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 1x řidič tandemového vibračního válce (strojnický průkaz) 

 3x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 6x izolatér (vyučen v oboru) 

 2x tesař (vyučen v oboru) 

 4x pomocný pracovník (školení) 

 5x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 4-5x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.11.3 Těžká mechanizace 

 1x Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F 

 5x Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 

 Stacionární čerpadlo betonu - Putzmeister BSA 1005D Compact 

 Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F  

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Tandemový vibrační válec – Caterpillar CB24 

 3x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 
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4.1.11.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola geometrické přesnosti, hloubky a rovinnosti zhutněné pláně a 

zásypů  

 Kontrola geometrické přesnosti zřízených konstrukcí 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola hutnění a provádění zásypů 

 Kontrola pokládání jednotlivých vrstev geotextilií a PVC fólií (spáry, 

přesahy, spoje, pořadí vrstev)  

 Kontrola provedení prostupů, rohů, koutů, přepadů a ostatních detailů 

hydroizolace 

 Kontrola těsnosti hydroizolace 

 Kontrola bednění 

 Kontrola ukládání betonu 

 Kontrola hutnění betonu 

 Kontrola ošetřování betonu  

 Kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 

 Kontrola rovinnosti 

 Kontrola provedení dilatačních spár 

 Kontrola povrchové úpravy drátkobetonu 

Výstupní kontrola: 

 Kontrola provedení dilatačních spár 

 Kontrola povrchové úpravy drátkobetonu 

 Kontrola geometrické přesnosti  

 Kontrola skutečného provedení  

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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4.1.11.5 Hlavní materiál 

Tab. 15: Hlavní materiál pro provádění souvrství drátkobetonových desek 

Materiál Množství 

Granulát z pěnového skla 990 m
3 

Písek frakce 0-4 mm 350 t 

Geotextílie Netex 300 g/m
2
 8 348 m

2
 

Hydroizolační PVC fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm 4 355 m
2 

Poplastovaný plech pro kotvení hydroizolace 340 m 

Bobtnající hydroizolační pásek 29 m 

Systémová dilatační lišta 10,8 m 

PE těsnící profil 1 288 m 

Beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 15 kg HE 75/35 ArcelorMittal 451 m
3 

Beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 20 kg HE 1/50 ArcelorMittal 86,3 m
3 

Beton C25/30, XC2, S3, Dmax=16 + 25 kg HE 75/35 ArcelorMittal 66,4 m
3
 

Povrchový vsyp MFC Cobet 18 720 kg 

Ochranný L profil 12 m 

Ochranný L profil s přítlačnou lištou 10 m 

Postřik proti prvotnímu vysychání Permapatch CURE 825 kg 

4.1.12 Provádění zděných konstrukcí a věnců 

4.1.12.1 Popis činnosti 

Zdivo z tvárnic Heluz PLUS 30 se založí v předepsané vazbě do zakládací malty 

Heluz TREND. Dbá se přitom na směrovou a horizontální rovinnost. Tloušťka 

maltového lože zakládací malty musí být v nejvyšším místě minimálně 10 mm. Vrstva 

zakládací malty musí být dokonale rovná a souvislá. 

Styk svislých spár bude prováděn na pero a drážku. Styk ložných spár na lepidlo 

Heluz SBC aplikované nanášecím válcem (výška ložné spáry 1 mm = výška čerstvé 

malty cca 3 mm). Zdění se začne osazením rohových cihel. Poté se v první spáře mezi 

oběma kraji napne zednická šňůra a podle ní se bude klást další část zdiva s vynecháním 

otvorů pro dveře a jiné otvory.  Svislost nároží se bude kontrolovat pomocí olovnice a 

vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výška jednotlivých vrstev se bude kontrolovat 

měřící latí. Po vyzdění několika vrstev se provede kontrola vodorovnosti a výšky zdiva 

pomocí měrné latě a vodováhy. Tvárnice budou zděny s převazbou minimálně 100 mm 

a pro vzájemné připojení stěn a prefabrikovaných sloupů budou použity stěnové 

sponky, které budou ukládány v ložné spáře a ke sloupu kotveny nastřelením. Uložení 

překladů bude na každé straně 125, 200, případně 250 mm podle délky překladu a 

budou ukládány do lože z maty Heluz TREND výšky min. 6 mm. Sestavení překladů 
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proběhne podle stavebních výkresů s vloženou tepelnou izolací EPS tloušťky 80 mm. 

Při ukládání překladu je nutné zajistit jejich podepření v případě, že nad ním bude ještě 

nadezdívka. 

U stěn zděných na celou výšku skeletu budou provedeny ztužující 

železobetonové věnce. První úroveň věnců je na kótě cca +3,850 m, druhý věnec 

ukončuje stěnu a je na kótě cca +7,750 m. Nejprve bude zřízeno bednění, do nějž bude 

po obou stranách vložena tepelná izolace EPS tloušťky 50 mm. Následně bude 

provedeno armování (ocel B500B (10.505 (R))). V místech, kde věnec navazuje nebo je 

přerušen železobetonovým prefabrikovaným sloupem skeletu bude výztuž věnce do 

sloupu vlepena chemickou kotvou, aby byla zajištěna spojitost a tuhost věnce. Po 

provedení a armování se provede betonáž betonem C25/30, XC3 hutněného ponorným 

vibrátorem. Doba odbednění bude vypočtena na místě dle reálných klimatických 

podmínek (předpokládá se doba okolo 2 dní). 

Zdění ve výšce nad 1,6 m bude prováděno z lešení s odpovídající nosností. 

Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění ve výšce větší jak 1,5 m nad 

podlahou. Vertikální doprava materiálu bude řešena pomocí elektrického vrátku. 

4.1.12.2 Složení pracovní čety 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 

průkaz) 

 2x železář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 2x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz) 

 4x zedník (vyučen v oboru) 

 2x tesař (vyučen v oboru) 

 2x lešenář (školení) 

 4x pomocný pracovník (školení) 

 1-2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

4.1.12.3 Těžká mechanizace 

 Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 
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Technické parametry stavebních strojů je uveden v příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 

4.1.12.4 Kvalita 

Vstupní kontrola: 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola podmínek pro skladování  

 Kontrola materiálu (jejich neporušenost, označení, kvalita, rozměry a 

množství)  

 Kontrola pracovníků, strojů a mechanizmů  

 Kontrola geometrické přesnosti a rovinnosti drátkobetonových desek 

 Kontrola pevnosti drátkobetonových desek 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrola dodržení souladu dle projektové dokumentace 

 Kontrola založení první vrstvy 

 Kontrola převazby 

 Kontrola přesnosti otvorů 

 Kontrola osazení překladů 

 Kontrola lešení 

 Kontrola geometrické přesnosti, svislosti a rovinnosti 

 Kontrola kotvení zdiva 

 Kontrola bednění 

 Kontrola armování (poloha, vázání, přesahy, …) 

 Kontrola ukládání betonu 

 Kontrola hutnění betonu 

 Kontrola ošetřování betonu  

Výstupní kontrola: 

 Kontrola geometrické přesnosti, svislosti a rovinnosti 

 Kontrola převazby 

 Kontrola přesnosti otvorů  

 Kontrola skutečného provedení  

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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4.1.12.5 Hlavní materiál 

Tab. 16: Hlavní materiál pro provádění zděných konstrukcí 

Materiál Množství 

Bloky Heluz PLUS 30 1 030 m
2 

Lepidlo Heluz SBC, 25 kg 138 ks 

Malta Heluz TREND, 25 kg 16 ks 

EPS 50 mm 41,8 m
2 

EPS 80 mm 6 m
2
 

Překlad Heluz 23,8/7/125 12 ks 

Překlad Heluz 23,8/7/175 6 ks 

Překlad Heluz 23,8/7/200 6 ks 

Překlad Heluz 23,8/7/350  9 ks 

Ocel B500B (10.505 (R)) 484,4 kg 

Beton C25/30, XC3 4 m
3 

Bednění 40 m
2
 

Lešení pojízdné 2 ks
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Výstupem této kapitoly je řádkový harmonogram provádění hrubé stavby 

zpracovaný v programu CONTEC. Počet pracovníků zahrnuje i řidiče dopravy 

materiálů a odvozu stavební suťi, přičemž hodnoty normohodin jsou o tuto skutečnost 

řádně upraveny. 

Tento řádkový harmonogram je řešen v samostatné příloze B03 – Časový plán 

hrubé stavby. 
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Výstupem této kapitoly je položkový rozpočet s výkazem výměr zpracovaný 

v programu BUILDpower S. Ceny položek jsou řešeny pomocí programové databáze 

s doplněním položek dle nabídkových profesních rozpočtů a nabídek materiálů, 

případně jsou stanoveny na základě průzkumu.  

Tento rozpočet je řešen v samostatné příloze B05 – Položkový rozpočet. 
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7.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 

zajištění: 

V první fázi výstavby bude pro zásobování stavby eletrickou energií a vodou 

řešeno napojením na stávající objekt „H“. Po zbudování nových přípojek bude 

zásobování řešeno napojením na tyto sítě přes měrná zařízení. Do stavebního deníku se 

zaznamená stav před zahájením a po dokončení stavby.       

7.1.1 Přípojky vody 

Staveništní přípojky vody budou řešeny připojením přes vodoměrné šachty ve 

vlastnictví investora (jedna nová pro novou výrobní halu a jedna stávající pro objekt 

„H“. Během stavebních procesů bude voda potřebná pro ošetřování betonu, pro přípravu 

směsí, k čištění strojů a dopravních prostředků, které by mohli znečisťovat komunikaci 

při výjezdu ze staveniště, nářadí a také pro hygienické potřeby pracovníků. Uložení 

dočasné přípojky bude minimálně 0,8 m pod úrovní terénu (řešeno v kapitole 4- Studie 

hlavních realizačních etap). 

Výpočet potřeby vody a dimenze přípojky:  

Tab. 17: Potřeba vody 

A - Voda pro provozní účely 

Činnost m. j.  Množství Střední norma Potřeba (l) 

Ošetřování betonu m
3
 24 150 3600 

Celkem       3600 

  

B - Voda pro hygienické a sociální účely 

Činnost m. j.  Množství Střední norma Potřeba (l) 

Hygienické účely 1 zaměstnanec 12 40 480 

Sprchování 1 zaměstnanec 12 45 540 

 Celkem       1020 

  

C - Voda pro provozní účely 

Činnost m. j.  Množství Střední norma Potřeba (l) 

Mytí vozidel nákladních ks 1 1250 1250 

Mytí pracovních pomůcek kpl 1 200 200 

Celkem       1450 

Qn = (A * 1,6 + B * 2,7 + C * 2) / (10 * 3600) = 0,32 l/s => minimální průměr 

potrubí je 20 mm. Z důvodu výskytu dvou požárních hydrantů ve vzdálenosti do 200 m, 
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nebylo ve výpočtu přípojky pro zásobování staveniště vodou uvažováno s vodou pro 

požární účely. Navržená přípojka je průměru 32 mm. 

7.1.2 Staveništní přípojka kanalizace  

Staveništní kanalizační přípojkou budou odváděny splaškové vody ze sanitární 

buňky a přes odlučovač ropných látek z plochy pro mytí vozidel. Přípojka se připojí do 

šachty stávající splaškové kanalizace v jihovýchodní části pozemku, bude zřízena z 

materiálu PVC KG DN 100. Tato dimenze má při minimálním spádu (1%) a stupni 

plnění 70%, hydraulickou kapacitu Qmax = 4,2 l/s . Při uvážení vodovodní přípojky s 

výpočtovým potřebným sekundovým průtokem Q = 0,0968 l/s je její dimenze 

dostačující. 

7.1.3 Přípojka elektrické energie 

Staveništní přípojka elektrické energie nízkého napětí slouží k zajištění provozu 

strojů a nářadí, mobilního osvětlení a technického zázemí pracovníků. Přípojky budou 

vedeny ze zásuvkových skříní přes staveništní rozvaděče směrným zařízením 

minimálně 5,5 m nad staveništními komunikacemi.  
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Tab. 18: Potřeba el. energie 

Zařízení Počet Příkon (kW) Příkon celkem (kW) 

Kontejner  stavbyvedoucí, mist 2 2 4 

Kontejner šatna 4 2 8 

Kontejner sanitární 1 4,2 4,2 

P1,1     16,2 

Bloková pila 1 4 4 

Míchačka s nuceným oběhem 1 2 2 

Míchačka stavební 1 0,5 0,5 

Vysavač 1 3,6 3,6 

Vrátek 1 0,85 0,85 

Úhlová bruska 2 2,2 4,4 

Automat pro svařování PVC 2 5,7 11,4 

Ruční svařovací přístroj PVC 6 3 18 

Vrtačka 1 1 1 

Vysokotlaký čistič 1 2,7 2,7 

Svářecí invertor 1 4,7 4,7 

Kotvící poloautomat 2 1 2 

Ostatní přístroje (odhad)     5 

P1,2     60,15 

Kontejner styvbyvedoucí/mistr 2 0,09 0,18 

Kontejner šatna 3 0,09 0,27 

Kontejner sanitární 1 0,08 0,08 

P2     0,53 

Halogenový reflektor 6 0,5 3 

P3     3 

P1 = P1,1 + P1,2 = 76,35 kW 

S = 1,1 * ((0,5*P1 + 0,8 * P2 + P3)2 + (0,7 * P1)2)1/2 = 74,5 kW 

7.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí průlehu doplněného o zasakovací 

pera. 

  



126 
 

7.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Současné napojení dopravní infrastruktury na ulici Hrušovanská pomocí páteřní 

areálové komunikace zůstane zachováno. Zásobování bude zajišťováno běžnou 

technikou, tj. nákladními automobily.  

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno pomocí areálových sítí 

připojených na technickou infrastrukturu z ulice Hrušovanská. V první fázi výstavby 

bude pro zásobování stavby elektrickou energií a vodou řešeno napojením na stávající 

objekt „H“. Po zbudování nových přípojek bude zásobování řešeno napojením na tyto 

sítě.   

7.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce mohou mít do jisté míry negativní vliv na okolní stavby, protože 

při realizaci stavby bude docházek k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti, zvláště 

při dopravě materiálu. Při realizaci stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hladiny 

hluku dle Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivým účinky 

hluku a vibrací. Budou používány stroje a zařízení v řádném technickém stavu, opatřené 

kryty pro hlučnosti. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. 

Pokud stroj nebude pracovat, je třeba minimalizovat hlučnost jejich důsledným 

vypínáním. Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více 

škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

Napojení na stávající infrastrukturu se nemění, areál je přístupný z místní 

komunikace přes vjezdovou bránu. Uvnitř areálu se nachází areálová páteřní 

komunikace, ze které jsou přístupné jednotlivé stavební objekty. Pojíždění a stání 

vozidel a strojů je zajištěno na zpevněných plochách. 

Kromě výše uvedeného vedení zásobovacích tras po místních komunikacích 

nebude mít navržená stavba žádný vliv na okolní pozemky, nejedná se o pracoviště v 

obydleném území. Stavba se situovaná uprostřed stávajícího areálu a od obce je oddělen 

pásem polí. Ostatní plochy v areálu slouží především pro dopravní obsluhu a parkování. 

Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a 

přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 
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7.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 

asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace území se nepředpokládají. V severozápadní části pozemku budou 

pokáceny dva vzrostlé stromy, včetně odstranění pařezů. Pro revitalizaci průlehu budou 

pokáceny náletové dřeviny s průměrem kmene do 10 cm.  

7.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba si vyžádá dočasný zábor sousedních pozemků: 

643/33 - Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice 

667/58 - Němec Oldřich, Hlavní 14, 66701 Vojkovice 

667/91 - AGRO Vojkovice, spol. s r.o., Hrušovanská 24, 66701 Vojkovice 

Tyto parcely nejsou pozemky určené k plnění funkce lesa ani pozemky 

zemědělského půdního fondu. 

7.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 

emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Při manipulaci s odpady budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

Vyhlášky Ministerstva životní prostřední č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady.  

Tab. 19: Výpis možných odpadů na stavbě 

03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy obsahující nebezpečné látky 
N Skládka 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
O Spalovna 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N Skládka 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 
O Skládka 

12 01 13 Odpady ze svařování O Skládka 

13 01 01 Hydraulické oleje obsahující PCB N Skládka 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N Skládka 

13 02 04 
Chlorované minerální motorové, převodové a mazací 

oleje 
N Skládka 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/katalog.php?akce=vse
https://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/katalog.php?akce=vse
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13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N Skládka 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Skládka 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Skládka 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Skládka 

13 07 03 Motorový benzín N Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Recyklace / 

spalovna 

15 01 02 Plastové obaly O 
Recyklace / 

spalovna 

15 01 04 Kovové obaly O 
Recyklace / 

skládka 

15 01 06 Směsné obaly O 
Spalovna / 

skládka 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O 
Recyklace / 

skládka 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

Recyklace / 

skládka 

17 02 01 Dřevo O Spalovna 

17 02 02 Sklo O 
Recyklace / 

skládka 

17 02 03 Plasty O 
Recyklace / 

spalovna 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  N 
Recyklace / 

skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O Recyklace 

17 04 02 Hliník O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 05 Železo a ocel O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 07 Směsné kovy O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
Sběrný 

dvůr 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N Skládka 
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17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka 

17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
N Skládka 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 
O 

Spalovna / 

skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
O Skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 

20 01 11 Textilní materiály O 
Spalovna / 

skládka 

20 01 13 Rozpouštědla N Skládka 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N Skládka 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N Skládka 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Spalovna / 

skládka 

7.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 

deponie zemin 

Staveništěm bude lehce svažitelný až rovinnatý pozemek, který bude vyklizen a 

zbaven veškeré stavební sutě po provedení demoličních prací stávajících objektů, které 

jsou popsány v samostatné projektové dokumentaci pro odstranění staveb (objektů). 

Množství (bilance zemních prací) jsou upřesněny v kapitole 4 – Studie realizace 

hlavních technologických etap hrubé stavby a 6 – Položkový rozpočet. Deponie zeminy 

a ornice budou umístěny v severozápadní části pozemku.  

7.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podrobně řešeno v samostatné kapitole 12 – Enviromentální plán. 
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7.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 

osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 

čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP.  

7.10.1 Dotčené práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění 

vzniká povinnost zpracovat plán BOZP dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. přílohy č. 5:  

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. (podzemní vedení a dočasné vedení pro zařízení 

staveniště) 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

7.10.2 Odůvodnění pro zpracování plánu 

Z důvodu překročení celkové předpokládané doby trvání prací a činností delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 

Zároveň z důvodu překročení 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je nutné, aby byl na stavbě vytvořený plán BOZP. 

Ten je nutný vytvořit i z důvodu vykonávání rizikových prací podle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. přílohy č. 5 a to: 

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. (podzemní vedení a dočasné vedení pro zařízení 

staveniště) 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

7.10.3 Odůvodnění pro účast koordinátora 

Vzhledem k tomu, že se na stavbě podílí více zhotovitelů, je zadavatel povinen 

dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora.  
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Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou uvedenou v kapitole    

10 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro provádění železobetonové montované 

konstrukce. 

Mezi základní povinnosti patří: 

 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami. 

 Pravidelná kontrola ochranných a bezpečnostních pomůcek a údržba zařízení 

v předepsaném stavu. 

 Seznámení pracovníků s technologickým postupem vykonávaných prací a 

místními podmínkami.  

 Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

 Vedení evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují. 

 Vedení evidence o provedení zkoušek, školení, odborné a zdravotní 

způsobilosti pracovníků. 

 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých 

byli informováni při školení. 

 Ohrazení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

 Značení vjezdu na staveniště dopravními značkami. 

 Zabezpečení kontroly bezpečnostních konstrukcí. 

 Zajištění odpovídajících bezpečnostních a hygienických požadavků na 

pracovní prostředí pracoviště. 

 Udržování pořádku na skládce materiálu a jejím okolí. 

 Dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s 

elektrickými přístroji. 

 

Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 
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I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory  

XI Stavební elektrické vrátky 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou  

VIII. Ruční přeprava zemin 

IX. Betonářské práce a práce související  

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XII. Bourací práce 

XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XIV.  Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

XV. Malířské a natěračské práce 

XVI. Sklenářské práce 

XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI.  Práce na střeše 

VII.  Dočasné stavební konstrukce 
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VIII.  Shazování předmětů a materiálu 

IX.  Přerušení práce ve výškách 

X.  Krátkodobé práce ve výškách 

XI.  Školení zaměstnanců 

Dotčené body nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

7.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb: 

Využívání stavby pro výrobu a skladování neumožňuje zaměstnávat osoby se 

ZTP. Stavba proto není řešena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro 

osoby se ZTP je zajištěno jedno stání v rámci parkovací plochy.    

7.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stávající dopravní napojení se nemění. Stavba se nachází uprostřed areálu, který 

je páteřní asfaltovou komunikací napojen na ulici Hrušovanská, dopravní obslužnost 

zůstává zachována.    

7.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky, výstavba bude probíhat 

za plného provozu v areálu. 

7.14 Provozní zařízení staveniště 

7.14.1 Oplocení  

Staveniště bude oploceno mobilním plotem do výšky alespoň 1,8 m. V době 

provádění výkopových prací mimo stavbu bude výkop zajištěn mobilními kovovými 

zábranami.  
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7.14.2 Lešení 

Práce na obvodovém plášti budou prováděny z pracovních plošin. Po zhotovení 

Drátkobetonových desek bude zřízeno pojizdné lešení pro provádění zdících a 

dokončovacích prací uvnitř haly.      

7.14.3 Sklady a skládky 

 Montáž prefabrikátů bude částečně prováděna přímo z podvalníků, částečně 

budou tyto prvky skladovány na rovné, zpevněné a odvodněné ploše. 

 Na staveništi budou přistaveny dva kontejnery pro ukládání stavebního odpadu. 

 V severozápadní části pozemku budou využity 2 kontejnery KOMA ZL 3 – 20
´
 

o rozměrech 2438 x 2431 x 6058 mm, jeden na ukládání materiálu a druhý na 

ukládání nářadí. 

 Ostatní materiál bude skladován v ploše staveniště na zpevněném podloží a 

uvnitř budovaných objektů. 

 

Kontejner KOMA ZL 3 – 20 

 

 

 
Obr. 20: Kontejner KOMA ZL 3 – 20 

7.14.4 Doprava na staveništi 

Vjezd na staveniště je řešen dvěma bránami a v případě potřeby rozebráním 

mobilního oplocení. Pro staveništní dopravu bude sloužit zpevněná komunikace 

z hutněné štěrkodrti, která bude provedena ve většině plochy staveniště a stávající 

zpevněné plochy. Proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště budou vjezdy 

opatřeny výstražnými cedulemi. Nejvyšší povolená rychlost na staveništi je stanovena 

na 5 km/h. Situace dopravního značení v blízkosti staveniště je řešena v příloze B01 – 

Situace dopravních vztahů. 
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Obr. 21: Bezpečnostní tabulka pro označení staveniště 

7.14.5 Sociální zařízení 

Pro zázemí stavbyvedoucího a pracovníků budou využity mobilní buňky. 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je  15 - 30 osob.  Pro tento počet budou 

umístěny čtyři šatnové kontejnery KOMA C3L 01, které budou sloužit i ke stravování. 

Doporučená podlahová plocha v tomto případě činí 1,75 m
2
. Protože 30 pracovníků 

bude na staveništi pouze první měsíc, bude jeden kontejner sloužící jako šatna pro 

pracovníky po snížení jejich počtu odstraněn Jako kanceláře pro stavbyvedoucího a 

mistra budou využity kontejnery KOMA C3L 02, které mají stejné parametry, navíc 

mají malou předsíňku. Splňují doporučenou plochu, která činí pro stavbyvedoucího 5 – 

20 m
2
 a pro mistra 8 – 12 m

2
.  

Hygienické zázemí bude vytvořeno umístěním kontejneru KOMA C3S 10. 

V uvedeném kontejneru je umístěno 5 umyvadel, 2 sprchy, 2 WC mísy a 2 pisoáry. 

Toto množství převyšuje doporučené vybavení (1 sprcha pro 15 osob, 1 umyvadlo na 10 

osob, 2 sedadla WC a stejný počet pisoárů pro 11 – 50 mužů).  
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Obr. 22: Kontejner KOMA C3L 01 

Podlahová plocha:   cca 13,8 m
2 

Rám:     žárově zinkovaný, izolace minerální vata 60 mm 

Rozměry (šířka, výška, délka): 2438 x 2800 x 6058 mm 

Okno:     1765 x 1335 mm s okenní roletou 

Dveře:     875 x 2000 mm 

Připojení elektřiny:   400V/32A, FI 25A 

Zásuvky:    1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

Spotřebiče:    použit osvětlení 2x 36W, přímotop 2 kW,   

     chladnička 

 

Obr. 23: Kontejner KOMA C3S 10 

Rám:     žárově zinkovaný, izolace minerální vata 80 mm 

Rozměry (šířka, výška, délka): 2438 x 2800 x 6058 mm 

Okno:     2x600 x 450 mm 

Dveře:     2x875 x 2000 mm 

Připojení elektřiny:   400V/32A, FI 25A 

Připojení na vodu /odpad.  3/4“, DN 110  
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Zásuvky:    1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

Spotřebiče:    osvětlení 2x 36W, přímotop1 kW a 2x 0,5kW, 

     200 l zásobníkový ohřívač  2,2 kW 

 

7.14.6 Plocha mytí vozidel 

V jihovýchodní části pozemku u jedné z bran bude zřízeno stanoviště pro mytí 

znečištěných vozidel a nářadí. Plocha bude tvořena silničními panely vyspádovanými 

do betonových odvodňovacích tvárnic a kanalizační litinové vpusti. Odkanalizování 

bude řešeno přes odlučovač ropných látek OLEOPATOR K NS 3 SF 650 do splaškové 

kanalizace. 

7.14.7 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládané zahájení výstavby:       4/2018 

 Předpokládané dokončení výstavby:    3/2019 

 

Řešeno v příloze B02 – Časový a finanční plán stavby. 

7.14.8 Ekonomické zhodnocení nákladů zařízení staveniště 

Celkové náklady na zařízení staveniště činí 640 604 Kč což je 0,95% z ceny stavby hlavního 

stavebního objektu. V položkovém rozpočtu je stanovena cena 1 626 000 Kč což je 2,4 %.  

 

Tab. 20: Ekonomické zhodnocení nákladů zařízení staveniště 

Prvek ZS Počet 
Počet 

měsíců 

Nájem 

(Kč) 

Doprava 

(Kč) 

Manipulace 

(Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Oplocení 271 m 12 87 308 -   87 308 

Oplocení dočasné 

(přípojky) 
260 m   3 180 -   3 180 

Přípojka voda 12 m - -   25 920 25 920 

Přípojka kanalizace 25 m - -   90 000 90 000 

Přípojka elektřina 30 m - -   10 500 10 500 

Kanceláře 2 ks 24 62 400 6 000 3 800 72 200 

Šatny 4 ks 47 98 700 12 000 7 600 118 300 

Sanitární kontejner 1 ks 12 61 200 3 000 1 900 66 100 

Kontejnery sklady 2 ks 24 84 096 6000 3 800 93 896 

Kontejnery na odpad 2 ks 24 67 200 6 000 - 73 200 

Celkem - - 464 084 33 000 143 520 640 604 
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Výstupem této kapitoly je sestava strojů použitých pro stavební práce, jejich 

posouzení a orientační propočet výkonnosti.   

Tento strojní sestava je zpracována v samostatné příloze B06 – Návrh strojní 

sestavy. 
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9.1 Obecné informace  

9.1.1 Obecné informace o stavbě  

Stavba: 

Název stavby:  Výrobní hala SW-MOTECH s.r.o. 

Adresa: Hrušovanská 404, Vojkovice 

Katastrální území:  Vojkovice u Židlochovic 784567 

Parcela:    

Čísla parcel (nová hala):  667/14, 667/15, 667/47, 667/53, 667/52 

Čísla parcel (přípojka plynu): 667/52, 667/53, 667/54, 667/58*, 667/91* 

Čísla parcel (přípojka vody):  667/47, 667/60, 670/3 

Čísla parcel (přípojka NN):  643/15, 667/52, 667/53 

Čísla parcel (ostatní):  643/33*, 667/9, 667/16, 755/2, 755/3, 755/4  

Parcely dotčení stavbou:  643/33*, 667/2, 670/3, 755/4 

* Parcely potřebné pro přístup a realizaci stavby (jejich dílčí části) jež nejsou ve 

vlastnictví stavebníka. Bude řešeno ve smlouvě o právu provést stavbu. 

643/33 - Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice 

667/58 - Němec Oldřich, Hlavní 14, 66701 Vojkovice 

667/91 - AGRO Vojkovice, spol. s r.o., Hrušovanská 24, 66701 Vojkovice 

Stavebník: 

Název organizace:  SW-MOTECH s. r.o. 

Sídlo:   Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice 

Zastoupený:   Ing. Richard Pirmajer, jednatel 

IČO:    26253411 

Telefon:   547 424 570 

E-mail:   info@sw-motech.cz 

http:   www.sw-motech.cz 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

Obchodní firma:  DIMENSE v.o.s. 

Adresa:   Hrnčířská 15, 602 00 Brno 

IČ:   27753379 

DIČ:    CZ27753379 

Telefon:   543 217 360 

E-mail:   info@dimense.cz 

http:    www.dimense.cz 
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Účel stavby:   

Novostavba výrobní haly pro kovovýrobu, lakování a skladování 

Podrobnosti:  

Plocha pozemku:  5 341 m
2
 

Zastavěná plocha:  3 854 m
2
 

Podíl zastavěné plochy: 72 % 

Zpevněné plochy:   2 224 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:  1 resp. 2 

Počet podzemních podlaží:  0 

Výška atiky:    9,95 m 

Konstrukční výška 1.NP: 3,92 m 

Výškové osazení haly:  ±0,000 = 185,300 m.n.m 

9.1.2 Charakteristika stavby 

Do nové haly SW-MOTECH s.r.o. splňující požadavky na tepelnou ochranu a 

hygienické prostředí zaměstnanců bude přesunuta kovovýroba ze stávajících hal a části 

stávajícího objektu „H“ neodpovídajících požadavkům moderní výroby v rozsahu:  

 Řezání a obrábění plechů (CNC stroje, brusky, vrtačky atd..) 

 Řezání a obrábění trubkových materiálů 

 Svařování a broušení výrobků 

 Skladování hutního materiálu a hotových výrobků z kovovýroby bez 

povrchové úpravy 

 Po ukončení výstavby haly bude kovovýroba rozšířena o práškovou lakovnu 

s kompletní předúpravou a vypalováním  

Hlavní stavební objekt výrobní haly je obdélníkového půdorysu o rozměrech 

68,54 x 56,24 x 9,95 m. Konstrukce je železobetonová skeletová založená na 

hlubinných pilotách a základových patkách. Zastřešení je řešeno dvěma sedlovými 

střechami s výškou hřebene +9,850 m a jednou pultovou střechou s výškou hřebene 

+9,780 m. Nad vjezdy do hal budou provedeny markýzy s výškou hřebene +5,710 m. 

spádované směrem k hale. Pro opláštění budou použity systémové sendvičové PUR 

panely. Přesah opláštění nad střechy vytváří atiku ve výškové úrovni +9,950 m. 

Obvodový plášť a zastřešení výrobní haly přesahují prvky technického zařízení, 

světlíky, prostupy atd..  

Výrobní hala je přibližně uprostřed opticky rozdělena dvoupodlažním zděným 

sektorem sloužící skladování, výrobnímu, technickému, technologickému, 

administrativnímu, sociálnímu a hygienickému zázemí (1.NP – rozvodna, 
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kompresorovna, skladovací prostory, WC, laboratoř, neutralizační stanice, úklidová 

místnost; 2.NP – technická místnost, jednací místnost, kuchyňka, denní místnost, šatny, 

sprchy, WC, úklidová místnost, přípravna, zázemí technologů, vedoucího výroby, 

laseru, lakovny, svařovny, vzduchotechniky). V části haly se světlou výškou +7,775 m 

se nachází výrobní a skladovací prostory (v jižní části haly - sklad pro příjem, laser, 

přípravna, svařovna, kancelář skladníků; v severní části haly - lakovna, manipulace 

tryskání, sklad pro výdej) 

Součástí stavby bude zbudování požární nádrže v severní části pozemku, 

přístřešků a oplocených stanovišť technologických plynů v jižní části pozemku, 

zpevněných ploch včetně odvodnění a nových přípojek technické infrastruktury. 

V areálu bude vytvořeno 21 nových parkovací státní (k 9 současným) a dvě parkovací 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dopravní napojení se nemění. Celý 

areál je páteřní komunikací napojen na ulici Hrušovanská. Místa sjezdů nově budované 

výrobní haly a dopravní obslužnosti zůstávají zachovány. 

9.1.3 Konstrukčně-materiálové řešení stavby 

Podrobně popsáno v Technické zprávě ke stavebně technologickému projektu 

(kapitola 1) a projektové dokumentaci. 

Založení objektu 

Objekt je založen na hlubinných pilotách s monolitickými železobetonovými 

kalichovými hlavicemi. Sloupy realizovány dodatečně jsou založeny do 

prefabrikovaných kalichů spřažených se spodními monolitickými železobetonovými 

stupni základových patek. Ocelové dodatečně doplněné sloupy jsou založeny na 

monolitických železobetonových patkách. Stěnové panely a schodišťová ramena jsou 

založeny na základových pasech ze ztraceného bednění vyplněného betonem. Na piloty 

a patky po obvodu stavby navazují prefabrikované základové prahy.  

 Konstrukce a dílce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Piloty:  C25/30 XA1, S4 

 Hlavice pilot:  C25/30 XA1, S3 

 Kalichy:   C30/37, XC2 

 Základové prahy:   C30/37, XC4+XF2 

 Základové patky a pasy:   C25/30, XC2 

 Podkladní betony:   C8/10, XC0 

 Výztuž:   B500B (10.505 (R)) 

 Kari (6-150/150) pro podkladní beton:  Bst 500 

 Min. krytí výztuže: prefa dílce (obecně):  c = 25 mm 

 základové konstrukce:  c = 50 mm 
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 piloty: c = 100 mm 

 hlavice pilot: c = 40 mm 

Nosná konstrukce a schodiště 

Montovaná železobetonová skeletová konstrukce je tvořena čtyřmi podélnými a 

dvanácti příčnými moduly tvořící jeden dilatační celek. Na ose K budou provedeny dva 

sloupy v mezilehlých modulech. 

Na piloty a patky po obvodu objektu jsou uloženy základové prahy vyčnívající 

nad podlahovou desku o 200 mm. Prefabrikované sloupy mají průřez 500 x 500 mm 

(600 x 500 mm). Na ose 1 (B, C, K, L) jsou prefabrikované sloupy nahrazeny dodatečně 

doplněnými ocelovými sloupy HEA 200 a na ose 12 (K, L) HEA 300 pro kotvení 

obvodového pláště. Na sloupy a v případě ukládání přes dva moduly na vysoké 

průvlaky obdélníkového průřezu 300 x 1 700 mm jsou uloženy vazníky. Střešní vazníky 

jsou sedlové a pultové „T“ průřezu o maximální výšce 1 675 mm a šířce horní pásnice 

520 mm. Pro ztužení jsou užity ztužidla průřezu 250 x 500 mm. Strop dvoupodlažní 

části haly je tvořen panely Spiroll tloušťky 200 mm a 265 mm ukládanými na průvlaky 

průřezu obráceného „T“ výšky 500 mm a 700 mm. Průvlaky jsou uloženy na sloupové 

konzoly, případně na krátké sloupy. V místech nástupních ramen schodišť jsou panely 

osazeny pomocí ocelových výměn tvaru Z uložených na výstupních ramenech schodišť 

 a sousedních panelech Spiroll.    

Konstrukce je doplněna prefabrikovanými schodišťovými prvky. Schodišťové 

mezipodesty jsou uloženy na stěnových panelech (Zděné podezdívky dle projektové 

dokumentace budou nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými panely.). 

Schodišťová ramena nástupní jsou uložena na ozub mezipodesty a betonový základ. 

Ramena výstupní jsou zalomená s horní podestou a jsou uložena na ozuby mezipodest a 

průvlaků.  

Stykování prefabrikovaných prvků je řešeno vyčnívajícími ocelovými trny, 

případně svarem na přilehlá zabudovaná ocelová kování. Ocelové markýzy a nosné 

atikové sloupky jsou rovněž připojeny stykováním pomocí do prefabrikátů 

zabudovaných kování. Prefabrikáty jsou opatřeny příslušnými prostupy a vedeními dle 

projektové dokumentace. 

 Konstrukce a dílce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Prefa dílce (obecně):   C40/50, XC1 

 Ztužidla:   C30/37, XC1 

 Schodišťové prefabrikáty:   C30/37, XC1 

 Základové prahy:   C30/37, XC4+XF2 

 Výztuž:   B500B (10.505 (R)) 
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 Konstrukční ocel kování:   S235 

 Min. krytí výztuže:  prefa dílce (obecně):  c = 25 mm 

Konstrukce střechy 

Na železobetonové vazníky je provedena nosná vrstva z trapézového plech 

150/280/0,75-1,25 mm, na který bude položena parotěsná zábrana LDPE, tepelně 

izolační vrstva z minerální vaty a EPS 100 S v celkové tloušťce 260 mm. Finální 

vrstvou střešní konstrukce tvoří hydroizolační PVC folie tloušťky 1,5 mm, která je od 

tepelné izolace separována geotextilií 300 g/m2. Pochozí pruh je opatřen protiskluzovou 

PVC folií tloušťky 2,4 mm. Odvodnění střech je zajištěno střešními vyhřívanými 

vpusťmi a havarijními přepady.  

Systémové světlíky a prostupy jsou vyneseny ocelovými tenkostěnnými 

výměnami "omega" vkládanými do vln trapézového plechu a válcovanými profily typu 

IPE a L. VZT a klimatizační jednotky o hmotnosti nad 150 kg jsou vyneseny výměnami 

z válcovaných profilů. Lemování prostupů je řešeno tenkostěnnými ohýbanými C 

profily.  

S ohledem snížení rizika pádu z výšky při obsluze a údržbě střešního pláště a 

zařízení na něm je součástí střešní konstrukce zádržný a záchytný systém. Mezi 

kotvícími prvky bude osazeno nerezové lano. Na lano lze pomocí karabin umožňujících 

plynulý pohyb mezi jednotlivými kotvícími prvky připojit osobní ochranné prostředky 

proti pádu z výšky. Systém bude doplněn jednotlivými kotvícími prvky. 

Konstrukce obvodového pláště 

Obvodový plášť je řešen lehkými sendvičovými PUR panely tloušťky 100 mm. 

Obvodový plášť je nad úroveň obvodových nosníků a vazníků vynesen pomocí 

atikových sloupků ze svařovaných průřezů T a L přivařených ke kotevním deskám 

osazeným v prefabrikovaných prvcích. Výměny pro okenní a vratové otvory jsou řešeny 

uzavřenými ocelovými profily kotvenými do prefabrikovaných konstrukcí pomocí 

chemických kotev. V místech budoucího rozšíření jsou namísto železobetonových 

prefabrikovaných sloupů použity ocelové sloupy typu HEA.  

9.1.4 Situace 

Areál se nachází v jihozápadní části obce Vojkovice a od obce je oddělen 

okolním pásem polí. V areálu se nachází několik stávajících hal využívaných různými 

společnostmi. Ostatní plochy v areálu tvoří především dopravní komunikace a 

parkovací plochy. Areál je kompletně oplocen. Vjezd do areálu je řešen bránami a 

závorou.  
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Hlavní stavební objekt výrobní haly je obdélníkového půdorysu o rozměrech 

68,54 x 56,24 x 9,95 m. Součástí stavby bude zbudování požární nádrže v severní části 

pozemku, přístřešků a oplocených stanovišť technologických plynů v jižní části 

pozemku, zpevněných ploch včetně odvodnění a nových přípojek technické 

infrastruktury. Všechny stavební objekty jsou navrženy na parcelách 643/15, 643/33  

667/2, 667/9, 667/14, 667/15, 667/16 , 667/47, 667/52, 667/53, 667/54, 667/58, 667/60, 

667/91, 670/3, 755/2, 755/3 a 755/4 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic 

784567. Parcely 667/58, 667/91 a 643/33 nutné pro přístup a realizaci stavby, které 

nejsou ve vlastnictví stavebníka, budou s majiteli řešeny smlouvou o právu provést 

stavbu. 

Současné napojení dopravní infrastruktury na ulici Hrušovanská pomocí páteřní 

areálové komunikace zůstane zachováno. Napojení na technickou infrastrukturu je 

řešeno pomocí areálových sítí připojených na technickou infrastrukturu z ulice 

Hrušovanská. Dle dostupných podkladů a provedených sond se v areálu SW-MOTECH 

s.r.o. nachází mnoho podzemních rozvodů NN, VO, slaboproudů ve vlastnictví 

investora nebo správce areálu AGRO Vojkovice spol. s r.o., které budou stavební 

činností dotčeny. Před započetím stavebních prací je třeba zajistit koordinaci mapových 

podkladů veškerých inženýrských sítí. Všechny sítě musí být vytyčeny dle koordinační 

situace a jejich poloha musí být ověřena „vypípáním“ a ručními kopanými sondami. Při 

zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, 

je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. V případě poškození je nutné ihned 

kontaktovat správce dotčené sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy.  

Na řešených pozemcích se v současnosti nacházejí dvě nevyhovující haly 

sloužící pro výrobu a skladování výrobků firmy SW-MOTECH s.r.o.. Mezi halami se 

nachází částečně zpevněná plocha sloužící pro parkování. V bezprostřední blízkosti se 

nachází komunikace, ze které je zajištěn přístup na pozemek. Tyto haly a částečně 

zpevněné plochy budou odstraněny. V severo-západní části pozemku se nachází 3 

stromy, z nichž dva budou pokáceny (zavazí nově budované bráně). Jinak je řešený 

pozemek v současné době bez vzrostlé zeleně. Při revitalizaci průlehu budou pokáceny 

náletové dřeviny s průměrem kmene do 10 cm.  

 Plocha pozemku:  5 341 m
2
 

 Zastavěná plocha:  3 854 m
2
 

 Podíl zastavěné plochy: 72 % 

Poloha staveniště je v rovinatém až mírně svažitém terénu o nadmořské výšce 

cca 185 m. n. m. BPV. Ve svrchní vrstvě navážek o maximální ověřené mocnosti 

přibližně 0,8 m se vyskytují převážně soudržné zeminy charakteru středně plastických 

jílů třídy CI. Od hloubky přibližně 1,2 až 1,4 m původního terénu se vyskytují sprašové 

hlíny převážně tuhé konzistence s vlhkostí zvyšující se s hloubkou. Od hloubky 

přibližně 3,0 m původního terénu se nachází sprašové hlíny převážně polotuhé až 
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měkké konzistence. Ty přecházející v přechodový horizont písčitých jílů až 

zajílovaných jemnozrnných písků měkké konzistence třídy CS-SC. Celková mocnost 

řešeného svrchního subhorizontu soudržných zemin je cca 3 až 4 m.  

V podloží tohoto subhorizontu se od hloubky přibližně 3,4 až 4,8 m původního 

terénu vyskytují písčité a štěrkopísčité nesoudržné fluviální sedimenty údolní terasy GP 

- G-F s očekávanou mocností minimálně 3 až 4 m. Z hydrogeologického hlediska jde o 

komunikující průlinový kolektor s vysokou transmisivitou a drenážním účinkem 

Svratky. Podle archivních materiálů se v hloubce přibližně 7 - 8 m původního terénu 

nachází zvlněné předkvartérní podloží prezentované zajílovanými jemně až 

hrubozrnnými písky, písčitými jíly a plastickými jíly.  

Průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody s mírně napjatou hladinou v 

hloubce přibližně 5,2 – 5,3 m původního terénu. Hladina podzemní vody je vázána na 

svrchní průlinový kolektor štěrkopísčitého souvrství. Přítomností vody jsou nepříznivě 

ovlivňovány geotechnické vlastností souvrství od hloubky přibližně 3,0 m původního 

terénu. Z hlediska agresivity prostředí na beton jde vzhledem k výskytu agresivního 

CO2 na CaCO3 – 3-4 mg/l o slabě agresivní chemické prostředí XA1.   

Staveniště lze v souladu s ČSN 73 1001 a předběžnou geologickou dokumentací 

označit za podmínečně vhodné.  Dle platné normy ČSN 73 6133 jsou zeminy dotčené 

zemními pracemi řazeny do I. třídy těžitelnosti. Dle ČSN 73 3050 (dnes neplatné) do 3. 

třídy těžitelnosti. Jílovité hlíny s vyšší plasticitou jsou charakterizovány jako zeminy 

lepivé.  

Na základě měření byl radonový index pro řešený pozemek stanoven jako 

střední. Pro střední radonový index je dostatečné protiradonové opatření provedení 

všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Kontaktní konstrukce budou 

provedeny v souladu s normou ČSN 73 0601 pomocí celistvé protiradonové izolace s 

plynotěsně provedenými prostupy.  

Řešená lokalita nespadá do žádného zátopového území, ochranného pásma, ani 

se v blízkosti stavby nenachází žádná chráněná zvěř či rostliny. Žádná ze stávajících, 

sousedních, nebo stavbou dotčených budov není zapsaná na seznamu nemovitých 

kulturních památek, ani není jinak kulturně, či architektonicky významná. Řešené území 

je dlouhodobě stabilizované, není dotčeno sesuvy půdy, není poddolované ani jinak 

dotčeno zvláštními zásahy do zemské kůry.  

9.1.5 Obecné informace o procesu 

Tento technologický předpis se týká provádění nosné železobetonové 

montované skeletové konstrukce. Montáž bude prováděna ve třech krocích. Nejprve 

bude provedena montáž modulu na osách 8 – 12, ve druhém kroku bude provedena 

montáž modulu na osách 7 – 8 a v posledním kroku bude provedena montáž zbytku 
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skeletové konstrukce. Montáž bude prováděna jeřábem ze skládky materiálu (Rozložení 

skládek řešeno v samostatné příloze B07 – Skládka prefabrikovaných prvků.) a v 

případě vysokých průvlaků, střešních průvlaků a vazníků přímo z podvalníku. Případně 

bude prováděna celá přímo z dopravních prostředků s prvky dopravovanými v přesném 

pořadí a vyznačené skládky budou sloužit k vyrovnání nerovnoměrnosti zásobování.   

Prefabrikované sloupy mají průřez 500 x 500 mm (600 x 500 mm). Na piloty a 

patky po obvodu objektu jsou uloženy základové prahy vyčnívající nad podlahovou 

desku o 200 mm. Horní úroveň základových prahů je navržena na kótě +0,200 m a 

spodní na -0,800 m. Strop dvoupodlažní části haly je tvořen panely Spiroll tloušťky 200 

mm a 265 mm ukládanými na průvlaky průřezu obráceného „T“ výšky 500 mm a 700 

mm. Průvlaky jsou uloženy na sloupové konzoly, případně na krátké sloupy. V místech 

nástupních ramen schodišť jsou panely osazeny pomocí ocelových výměn tvaru 

Z uložených na výstupních ramenech schodišť  a sousedních panelech Spiroll. Pro 

ztužení jsou užity ztužidla průřezu 250 x 500 mm. Na sloupy a v případě ukládání přes 

dva moduly na vysoké průvlaky obdélníkového průřezu 300 x 1 700 mm jsou uloženy 

vazníky. Střešní vazníky jsou sedlové a pultové „T“ průřezu o maximální výšce 1 675 

mm a šířce horní pásnice 520 mm.    

Konstrukce je doplněna prefabrikovanými schodišťovými prvky. Schodišťové 

mezipodesty jsou uloženy na stěnových panelech (Zděné podezdívky dle projektové 

dokumentace budou nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými panely.). 

Schodišťová ramena nástupní jsou uložena na ozub mezipodesty a betonový základ. 

Ramena výstupní jsou zalomená s horní podestou a jsou uložena na ozuby mezipodest a 

průvlaků.  

Stykování prefabrikovaných prvků je řešeno vyčnívajícími ocelovými trny, 

případně svarem na přilehlá zabudovaná ocelová kování. Ocelové markýzy a nosné 

atikové sloupky jsou rovněž připojeny stykováním pomocí do prefabrikátů 

zabudovaných kování. Prefabrikáty jsou opatřeny příslušnými prostupy a vedeními dle 

projektové dokumentace.  

9.2 Materiál 

9.2.1 Prefabrikované konstrukce a dílce 

 Konstrukce a dílce jsou navrženy z následujících materiálů: 

 Prefa dílce (obecně):   C40/50, XC1 

 Ztužidla:   C30/37, XC1 

 Schodišťové prefabrikáty:   C30/37, XC1 

 Základové prahy:   C30/37, XC4+XF2 

 Výztuž:   B500B (10.505 (R)) 
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 Konstrukční ocel kování:   S235 

 Min. krytí výztuže:  prefa dílce (obecně):  c = 25 mm 

Sloupy 

Sloupy jsou navrženy obdélníkového průřez 500 x 500 mm a 500 x 600 mm. 

Výškově se liší podle umístění v konstrukci. Vetknutí sloupů do základů bude 

provedeno skrze kalichy, pata sloupů musí být na výšku rovnající se hloubce vetknutí 

povrchově zdrsněna z výroby. Na horní hranu vysokých sloupů opatřenou vidlicí a 

vyčnívajícími trny budou osazovány střešní vazníky, případně nosné vysoké průvlaky a 

ztužidla. Průvlaky vestavku budou uloženy na sloupové konzoly případně na horní 

hrany nízkých sloupů opatřených trny.  

Sloupy jsou navrženy z betonu C40/50 - XC1 a výztuže B500B (10 505 (R)) s 

krytím výztuže min. 25 mm. Sloupy budou opatřeny odformovacími úchyty a otvorem 

pro montážní trubku v horní části sloupu. Prefabrikáty budou pro realizaci z výroby 

vybaveny kováními pro připojení základových prahů, venkovních ocelových markýz a 

nosných atikových ocelových sloupků. Rovněž se počítá s doplňujícím kováním pro 

připojení věnců zděných stěn a vedení hromosvodu ve vybraných sloupech. 

Základové prahy  

Základové prefabrikované prahy jsou navrženy nezateplené. Jsou obdélníkového 

průřezu 200 x 1 000 mm a jsou zalícovány s vnějším povrchem sloupů. Horní úroveň 

základových prahů probíhá v jednotné výšce +0,200 m. V místech přístupových otvorů 

a vrat bude v základových prazích proveden výřez na úroveň -0,200.  

Základové prahy jsou navrženy z betonu C30/37 - XC4+XF2 a výztuže B500B 

(10 505 (R)) s krytím výztuže min. 25 mm. Prahy budou opatřeny odformovacími 

(montážními) úchyty a na koncích prahů, v místech uložení na základové kalichy budou 

provedeny vyčnívající trny. Prefabrikáty budou pro realizaci z výroby vybaveny 

kováními pro připojení ke sloupům. 

Průvlaky vestavku  

Průvlaky vestavku vynášející strop z panelů Spiroll jsou navrženy průřezu 

obráceného „T“ výšky 500 a 700 mm. Průvlaky jsou navrženy z betonu C40/50 - XC1 a 

výztuže B500B (10 505 (R)) s krytím výztuže min. 25 mm. Průvlaky budou opatřeny 

odformovacími (montážními) úchyty. Pro osazení na sloupy budou opatřeny otvory 

sandrick. 
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Ztužidla  

Ztužidla jsou navrženy obdélníkového průřezu 250 x 500 mm a jsou ukládány na 

horní hrany vysokých sloupů. Svým umístěním zároveň vytvářejí vidlici pro uložení 

vazníků na sloupy. Ztužidla jsou navrženy z betonu C30/37 - XC1 a výztuže B500B (10 

505 (R)) s krytím výztuže min. 25 mm. Ztužidla jsou opatřeny odformovacími 

(montážními) úchyty. Pro osazení na sloupy budou opatřeny otvory sandrick. 

Průvlaky vysoké 

Vysoké průvlaky vynášejí střešní vazníky v místech chybějících vysokých 

sloupů. Jsou navrženy o obdélníkovém průřezu 300 x 1 700 m a pro uložení vazníků 

jsou opatřeny vybráními, respektive konzolami. Průvlaky jsou uloženy na horní hrany 

vysokých sloupů. Průvlaky jsou navrženy z betonu C40/50 - XC1 a výztuže B500B (10 

505 (R)) s krytím výztuže min. 25 mm a budou opatřeny odformovacími (montážními) 

úchyty. Pro osazení na sloupy budou opatřeny otvory sandrick.  

Průvlaky budou opatřeny ocelovým kováním k možnosti kotvení atikových 

sloupků, případně výměn pro střešní světlíky. Dle potřeby projektu stavební části a 

specializovaných profesí, mohou být průvlaky opatřeny prostupy.  

Vazníky 

Střešní vazníky jsou navrženy jako sedlové či pultové průřezu „T“ o max. výšce 

1 675 mm a šířce horní pásnice 520 mm. Jsou ukládány na sloupy nebo na vysoké nosné 

průvlaky. Tloušťka stojiny vazníku je 180 mm. Vazníky jsou navrženy z betonu C40/50 

- XC1 a výztuže B500B (10.505 (R)) s krytím výztuže 25 mm. Vazníky budou opatřeny 

odformovacími (montážními) úchyty. Pro osazení na sloupy budou opatřeny otvory 

sandrick. 

Vazníky budou rovněž opatřeny ocelovým kováním k možnosti kotvení výměn 

pro střešní světlíky. Dle potřeby projektu stavební části a specializovaných profesí, 

mohou být vazníky opatřeny prostupy.  

Stěnové panely schodiště 

Stěnové panely schodiště jsou navrženy o rozměrech 820 x 180 x 2 165 mm. 

Panely jsou navrženy z betonu C30/37 - XC1 a výztuže B500B (10 505 (R)) s krytím 

výztuže min. 25 mm a budou opatřeny odformovacími (montážními) úchyty. Pro 

osazení na základové pasy a osazení mezipodestových panelů budou opatřeny 

vyčnívajícími trny a ocelovým kováním na spodní straně panelů. 
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Mezipodestové panely schodiště 

Mezipodestové panely schodiště jsou navrženy o rozměrech 2 400 x 820 x 200 

mm. Panely jsou navrženy z betonu C30/37 - XC1 a výztuže B500B (10 505 (R)) s 

krytím výztuže min. 25 mm a budou opatřeny odformovacími (montážními) úchyty. Pro 

osazení na stěnové panely budou opatřeny otvory sandrick a pro osazení schodišťových 

ramen budou opatřeny vyčnívajícími trny. 

Nástupní ramena schodiště 

Nástupní ramena schodiště jsou navrženy z betonu C30/37 - XC1 a výztuže 

B500B (10 505 (R)) s krytím výztuže min. 25 mm a budou opatřeny odformovacími 

(montážními) úchyty. Pro osazení na základové pasy budou opatřeny vyčnívajícími trny 

a ocelovým kováním. Pro osazení na mezipodestové panely budou opatřeny otvory 

sandrick. 

Výstupní ramena schodiště 

Výstupní schodišťová ramena jsou navržena jako zalomená s horní podestou. 

Prefabrikáty jsou navrženy z betonu C30/37 - XC1 a výztuže B500B (10 505 (R)) s 

krytím výztuže min. 25 mm. Výstupní ramena budou opatřeny odformovacími 

(montážními) úchyty a pro osazení na vyčnívající trny ozubů budou opatřeny otvory 

sandrick. 

Strop Spiroll  

Strop vestavku je navržen z předepnutých železobetonových panelů Spiroll 

tloušťky 200 mm a 265 mm. Panely Spiroll s podélnými řezy či výhraby mohou mít 

následkem manipulace odštípnutou hranu, což nesnižuje únosnost panelu. Výhraby 

mohou mít vzhledem k technologii provádění do měkké směsi nerovné hrany. 

 V realizační dokumentaci je počítáno se zapracováním prostupů. Dodatečné 

prostupy do rozměru 130 x 130 mm, kdy není porušeno žebro panelu, mohou být 

prováděny bez konzultace s projektantem, jakýkoliv větší prostup nebo více prostupů v 

jednom panelu je nutno konzultovat s projekcí Prefa Brno a.s.. Prostupy se vždy 

provádějí řezáním, nebo vrtáním. Sekání otvorů je zakázáno.  

  



152 
 

Množství: 

Tab. 21: Sloupy 

Označení 
Počet 

(ks) 

Objem 

(m
3
) 

Hmotn. 

(t) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

SL01 – SLOUP 10 2,406 6,014 500 500 9899 

SL01H – SLOUP 3 2,406 6,014 500 500 9899 

SL02H – SLOUP 1 2,353 5,882 700 700 9399 

SL03 – SLOUP 1 2,484 6,211 500 500 10176 

SL03HK – SLOUP 1 2,484 6,211 500 500 10176 

SL03K – SLOUP 3 2,484 6,211 500 500 10176 

SL04 – SLOUP 8 1,189 2,973 500 500 4757 

SL05 – SLOUP 13 2,391 5,976 900 500 9399 

SL06 – SLOUP 1 2,286 5,714 700 500 9399 

SL07 – SLOUP 1 2,286 5,714 700 500 9399 

SL08 – SLOUP 1 2,789 6,972 1000 500 9399 

SL09 – SLOUP 1 2,335 5,837 700 700 9399 

SL10 – SLOUP 1 2,335 5,839 500 500 9379 

SL10H – SLOUP 1 2,335 5,839 500 500 9379 

SL10HK – SLOUP 2 2,335 5,839 500 500 9379 

SL10K – SLOUP 5 2,335 5,839 500 500 9379 

SL11H – SLOUP 1 2,279 5,698 500 500 9399 

SL12 – SLOUP 4 2,726 6,816 600 500 9399 

SL13 – SLOUP 2 2,504 6,259 500 900 9899 

SL13H – SLOUP 1 2,504 6,259 500 900 9899 

SL14 – SLOUP 1 2,789 6,972 1000 500 9399 

SL15 – SLOUP 1 2,337 5,843 700 500 9399 

SL16HK – SLOUP 1 2,282 5,706 500 500 9379 

SL17HK – SLOUP 1 2,282 5,705 500 500 9379 

SL18H – SLOUP 2 2,435 6,089 500 500 10176 

SL19H – SLOUP 2 2,433 6,083 500 500 10176 

SL20 – SLOUP 1 2,789 6,972 1000 500 9399 
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Tab. 22: Základové prahy 

Označení 
Počet 

(ks) 

Objem 

(m
3
) 

Hmotn. 

(t) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

ZP01 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 8 0,842 2,105 4210 200 1000 

ZP02 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 0,992 2,48 4960 200 1000 

ZP03.1 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 1,127 2,819 5700 200 1000 

ZP04 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 4 0,992 2,48 4960 200 1000 

ZP05 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 0,672 1,68 3360 200 1000 

ZP06 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 8 1,092 2,73 5460 200 1000 

ZP06.1 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 1,012 2,53 5460 200 1000 

ZP06.2 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 2 1,08 2,699 5460 200 1000 

ZP06.3 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 1,079 2,699 5460 200 1000 

ZP07 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 8 0,892 2,23 4460 200 1000 

ZP08 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 0,655 1,638 5460 200 600 

ZP09 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 0,655 1,638 5460 200 600 

ZP10 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 0,908 2,27 4960 200 1000 

ZP11 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 1,116 2,79 5580 200 1000 

ZP12 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 1 0,696 1,74 3480 200 1000 

ZP13 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 2 1,16 2,9 5800 200 1000 

ZP14 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 2 1,126 2,815 5630 200 1000 

ZP15 - ZÁKLADOVÝ PRÁH 2 0,706 1,765 3530 200 1000 
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Tab. 23: Průvlaky 

Označení 
Počet 

(ks) 

Objem 

(m
3
) 

Hmotn. 

(t) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

PR02 - PRŮVLAK  2 8,509 21,272 15700 800 1700 

PR06 - PRŮVLAK  1 8,435 21,088 15700 800 1700 

PR07 - PRŮVLAK  1 8,435 21,088 15700 800 1700 

PR08 - PRŮVLAK  3 7,903 19,758 15700 300 1700 

PR21 - PRŮVLAK  1 6,259 15,648 11800 800 1700 

PR29.1 - PRŮVLAK  1 8,43 21,075 15700 800 1700 

PR01 - PRŮVLAK  7 1,403 3,508 5420 180 1648 

PR01.1 - PRŮVLAK  2 1,4 3,5 5420 180 1648 

PR03 - PRŮVLAK  1 1,346 3,366 5290 180 1638 

PR03.1 - PRŮVLAK  1 1,343 3,358 5290 180 1638 

PR04 - PRŮVLAK  6 1,136 2,839 5460 500 500 

PR05 - PRŮVLAK  4 1,136 2,839 5460 500 500 

PR09 - PRŮVLAK  1 0,699 1,747 3360 500 500 

PR10 - PRŮVLAK  1 1,125 2,813 5410 500 500 

PR11 - PRŮVLAK  2 0,87 2,174 4460 500 500 

PR12 - PRŮVLAK  2 0,821 2,052 4210 500 500 

PR13 - PRŮVLAK  1 1,159 2,897 5670 500 500 

PR14 - PRŮVLAK  1 1,125 2,813 5410 500 500 

PR15 - PRŮVLAK  1 0,753 1,882 3620 500 500 

PR16 - PRŮVLAK  1 1,179 2,948 5670 500 500 

PR17 - PRŮVLAK  1 1,244 3,11 5980 500 500 

PR18 - PRŮVLAK  1 1,615 4,038 6390 500 700 

PR19 - PRŮVLAK  1 1,652 4,131 6480 500 700 

PR20 - PRŮVLAK  1 1,719 4,297 6740 500 700 

PR22 - PRŮVLAK  1 1,299 3,248 5160 180 1638 

PR22.1 - PRŮVLAK  1 1,296 3,24 5160 180 1638 

PR23 - PRŮVLAK  1 1,011 2,527 5460 500 500 

PR24 - PRŮVLAK  1 1,105 2,762 5980 500 500 

PR25 - PRŮVLAK  1 1,125 2,813 5410 500 500 

PR26 - PRŮVLAK  1 1,179 2,948 5670 500 500 

PR27 - PRŮVLAK  1 0,753 1,882 3620 500 500 

PR28 - PRŮVLAK  1 2,001 5,002 9620 500 500 
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Tab. 24: Prvky schodiště 

Označení 
Počet 

(ks) 

Objem 

(m
3
) 

Hmotn. 

(t) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

PO01 – PODESTA 2 0,362 0,904 2400 820 200 

RA01 – RAMENO 2 0,974 2,436 3161 1100 2161 

RA02 – RAMENO 1 1,239 3,097 4491 1100 2161 

RA02.1 – RAMENO 1 1,227 3,067 4491 1100 2161 

SP01 – STĚNOVÝ PANEL 4 0,318 0,794 820 180 2165 

Tab. 25: Vazníky 

Označení 
Počet 

(ks) 

Objem 

(m
3
) 

Hmotn. 

(t) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

VA01 – VAZNÍK 8 5,543 13,856 19480 520 1675 

VA02 – VAZNÍK 8 3,089 7,722 11240 520 1608 

VA03 – VAZNÍK 11 5,591 13,979 19750 520 1675 

VA04 – VAZNÍK 4 5,476 13,689 19160 520 1675 

VA05 – VAZNÍK 4 3,022 7,555 11080 520 1608 

VA06 – VAZNÍK 2 5,534 13,836 19580 520 1675 

VA07 – VAZNÍK 1 5,509 13,773 19320 520 1675 

VA08 – VAZNÍK 1 3,055 7,638 11080 520 1608 

Tab. 26: Ztužidla 

Označení 
Počet 

(ks) 

Objem 

(m
3
) 

Hmotn. 

(t) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

ZT01 – ZTUŽIDLO 1 0,453 1,133 3700 200 630 

ZT02 – ZTUŽIDLO 18 0,719 1,798 5800 200 630 

ZT03 – ZTUŽIDLO 14 0,718 1,795 5800 200 630 

ZT04 – ZTUŽIDLO 1 0,454 1,136 3700 200 630 

ZT05 – ZTUŽIDLO 1 1,183 2,959 9558 250 500 
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Tab. 27: Panely Spiroll 

Označení 
Počet 

(ks) 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

Hmotn. 

(kg) 

Plocha 

(m
2
) 

Objem 

(m
3
) 

S02 - PPD516/205 1 5160 560 200 719 2,89 0,58 

S03 - PPD516/205 34 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S10 - PPD516/205 1 5160 500 200 642 2,58 0,52 

S11 - PPD129/205 2 1290 1190 200 382 1,54 0,31 

S01 - PPD516/207 2 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S04 - PPD516/207 1 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S05 - PPD516/207 1 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S06 - PPD516/207 1 5160 1050 200 1348 5,42 1,08 

S07 - PPD516/207 1 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S08 - PPD516/207 1 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S09 - PPD516/207 1 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S19 - PPD516/207 5 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S20 - PPD516/207 5 5160 1190 200 1527 6,14 1,23 

S12 - PPD976/270 10 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

S13 - PPD976/270 1 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

S14 - PPD976/270 1 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

S16 - PPD976/270 1 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

S15 - PPD976/272 1 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

S17 - PPD976/272 1 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

S18 - PPD976/272 1 9760 1190 265 4011 11,61 3,08 

Tab. 28: Ocelové výměny 

Označení Počet (ks) 

OCELOVÁ VÝMĚNA – Z 4 

9.2.2 Stavební chemie 

 Baumit ProofBeton - beton C30/37 XC4, XF4 

 Groutex 601 - vysokopevnostní cementová kotevní a zálivková malta bez smrštění 

 Jemnozrnný beton C20/25 XC1, S3, s přidaným plastifikátorem 

 SikaSwell® S-2, 600 ml - těsnicí tmel na bázi polyuretanu 

 Sikacryl®-S - akrylový tmel do styčných spár 
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Množství: 

Tab. 29: Stavební chemie 

Materiál Výměra Spotřeba Rezerva 
Potřebné 

množství 

Počet 

palet 

Baumit ProofBeton, 25 kg 10,2 m
3 

2000 kg/m
3
 

 

816 ks
 

15 + 6 ks 

Groutex 601, 25 kg 2,3 m
3 

1900 kg/m
3
 

 

175 ks
 

3 + 31 ks 

Jemnozrn. beton C20/25 XC1, S3, plastif. 6 m
3 

  

6 m
3 

 
SikaSwell® S-2, 600 ml 90,4 m 97 ml/m 

 

15 ks 
 

Sikacryl®-S 90,4 m 120 ml/m 

 

18 ks 
 

9.2.3 Ostatní materiál 

Tab. 30: Ostatní materiál 

Materiál Výměra Spotřeba Rezerva 
Potřebné 

množství 

Počet 

palet 

Elastomer. ložiska – střešní průvlaky 26 ks 

  

26 ks 

 Elastomer. ložiska – vysoké průvlaky 18 ks 

  

18 ks 

 Elastomer. ložiska – vazníky 78 ks  

  

78 ks  

 Montážní klíny 280 ks 

 

5% 294 ks 

 Ocelové podložky s rektif šroubem 70 ks 

  

70 ks 

 Ocelové distanční podložky 254 ks 

 

10% 280 ks 

 Ocelové stykovací destičky 110 ks 

  

110 ks 

 Ocelové kotevní desky schod. pref. 20 ks 

  

20 ks 

 Ocel  B500B, d = 8 mm 610 m 0,39 kg/m 15% 276,66 kg 

 Ocel  B500B, d = 12 mm 60 m 0,89 kg/m 

 

53,24 kg 

 Držák okopů 102 ks 

  

102 ks 

 Botka Doka XP 85 102 ks 

  

102 ks 

 Sloupek zábradlí Doka XP 120 102 ks 

  

102 ks 

 Lešeňové trubky D48, 3 m  112 ks 

  

132 ks 

 Lešeňové trubky D48, 4 m  20 ks 

  

20 ks 

 Držák lešeňových trubek 204 ks 

  

204 ks 

 Sponka lešeňových 4 ks 

  

4 ks 

 Prkna pro okopy 40x200 mm, 3 m 56 ks 

  

56 ks 

 Prkna pro okopy 40x200 mm, 4 m 10 ks 

  

10 ks 

 Prkna pro zábradlí 30x150 mm, 3,5 m 24 ks 

  

24 ks 

 Fošny pro zábradlí 50x100 mm, 2 m 34 ks 

  

34 ks 

 Řezivo pro bednění 103,1 m
2 

 

15% 119 m
2 

 Rádlovací drát d = 3,15 mm (svitek 60 kg) 

   

1 ks 

 Drátky na vázání výztuže (balení 10 kg) 

   

1 ks 
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9.2.4 Spojovací materiál 

 Hřebíky 

 Vruty 

 Skoby 

 Hmoždinky 

9.2.5 Doprava 

9.2.5.1 Primární doprava 

Doprava prefabrikovaných dílů bude řešena tahačem s teleskopickým 

podvalníkem a valníkem s hydraulickou rukou a vlekem z 37,2 km vzdálené výrobny 

Prefa Brno a.s. (Blanenská 1190/121, Kuřim). S výjimkou sloupů a schodišťových 

ramen a stěnových panelů se veškeré prefabrikované prvky přepravují ve výrobní 

poloze (v poloze v jaké budou zabudovány do konstrukce). Dílce se podkládají 

dřevěnými podkladky ve svislici nad sebou umístěnými v místě montážních úchytů (v 

případě panelů Spiroll ve vzdálenosti L/10 délky panelu od čel). Sloupy a tyčové prvky 

se dopravují nejvýše ve 2 vrstvách a štíhlé prvky ve speciálních k tomu určených 

stojanech. 

Doprava čerstvého betonu pro zálivku spár mezi stropními panely Spiroll bude 

zajištěna autodomíchávačem z 11,5 km vzdálené betonárny ZAPA UNISTAV, s.r.o. 

(Moravanská 224/98, Brno). Doprava ostatního materiálu bude řešena nákladním 

automobilem s valníkovou nástavbou, případně užitkovým vozem.  

Přepravovaný materiál musí být zajištěn proti poškození a sesypání při dopravě. 

Spotřební materiál zajistí stavbyvedoucí a bude na stavbu dodáván před zahájením prací 

a případně průběžně dle potřeby doplňován.  

9.2.5.2 Sekundární doprava 

Prefabrikované prvky montovaného skeletu a výztuž se budou dopravovat 

pomocí mobilního jeřábu a hydraulické ruky valníku. Doprava ostatního materiálu na 

staveništi bude řešena pomocí smykem řízeného nakladače, hydraulické ruky valníku, 

samohybných kloubovo-teleskopických pracovních plošin, stavebních koleček, ručně, 

případně za použití mobilního jeřábu.  

9.2.6 Skladování  

Přivezený materiál bude na stavbě přebírán stavbyvedoucím nebo pověřenou 

osobou. Bude kontrolováno, jestli dodávka souhlasí s objednávkou (množství, druh, 

kvalita). Materiály a hmoty budou skladovány dle podmínek pro skladování uvedených 

v technických listech v původních obalech. Musí být dodržována lhůta skladovatelnosti 

uvedená na obalech. Materiály budou skladovány v suchu, budou chráněny proti 

mechanickému poškození tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. Na uskladněné dílce je 

zakázáno vystupovat a podobně. 
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 Mezi prvky musí být zachován manipulační prostor minimálně 350 mm, 

bezpečný průchod o šířce minimálně 750 mm. 

 Montáž prefabrikátů bude částečně probíhat montáží přímo z podvalníků, 

částečně budou prefabrikované prvky skladovány na rovné, zpevněné a 

odvodněné ploše.  

 S výjimkou sloupů, schodišťových ramen a stěnových panelů budou veškeré 

prefabrikované prvky skladovány ve výrobní poloze (v poloze v jaké budou 

zabudovány do konstrukce).  

 Prefabrikované prvky se podkládají dřevěnými podklady ve svislici nad sebou v 

místě montážních úchytů. Případně ve vzdálenosti maximálně L/10 rozpětí od 

obou okrajů (maximálně ale 600 mm od okraje). Výška stohu nesmí přesáhnout 

1,8 m. 

 Sloupy a tyčové prvky čtvercového nebo obdélníkového průřezu se ukládají do 

skladových figur maximálně ve 4 vrstvách. Panely Spiroll mohou být dle 

výrobce skladovány ve stohu do výšky maximálně 4 m. 

 Tyčové prvky úzkého průřezu (poměr výška/šířka větší než 4:1) je nutné 

skladovat ve stojanech.  

 Prvky s úložnými plochami nad úrovní svého těžiště je nutné ukládat na 

vyvýšené stabilní podpory. 

 Ocelové pruty budou skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do 

skupin a budou podloženy dřevěnými hranoly na rovné, zpevněné a odvodněné 

skládce s jasně viditelným štítkem.  

 Malty a ostatní suché směsi v suchém stavu budou skladovány 

v uzamykatelných kontejnerových skladech na dřevěných paletách. Budou 

ukládány ve vazbě do výšky maximálně 1,5 m. 

 Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře 

v uzamykatelných kontejnerových skladech.  

 Ostatní drobný materiál bude skladován v uzamykatelných kontejnerových 

skladech. 

 Řezivo bude ukládáno na podkladech. 

 Venku skladovaný materiál bude proti atmosférickým srážkám chráněn 

přikrytím plachtou. 

Přesné polohy skládek a kontejnerů jsou zakresleny ve výkresu zařízení 

staveniště. 

9.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude převzato stavbyvedoucím odpovědným za provedení skeletové 

montované konstrukce. Bude provedena kontrola předchozích prací (zkontroluje se 

především pevnost základových konstrukcí, geometrická a modulová přesnost, soulad 

s projektovou dokumentací – podrobně uvedeno v KZP). Pracoviště bude předáno spolu 
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s veškerou dokumentací stavby, místy pro odběr elektrické energie, vody a také 

přístupovou cestou.  

Součástí předání a převzetí pracoviště je řádný zápis do stavebního deníku, kde 

obě strany stvrdí převzetí svými podpisy. Převzetím pracoviště odpovědná osoba 

potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane.  

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Klimatické pracovní podmínky 

Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota podkladu nesmí být nižší než 

+5°C a nesmí být vyšší než +35°C. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání 

malt a betonu (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.), nebo klesnou-li 

teploty pod +5°C musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti a zavést příslušná opatření. 

 Při rychlém vysychání vlivem nadměrných teplot čerstvě provedených malt 

nebo betonu budou zavedeny příslušná opatření (ochrana proti přímému 

oslunění, pravidelné vlhčení, apod.). 

 Klesne-li teplota po dobu tvrdnutí pod +5°C, bude ohřívána záměsová voda a 

beton/malta přikrývány rohožemi. Svářečské práce mohou probíhat bez omezení 

do -5°C. 

 Při rychlosti větru nad 11 m/s (při manipulaci se zavěšeným břemenem 8 m/s), 

dohlednosti menší než 30 m, bouřce, silném dešti, krupobití, sněžení, nebo při 

tvorbě námraz musí být venkovní práce přerušeny do doby, než bude pracoviště 

uvedeno do stavu, aby bylo možné pokračovat.  

9.4.2 Vybavenost pracoviště 

Před prováděním prací budou provedeny konstrukce spodní stavby a úprava 

pláně zhutněnou štěrkodrtí. Přístupová cesta na staveniště vede přímo z přilehlé 

komunikace. Staveniště bude oploceno uzamykatelným plotem výšky alespoň 1,8 m, 

aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude opatřen 

uzamykatelnými bránami a výstražnými značkami. Základní hygienické potřeby budou 

zajištěny mobilní sanitární buňkou v jihovýchodní části pozemku.  

Pro zázemí stavbyvedoucího a pracovníků bude využita sestava mobilních buněk 

v jihovýchodní části pozemku. Materiál bude skladován na rovných, zpevněných, 

odvodněných skládkách ze štěrkodrti a ve dvou uzamykatelných skladovacích 

kontejnerech. Elektřina i voda budou čerpány napojením na stávající/nové přípojky 

případně ze stávajícího objektu administrativy přes měřící přístroje, aby se dala odměřit 

spotřeba, která vznikla v průběhu realizace. Před zahájením a po dokončení stavby bude 



161 
 

do stavebního deníku zapsána aktuální spotřeba. Bude zřízena dočasná staveništní 

kanalizační přípojka, která bude napojena na mobilní buňky. 

V případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení. Likvidace odpadu 

bude zajištěna zhotovitelem. Na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery. Přesné 

polohy přípojek, skládek, kontejnerů a mobilních jsou zakresleny ve výkresu zařízení 

staveniště. Podrobně řešeno v samostatné kapitole 7 - Projekt zařízení staveniště. 

9.4.3 Instruktáž pracovníků 

Provádění prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 

pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním prací bude dohlížet 

stavbyvedoucí nebo pověřený mistr.  

Zhotovitel zajistí, že před započetím prací budou pracovníci seznámeni 

s prostorami a podmínkami pracoviště, řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a 

požární ochrany. Každý pracovník stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný 

tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a postup prací. Pracovní doba bude od 7:00 do 

17:30.  

9.5 Personální obsazení 

9.5.1 Obecné požadavky 

Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni v 

BOZP a seznámeni s danou problematikou a pracovištěm prováděného systému. Stroje 

může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními. Každý řidič je 

povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

9.5.2 Složení pracovní čety: 

 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro provádění 

geodetických a zeměměřičských prací) 

 1x jeřábník (řidičský průkaz C, profesní průkaz, strojnický průkaz)  

 1x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 1x řidič smykem řízeného nakladače (řidičský průkaz C/T, strojnický 

průkaz) 

 2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz CE, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem (řidičský 

průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz) 

 1x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 

 2x vazač (vazačský průkaz, svářečský průkaz) 

 2x montážník (svářečský průkaz, vazačský průkaz) 
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 2x tesař (vyučen v oboru) 

 2x pomocný pracovník (školení) 

9.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

9.6.1 Stroje 

Podrobnější popis a technické specifikace jsou uvedeny v příloze strojní sestava. 

Použitá strojní sestava se od navrhované může lišit dle možností zhotovitele. 

9.6.1.1 Těžká mechanizace 

 Mobilní jeřáb – Liebherr LTM 1100 – 5,2 

 Mobilní jeřáb – Liebherr LTM 1200 – 5,1 

 Autodomíchávač - Stetter Basic Line AM 8 C 

 Smykem řízený nakladač - Caterpillar 272D2 

 2x Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 16 

PX/SPX  

 2x Tahač – Scania R580 + teleskopický podvalník – Goldhofer SPZ-DL 4-

45/80 AA 

 Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + vlek 

Blomenroehr 

 Valník – Iveco Eurocargo 120E25 

 Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038 

 Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

9.6.1.2 Stroje malé 

 Míchačka stavební - Lescha SM 145 S 230 V   

 Míchačka s nuceným oběhem - Diem DZ 60VS  

 Ponorný vibrátor – Dimas VPE 2000  

 Svářecí invertor - Gama 1550 

 Vysokotlaký horkovodní čistič - Kärcher HDS 5/15 UX  

9.6.1.3 Ruční elektrické nářadí 

 Přímočará pila 

 Motorová pila 

 Kotoučová pila 

 Příklepová vrtačka 

 Jádrová vrtačka 

 Míchadlo 

 Kombinované kladivo 

 Úhlová bruska 

 Sanační bruska 

 Univerzální vysavač 

 Akumulátorový vrtací 

šroubovák 
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Podrobnější popis a technické specifikace jsou uvedeny v příloze B06 – Návrh 

strojní sestavy. Použitá strojní sestava se od navrhované může lišit dle možností 

zhotovitele. 

9.6.2 Pracovní nářadí a pomůcky 

9.6.2.1 Měřící pomůcky  

 Teodolit (případně totální 

stanice) 

 Nivelační přístroj 

 Provázek (100 m) 

 Metr skládací (2 m) 

 Metr svinovací  

 Vodováha 

 Olovnice 

 Měřící lať a měřící klínky 

 Pravítko  

 Úhelník 

9.6.2.2 Pomocné konstrukce 

 Žebřík  Skládací schůdky

9.6.2.3 Nářadí a pomůcky 

 Tužka  

 Fix 

 Raznice 

 Kalkulačka 

 Lopata 

 Krumpáč 

 Zednická naběračka  

 Nerezové hladítko 

 Zednická lžíce 

 Špachtle 

 Vědro zednické 

 Vanička zednická 

 Kolečko stavební 

 Zednické kladivo 

 Tesařské kladivo 

 Tesařská sekera 

 Kovová palice 

 Gumová palice 

 Kladivo 

 Páčidlo 

 Lepící páska 

 Koště 

 Smeták 

 Kartáč  

 Malířský váleček 

 Štětec 

 Vytlačovací pistole 

 Zalamovací nůž 

 Sada klíčů matkových  

 Sada šroubováků 

 Nůžky 

 Kleště 

 Pákové nůžky 

 Vázací kleště 

 Pásy pro podvlečení 

 Lano 

9.6.2.4 Osobní a ochranné pracovní pomůcky 

 Pracovní oděv 

 Pracovní obuv 

 Pracovní rukavice 

 Ochranná přilba 
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 Svářecí kukla 

 Svářecí rukavice a ochranný 

oblek 

 Ochranné brýle 

 Respirační rouška 

 Reflexní vesta 

 Postroj s jistícím lanem 

9.7 Pracovní postup 

Zálivková malta Groutex 601 bude připravována pomocí míchačky s nuceným 

oběhem, případně ručním míchadlem (vrtačkou s míchadlem) v poměru 4 litry vody na 

25 kg suché směsi. Do 3/4 množství čisté vody (na potřebné množství směsi) a za 

pomalého míchání (omezit provzdušňování) se nasype suchá směs a 3 minuty se míchá 

(zabránit tvoření hrudek). Následuje dolití zbytku vody a míchání další 2-3 minuty k 

dosažení rovnoměrné konzistence. Doba zpracovatelnosti je 30 - 60 minut v závislosti 

na okolní teplotě. 

Beton Baumit ProofBeton bude připraven mícháním (2-3 minuty) v míchačce 

v poměru přibližně 2,5 l čisté vody na 25 kg suché směsi. Doba zpracovatelnosti je 90 

minut. 

Technologické přestávky se stanoví přímo na pracovišti výpočtem na základě 

reálných klimatických podmínek. 

1) Montáž sloupů na osách 8 – 12  

Před zahájením montáže se zkontroluje vnitřek všech kalichů, případně se očistí 

všechny nečistoty a mastnota. Vyměří se podélné i příčné osy a vyznačí se na horním 

líci kalichů. Technickou nivelací se vyrovná výška (dle nejvyššího bodu) pomocí 

ocelových podložek s rektifikačním šroubem. Provede se navlhčení kalichu tak, aby na 

dně kalichu nezbyla žádná přebytečná voda z důvodů rozmísení směsi. Následně se na 

dno kalichu nanese beton Baumit ProofBeton s mírným převýšením šroubu. 

Provede se kontrola sloupu, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota paty 

a dosedací plochy. Vyměří a vyznačí se osy sloupu. Provede se kontrola vázacích 

prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. Na montážní tyč prostrčenou otvorem v horní 

části sloupu bude připnut závěs jeřábu. Jeřábník začne pomalu zvedat sloup do svislé 

polohy, kde ho nechá ustálit. Vazači kontrolují, zda je vše v pořádku a navádí sloup na 

místo určení. Jeřábník sloup přesune cca 300 mm nad horní líc kalichu, kde ho dva 

montážníci ustálí a pomocí páčidel a gumových palic ho směrují tak, aby jeho osy byly 

naproti vyznačeným osám na líci kalichu, přičemž musí dbát na jeho polohové orientaci. 

Jeřábník sloup pozvolna spustí do kalichu na betonové lože, kde se pomocí dřevěných 

(dubových) klínů vycentruje a zafixuje podle olovnice a vodováhy. Přesné ustavování 

se provede teodolitem (případně totální stanicí), který bude obsluhovat geodet.  
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Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se sloup 

odepnout. Následně bude provedena zálivka betonem Baumit ProofBeton  a provede se 

zhutnění ponorným vibrátorem. Vzhledem k obtížnému přístupu vibrátoru je třeba 

minimalizovat vznik vzduchových dutin při provádění zálivky. Po dosažení 70% 

pevnosti betonu budou klíny odstraněny a provede se doplnění zálivky. 

Nejdříve budou osazeny sloupy rohové, podle nich pak do šňůry ostatní 

mezilehlé. Při osazování sloupů je třeba dbát na jejich orientaci vůči modulovým osám 

objektu.  

2) Montáž základových prahů mezi obvodovými sloupy na osách 8 – 12 (kromě 

tří prahů na osách 12 / J – M a dvou prahů v místech vjezdu a výjezdu do 

prostoru nové haly) 

Do kalichů a hlavic budou dodatečně provedeny zaměřené vývrty.  Provede se 

očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch kalichů a hlavic. Provede se jejich 

navlhčení tak, aby na dně vývrtu nezbyla žádná přebytečná voda. Vývrty se zalijí 

maltou Groutex 601 a provede se lože z betonu Baumit ProofBeton tloušťky 10 mm s 

vloženou ocelovou distanční podložkou. 

Provede se kontrola prahu, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota 

dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. 

Následně se práh uváže pomocí montážních (odformovacích) úchytů. Jeřábník začne 

pomalu zvedat práh o 300 mm, kde ho nechá ustálit. Zatím co vazači kontrolují, zda je 

vše v pořádku a navádí práh na místo určení. Jeřábník práh přesune cca 300 mm nad 

místo uložení, kde ho dva montážníci ustálí a směrují ho tak, aby trny na spodní straně 

prahu dosedly do provedených vývrtů. Jeřábník práh pozvolna spustí do maltového 

lože, kde se vyrovná a zafixuje podle vodováhy. Přesné ustavování se provede 

teodolitem (případně totální stanicí), který bude obsluhovat geodet. Případná korekce 

výšky se řeší ocelovými distančními podložkami. 

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování osazený práh se v 

horní části přivaří stehovými svary k ocelovým plotnám zabudovaným ve sloupech. 

Poté se může práh odepnout, dokončit přivaření koutovým svarem a vyplnit zámek 

betonem Baumit ProofBeton. 
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Obr. 24: Montáž základových prahů 

Vnější spáry budou pomocí vytlačovací pistole vyplněny polyuretanovým 

tmelem SikaSwell® S-2 a vnitřní spáry akrylátovým tmelem Sikacryl®-S. Podklad 

musí být pevný, čistý, suchý a zbavený veškerých nečistot a prachu. 

 

Obr. 25: Zapravení základových prahů 

Pod základové nosníky bude přichystán hutněný podsyp štěrkodrti. Následné 

zahrnování základových prahů musí být prováděno rovnoměrně z obou stran, přičemž v 

blízkosti základových prahů se musí vrstvy násypu hutnit pouze lehkými hutnícími 

mechanizmy po vrstvách maximálně 300 mm a to až poté co bude kotvení prahů 

dostatečně pevné.   
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3) Montáž průvlaků na osách 12 a 8  

 

 

Obr. 26: Montáž průvlaků 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá. Průvlaky je na sloupy možno osazovat 

nejdříve po uplynutí technologické přestávky alespoň 48 hodin od montáže sloupů.  

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch konzol (v 

případě nízkých sloupů horních hran) sloupů. Poté se na sloupech propíše váhorys a 

zkontroluje se výšková úroveň dosedacích ploch. Dojde-li k velkému rozdílu výšek, 

provede se ve výjimečných případech nadbetonování betonem pevnosti C30/37 (V 

tomto případě je nutná další technologická přestávka alespoň 24 hodin.). Následně se 

navlhčí dosedací plochy a provede se lože z betonu Baumit ProofBeton tloušťky 10 mm 

s vloženou ocelovou distanční podložkou. 

Provede se kontrola průvlaku, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota 

dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. 

Následně se průvlak uváže pomocí montážních (odformovacích) úchytů. Jeřábník začne 

pomalu zvedat průvlak o 300 mm, kde ho nechá ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda 

je vše v pořádku a navádí průvlak na místo určení. Jeřábník průvlak přesune cca 

300 mm nad místo uložení, kde ho dva montážníci (u každého sloupu jeden) ustálí a 

směrují ho tak, aby navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch 

sloupů. Jeřábník průvlak pozvolna spustí do betonového lože, kde se vyrovná a zafixuje 

podle vodováhy. Přesné ustavení se provede teodolitem (případně totální stanicí), který 

bude obsluhovat geodet. Případná korekce výšky se řeší ocelovými distančními 

podložkami. 
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Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se průvlak 

odepnout. Po osazení průvlaku se otvory Sandrik bezezbytku vyplní zálivkovou maltou 

Groutex 601 a po zhotovení bednění se styčné spáry vyplní betonem Baumit 

ProofBeton. 

4) Montáž ztužidel na osách 12 a 8 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá. Ztužila je na sloupy možno osazovat nejdříve 

po uplynutí technologické přestávky alespoň 48 hodin od montáže sloupů.  

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch sloupů. Poté se 

zkontroluje výšková úroveň dosedacích ploch. Dojde-li k velkému rozdílu výšek, 

provede se ve výjimečných případech nadbetonování betonem pevnosti C30/37 (V 

tomto případě je nutná další technologická přestávka alespoň 24 hodin.). Následně se 

navlhčí dosedací plochy sloupů a provede se lože z betonu Baumit ProofBeton tloušťky 

10 mm s vloženou ocelovou distanční podložkou. 

Provede se kontrola ztužidla, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota 

dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. 

Následně se průvlak uváže pomocí montážních (odformovacích) úchytů. Jeřábník začne 

pomalu zvedat ztužidlo o 300 mm, kde ho nechá ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda 

je vše v pořádku a navádí ztužidlo na místo určení. Jeřábník ztužidlo přesune cca 300 

mm nad místo uložení, kde ho dva montážníci (u každého sloupu jeden) ustálí a směrují 

ho tak, aby navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch sloupů. 

Jeřábník ztužidlo pozvolna spustí do betonového lože, kde se vyrovná a zafixuje podle 

vodováhy. Přesné ustavení se provede teodolitem (případně totální stanicí), který bude 

obsluhovat geodet. Případná korekce výšky se řeší ocelovými distančními podložkami. 

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se ztužidlo 

odepnout. Po osazení ztužidla se otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou 

maltou Groutex 601. 
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5) Montáž vysokých průvlaků přenášejícího vazníky a střešní průvlaky na osách 

8 a 12 (J – M)   

 

Obr. 27: Montáž vysokých průvlaků 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá. Průvlaky je na sloupy možno osazovat 

nejdříve po uplynutí technologické přestávky alespoň 48 hodin od montáže sloupů.  

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch sloupů. Poté se 

zkontroluje výšková úroveň dosedacích ploch. Dojde-li k velkému rozdílu výšek (který 

by nešel eliminovat jinou tloušťkou elastomerového ložiska), provede se ve 

výjimečných případech nadbetonování betonem pevnosti C30/37 (V tomto případě je 

nutná další technologická přestávka alespoň 24 hodin.). Následně se provede osazení 

elastomerových ložisek tloušťky 10 mm na dosedací plochy. 

Provede se kontrola průvlaku, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota 

dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. 

Následně se průvlak uváže pomocí montážních (odformovacích) úchytů. Jeřábník začne 

pomalu zvedat průvlak o 300 mm, kde ho nechá ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda 

je vše v pořádku a navádí práh na místo určení. Jeřábník průvlak přesune cca 300 mm 

nad místo uložení, kde ho dva montážníci (u každého sloupu jeden) ustálí a směrují ho 

tak, aby navlékly otvory Sandrik na trny (mezi vidlice) sloupů. Jeřábník průvlak 

pozvolna spustí na elastomerová ložiska a provede se kontrola podle vodováhy. Přesné 

ustavení se provede teodolitem (případně totální stanicí), který bude obsluhovat geodet.  

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se průvlak 

odepnout. Po osazení průvlaku se otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou 

maltou Groutex 601. 
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6) Montáž vazníků na osách 8 – 12 

 

Obr. 28: Montáž vazníků 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v 

kalichových hlavicích dostatečně zatvrdlá. Vazníky je na sloupy možno osazovat 

nejdříve po uplynutí technologické přestávky alespoň 48 hodin od montáže sloupů. A na 

Vysoké průvlaky nejdříve po 24 hodinách. 

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch sloupů (případně 

vysokých průvlaků). Poté se zkontroluje výšková úroveň dosedacích ploch. Dojde-li k 

velkému rozdílu výšek (který by nešel eliminovat jinou tloušťkou elastomerového 

ložiska), provede se ve výjimečných případech nadbetonování betonem pevnosti 

C30/37 (V tomto případě je nutná další technologická přestávka alespoň 24 hodin.). 

Následně se provede osazení elastomerových ložisek tloušťky 10 mm na dosedací 

plochy. 

Provede se kontrola vazníku, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota 

dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. 

Následně se vazník uváže pomocí montážních (odformovacích) úchytů. Jeřábník začne 

pomalu zvedat vazník o 300 mm, kde ho nechá ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda je 

vše v pořádku a navádí vazník na místo určení. Jeřábník průvlak přesune cca 300 mm 

nad místo uložení, kde ho dva montážníci ustálí a směrují ho tak, aby navlékly otvory 

Sandrik na trny (mezi vidlice) sloupů (konzol vysokých průvlaků). Jeřábník vazník 

pozvolna spustí na elastomerová ložiska a provede se kontrola a vyrovnání podle 

vodováhy. Přesné ustavení se provede teodolitem (případně totální stanicí), který bude 

obsluhovat geodet.  
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Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se vazník 

odepnout. Po osazení vazníku se otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou 

maltou Groutex 601. 

7) Montáž stěnových panelů schodiště 

Do dostatečně zatvrdlých základových pasů budou dodatečně provedeny 

zaměřené vývrty.  Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch 

základových pasů. Provede se jejich navlhčení tak, aby na dně vývrtu nezbyla žádná 

přebytečná voda. Vývrty se zalijí maltou Groutex 601 a provede se lože z betonu 

Baumit ProofBeton tloušťky 15 mm s vloženými ocelovými distančními podložkami na 

krajích panelu. 

Provede se kontrola panelů, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota 

dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. 

Následně se panel uváže pomocí montážních (odformovacích) úchytů. Jeřábník začne 

pomalu zvedat panel do svislé polohy, kde ho nechá ustálit. Zatím co vazači kontrolují, 

zda je vše v pořádku a navádí panel na místo určení. Jeřábník panel přesune cca 300 

mm nad místo uložení, kde ho dva montážníci ustálí a směrují ho tak, aby trny na 

spodní straně panelu dosedly do provedených vývrtů. Jeřábník panel pozvolna spustí do 

maltového lože, kde se vyrovná a zafixuje podle vodováhy. Přesné ustavování se 

provede teodolitem (případně totální stanicí), který bude obsluhovat geodet. Případná 

korekce výšky se řeší ocelovými distančními podložkami. 

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se správně 

osazený panel připevnit přivařením ocelových kování panelu a základového prahu 

ocelovou kotevní deskou koutovým svarem. Osazený a zafixovaný panel se poté může 

odepnout.  

8) Montáž sloupů na ose 7 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 1. 

9) Montáž mezipodestových panelů 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a 

zálivková malta stěnových panelů schodiště dostatečně zatvrdlá. Mezipodestové panely 

je na stěnové panely možno osazovat nejdříve po uplynutí technologické přestávky 

alespoň 24 hodin od montáže stěnových panelů.  

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch stěnových 

panelů. Poté se zkontroluje výšková úroveň dosedacích ploch. Dojde-li k velkému 

rozdílu výšek, provede se ve výjimečných případech nadbetonování betonem pevnosti 
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C30/37 (V tomto případě je nutná další technologická přestávka alespoň 24 hodin.). 

Následně se navlhčí dosedací plochy stěnových panelů a provede se lože z betonu 

Baumit ProofBeton tloušťky 10 mm s vloženými ocelovými distančními podložkami na 

okrajích panelů. 

Provede se kontrola mezipodestového panelu, případně se očistí všechny 

nečistoty a mastnota dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, 

nejsou-li jakkoli porušeny. Následně se panel uváže pomocí montážních 

(odformovacích) úchytů. Jeřábník začne pomalu zvedat panel o 300 mm, kde ho nechá 

ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda je vše v pořádku a navádí panel na místo určení. 

Jeřábník panel přesune cca 300 mm nad místo uložení, kde ho dva montážníci (u 

každého stěnového panelu jeden) ustálí a směrují ho tak, aby navlékly otvory Sandrik 

na trny vyčnívající z dosedacích ploch stěnových panelů. Jeřábník panel pozvolna spustí 

do betonového lože, kde se vyrovná a zafixuje podle vodováhy. Přesné ustavení se 

provede teodolitem (případně totální stanicí), který bude obsluhovat geodet. Případná 

korekce výšky se řeší ocelovými distančními podložkami. 

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se panel 

odepnout. Po osazení panelu se otvory Sandrik bezezbytku vyplní zálivkovou maltou 

Groutex 601 a po zhotovení bednění se styčné spáry vyplní betonem Baumit 

ProofBeton. 

10) Montáž základových prahů na osách 7 - 8 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 2. 

11) Montáž průvlaků na ose 7 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 3. 

12) Montáž nástupních schodišťových ramen 

Montáž bude prováděna ze samohybné kloubovo-teleskopické pracovní plošiny. 

Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a zálivková malta 

mezipodestových panelů dostatečně zatvrdlá. Schodišťová ramena je na mezipodestové 

panely možno osazovat nejdříve po uplynutí technologické přestávky alespoň 24 hodin 

od jejich montáže.  

Do dostatečně zatvrdlých základových pasů budou dodatečně provedeny 

zaměřené vývrty. Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch 

mezipodestových panelů a základových pasů. Poté se pomocí teodolitu (případně totální 

stanice), který bude obsluhovat geodet zkontroluje výška spodního a horního uložení 

ramene. Dojde-li k velkému rozdílu výšek, provede se ve výjimečných případech 

nadbetonování betonem pevnosti C30/37 (V tomto případě je nutná další technologická 
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přestávka alespoň 24 hodin.). Následně se navlhčí dosedací plochy tak, aby na dně 

vývrtu nezbyla žádná přebytečná voda. Vývrty v základových pasech se zalijí maltou 

Groutex 601 a provede se lože z betonu Baumit ProofBeton tloušťky 15 mm s 

vloženými ocelovými distančními podložkami na krajích ramene. Na ozubech 

mezipodestových panelů se provede lože z betonu Baumit ProofBeton tloušťky 10 mm s 

vloženými ocelovými distančními podložkami na okrajích ramen. 

Provede se kontrola schodišťového ramene, případně se očistí všechny nečistoty 

a mastnota dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli 

porušeny. Následně se schodišťové rameno uváže pomocí montážních (odformovacích) 

úchytů. Jeřábník začne pomalu zvedat schodišťové rameno o 300 mm, kde ho nechá 

ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda je vše v pořádku a navádí schodišťové rameno na 

místo určení. Jeřábník schodišťové rameno přesune cca 300 mm nad místo uložení, kde 

ho dva montážníci ustálí a směrují ho tak, aby navlékly otvory Sandrik na trny 

vyčnívající z dosedacích ploch ozubů a zároveň dosedly trny do dodatečných vývrtů 

(nástupní rameno). Jeřábník schodišťové rameno pozvolna spustí do lože, kde se 

vyrovná a zafixuje podle vodováhy. Přesné ustavení se provede teodolitem (případně 

totální stanicí), který bude obsluhovat geodet. Případná korekce výšky se řeší ocelovými 

distančními podložkami. 

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování provede se 

přivaření ocelových kování nástupního ramene a základového pasu prostřednictvím 

kotevních desek stehovými svary. Následně se schodišťové rameno může odepnout. Po 

osazení schodišťového ramene se provede dovaření koutovým svarem a otvory Sandrik 

se bezezbytku vyplní zálivkovou maltou Groutex 601. Nakonec se po zhotovení 

bednění styčné spáry vyplní betonem Baumit ProofBeton. 

13) Montáž výstupních schodišťových ramen 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a 

zálivková malta mezipodestových panelů a průvlaků dostatečně zatvrdlá. Schodišťová 

ramena je na mezipodestové panely a průvlaky možno osazovat nejdříve po uplynutí 

technologické přestávky alespoň 24 hodin od jejich montáže.  

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch 

mezipodestových panelů a průvlaků. Poté se pomocí teodolitu (případně totální stanice), 

který bude obsluhovat geodet zkontroluje výška spodního a horního uložení ramene. 

Dojde-li k velkému rozdílu výšek, provede se ve výjimečných případech nadbetonování 

betonem pevnosti C30/37 (V tomto případě je nutná další technologická přestávka 

alespoň 24 hodin.). Následně se navlhčí dosedací plochy a na ozubech mezipodestových 

panelů a průvlaků se provede lože z betonu Baumit ProofBeton tloušťky 10 mm s 

vloženými ocelovými distančními podložkami na okrajích ramen. 
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Provede se kontrola schodišťového ramene, případně se očistí všechny nečistoty 

a mastnota dosedacích ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli 

porušeny. Následně se schodišťové rameno uváže pomocí montážních (odformovacích) 

úchytů. Jeřábník začne pomalu zvedat schodišťové rameno o 300 mm, kde ho nechá 

ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda je vše v pořádku a navádí schodišťové rameno na 

místo určení. Jeřábník schodišťové rameno přesune cca 300 mm nad místo uložení, kde 

ho dva montážníci ustálí a směrují ho tak, aby navlékly otvory Sandrik na trny 

vyčnívající z dosedacích ploch ozubů. Jeřábník schodišťové rameno pozvolna spustí do 

lože, kde se vyrovná a zafixuje podle vodováhy. Přesné ustavení se provede teodolitem 

(případně totální stanicí), který bude obsluhovat geodet. Případná korekce výšky se řeší 

ocelovými distančními podložkami. 

Jakmile dojde k polohovému srovnání, vyrovnání a zafixování může se 

schodišťové rameno odepnout. Po osazení schodišťového ramene se otvory Sandrik 

bezezbytku vyplní zálivkovou maltou Groutex 601 a po zhotovení bednění se styčné 

spáry vyplní betonem Baumit ProofBeton.  

Pro ochranu schodiště před poškozením bude provedeno jeho obednění včetně 

ochranného zábradlí výšky 1,1 m z fošen 50x100 mm a prken 30x150 mm.   

14) Montáž stropních panelů Spiroll na osách 7 - 8 

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin (Po osazení prvního panelu je možné další montáž provádět 

z osazených panelů se zajištěním osobními ochrannými pomůckami.). Kladení panelů 

bude prováděno podle montážních výkresů. Velké prostupy budou vytvořeny pomocí 

ocelových výměn.  
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Obr. 29: Osazení ocelových výměn 

Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je lože a zálivková malta 

průvlaků a konzol sloupů (Výstupního schodišťového ramene - v případě osazování na 

ocelovou výměnu mezi vedlejším panelem a schodišťovým ramenem) dostatečně 

zatvrdlá. Stropní panely je na průvlaky možno osazovat nejdříve po uplynutí 

technologické přestávky alespoň 24 hodin od jejich montáže.  

Provede se očištění všech nečistot a mastnoty dosedacích ploch průvlaků a 

konzol sloupů. Následně se navlhčí dosedací plochy a provede se lože z betonu Baumit 

ProofBeton tloušťky 10 mm. 

Provede se kontrola panelu, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota. 

Čela panelů jsou opatřena krytkami dutin, aby nedocházelo k zatékání betonu dovnitř 

panelu. Provede se kontrola vázacích prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. Následně 

se panel uchytí pomocí rýh vedoucích po bocích panelu do samosvorných kleští (Panely 

upraveny podélným řezem jsou již při výrobě vybaveny čtyřmi (dvěma) montážními 

úchyty.). Jeřábník začne pomalu zvedat schodišťové panel o 300 mm, kde ho nechá 

ustálit. Zatím co vazač kontroluje, zda je vše v pořádku a navádí panel na místo určení. 

Jeřábník panel přesune cca 300 mm nad místo uložení, kde ho dva montážníci 

ustálí a směrují ho na dosedací plochy ozubů a konzol sloupů tak, aby uložení činilo 

minimálně 100 mm. Jeřábník panel pozvolna spustí do lože. Při ukládání se odměřují 

vzdálenosti od okraje metrem a kontrolují se odchylky vodováhou. Případná korekce 
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výšky se řeší ocelovými distančními podložkami. Jakmile dojde k polohovému 

srovnání, vyrovnání a zafixování může se panel odepnout. 

15) Montáž vysokých průvlaků na ose 7 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 5. 

16) Montáž ztužidel na ose 7 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 4. 

17) Montáž střešních průvlaků na osách 7 - 8 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 6. 

18) Montáž zbylých sloupů 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 1. 

19) Montáž základových prahů mezi obvodovými sloupy na osách 1 – 7 (kromě 

sedmi prahů na osách 1 / A – D, F-G a J – M a čtyř prahů v místech vjezdu a 

výjezdu do prostoru nové haly) 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 2. 

20) Montáž zbylých průvlaků 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 3. 

21) Montáž ztužidla na ose 3 (K – M) 

 Postup montáže shodný s postupem montáže průvlaků v bodě 3. 

22) Montáž zbylých stropních panelů Spiroll 

 Postup montáže shodný s postupem v bodě 14. 

23) Montáž ochranného zábradlí  

Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických 

pracovních plošin případně z osazených panelů se zajištěním osobními ochrannými 

pomůckami. 

Nastaví se rozsah sevření botky se svorkou XP. Následně se botka nasune na 

prefabrikovaný prvek tak, aby přiléhala k čelní straně, a provede se zajištění zatlučením 

klínu. Maximální osová vzdálenost jednotlivých sloupků je 5 m.  
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Obr. 30: osazení botek zábradlí 

Následně se sloupek zábradlí XP zdola opatří držákem okopů a nasune se do 

připevněné botky tak, aby zapadla pojistka. 

 

Obr. 31: Osazení sloupků zábradlí 

Každý třmen zábradlí bude opatřen držákem, do něhož budou navléknuty 

lešeňové trubky D48 mm s přesahem alespoň 0,1 m a zajištěny zatlučením klínu. 

Maximální převislý konec lešeňové trubky je 1,3 m. Osazení zábradlí v místě schodiště, 

kde nelze připnout botky bude řešeno pomocí sponek. Nakonec bude provedeno osazení 

dřevěných okopů. 
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Obr. 32: Osazení lešeňových trubek 

24) Zálivka spár panelů Spiroll 

Po osazení panelů se spáry mezi panely i spáry mezi panely a průvlaky očistí, 

navlhčí a vyplní zálivkovou průběžnou výztuží průměru 8 mm osazenou ve výšce 

podélné drážky (Během zálivky výškově srovnána pomocí háku.), aby bylo umožněno 

její obalení zálivkovým betonem. Stykování výztuže je minimálně 200 mm. V 

projektové dokumentaci vyznačených místech, bude do každé spáry vložena kleštinová 

výztuž průměru 12 mm a délky, která bude přivařena koutovým svarem ke kování 

průvlaku. Velikost spár při horním okraji je 70 mm, při spodním 10 mm. Při podélně 

upraveném panelu musí být šířka spáry mezi panely minimálně 50 mm, aby bylo možné 

její zmonolitnění. 
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Obr. 33: Osazení výztuže pro zálivku spár panelů Spiroll 

Po svaření všech spojů se provede podbednění spár dřevěným řezivem 

kotveným pomocí rádlovacího drátu zapřeného ocelovou výztuží umístěnou kolmo přes 

spáru. Následně se provede zalití spár betonovou zálivkou z jemnozrnného betonu 

C20/25 s přidaným plastifikátorem. Zhutnění zálivky se provede plošným beranidlem 

(například prkno).  

Hotovou stropní konstrukci je možno zatížit nejdříve tři dny po provedení 

zálivek. Dodatečný prostup do rozměru 130x130 mm, kdy není porušeno žebro panelu, 

se může dělat bez konzultací s projektantem, jakýkoliv větší prostup nebo víc prostupů 

v 1 panelu je nutno konzultovat s projekcí Prefa Brno a.s. Prostupy se vždy provádějí 

řezáním, nebo vrtáním. Sekání otvorů je zakázáno. 

25) Montáž zbylých ztužidel 

 Postup montáže shodný s postupem v bodě 4. 

26) Montáž zbylých vysokých průvlaků 

 Postup montáže shodný s postupem v bodě 5. 

27) Montáž zbylých vazníků 

 Postup montáže shodný s postupem v bodě 6. 

28) Montáž zbylých základových prahů 

Postup montáže shodný s postupem v bodě 2. Bude provedeno až po provedení 

konstrukce opláštění. Jako montážní prostředek bude použita hydraulická ruka valníku. 
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9.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí odpovědná osoba a provede o ní zápis do stavebního deníku. 

Podrobně popsáno v samostatné kapitole KZP. 

9.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště  

- kontrola vybavenosti pracoviště  

- kontrola dokončenosti předchozích prací 

 Kontrola pracovníků a strojů  

- kontrola technické a pracovní způsobilosti  

- kontrola technických listů, certifikátů a osvědčení 

 Kontrola dodávky materiálu 

- kontrola dodacích listů a prohlášení o shodě/vlastnostech 

- kontrola úplnosti dodávek  

- kontrola kvality a neporušenosti materiálů 

 Kontrola skladování materiálu 

- kontrola podmínek skladování dle povahy materiálu 

- kontrola umístění materiálu 

- kontrola skladování v neporušených původních obalech 

- kontrola lhůty skladovatelnosti 

9.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

- teplota okolního vzduchu a povrchové teploty musí být v rozmezí +5°C 

až +25°C (případně opatření) 

 Kontrola čistoty podkladu osazovaných prvků 

 Kontrola přípravy materiálů dle technických listů výrobců 

 Kontrola provedení svárů 

 Kontrola provedení maltových a betonových loží 

 Kontrola zálivek 

 Kontrola přesahů 

 Kontrola ošetřování betonu a zálivek 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola dodržování technologických přestávek 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 
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9.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo 

k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému 

porušení stability konstrukcí. Pracovní čety musí absolvovat školení odborným 

pracovníkem BOZP. Podrobně popsáno v samostatné příloze Plán BOZP. 

Přehled základních dotčených právních předpisů: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

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

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

při práci 
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 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí 

zhotovitel.) 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami. 

 Pravidelná kontrola ochranných a bezpečnostních pomůcek a údržba zařízení 

v předepsaném stavu. 

 Seznámení pracovníků s technologickým postupem vykonávaných prací a 

místními podmínkami.  

 Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 

opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  

 Vedení evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují. 

 Vedení evidence o provedení zkoušek, školení, odborné a zdravotní 

způsobilosti pracovníků. 

 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých 

byli informováni při školení. 

 Ohrazení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

 Značení vjezdu na staveniště dopravními značkami. 

 Zabezpečení kontroly bezpečnostních konstrukcí. 

 Zajištění odpovídajících bezpečnostních a hygienických požadavků na 

pracovní prostředí pracoviště. 

 Udržování pořádku na skládce materiálu a jejím okolí. 

 Dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s 

elektrickými přístroji. 

Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

IX. Vibrátory  

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související  

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI.  Práce na střeše 

VII.  Dočasné stavební konstrukce 

VIII.  Shazování předmětů a materiálu 

IX.  Přerušení práce ve výškách 

X.  Krátkodobé práce ve výškách 

XI.  Školení zaměstnanců 

Dotčené body nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 
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 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

Podrobné řešení v příloze BOZP. 

9.10 Ekologie 

Na stavbě se nebudou používat materiály ani provozy ohrožující životní 

prostředí a bude zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a 

opatření snižující riziko znečištění životního prostředí a snižující veškeré negativní 

vlivy na minimum. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou. Podrobně zpracováno 

v samostatné příloze Enviromentální plán. 

Přehled základních dotčených právních předpisů: 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí) 

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

zákon) 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

 Na staveništi se bude průběžně provádět úklid. 

 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 
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 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy 

(plachtou, vlhčením, snížením rychlosti apod.). 

 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 V případě potřeby bude prašný materiál vlhčen. 

 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na 

komunikaci očištěny. 

 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 

 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato 

zemina vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch 

je možné provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 

 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových 

vod ropnými a jinými škodlivými látkami.  

 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin 

vzniklými na stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 

 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 

 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 

 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního 

stavu. 

 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 

ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 

 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 

do 7.00 hodin. 

 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 

 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových 

emisí. 

 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 

 Během přestávek budou stroje vypínány. 

 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 

 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 

Odpady vzniklé na stavbě: 

03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy obsahující nebezpečné látky 
N Skládka 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
O Spalovna 

12 01 13 Odpady ze svařování O Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Recyklace / 

spalovna 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/katalog.php?akce=vse
https://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/katalog.php?akce=vse
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15 01 02 Plastové obaly O 
Recyklace / 

spalovna 

15 01 04 Kovové obaly O 
Recyklace / 

skládka 

15 01 06 Směsné obaly O 
Spalovna / 

skládka 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

Recyklace / 

skládka 

17 02 01 Dřevo O Spalovna 

17 02 03 Plasty O 
Recyklace / 

spalovna 

17 04 05 Železo a ocel O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 07 Směsné kovy O 
Sběrný 

dvůr 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 

20 01 11 Textilní materiály O 
Spalovna / 

skládka 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N Skládka 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N Skládka 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Spalovna / 

skládka 
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10.1 Obecné informace o stavbě  

Podrobně popsáno v samostatné kapitole 1 – Technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu. Časový průběh prací je řešen v přílohách B02 – Časový a 

finanční plán stavby a B03 – Časový plán hrubé stavby. 

10.2  Informace o procesu  

Tento plán bezpečnost se týká provádění nosné železobetonové montované 

skeletové konstrukce. Montáž bude prováděna ve třech krocích. Nejprve bude 

provedena montáž modulu na osách 8 – 12, ve druhém kroku bude provedena montáž 

modulu na osách 7 – 8 a v posledním kroku bude provedena montáž zbytku skeletové 

konstrukce. Montáž bude prováděna jeřábem ze skládky materiálu (Rozložení skládek 

řešeno v samostatné příloze B07 – Skládka prefabrikovaných prvků.) a v případě 

vysokých průvlaků, střešních průvlaků a vazníků přímo z podvalníku. Případně bude 

prováděna celá přímo z dopravních prostředků s prvky dopravovanými v přesném 

pořadí a vyznačené skládky budou sloužit k vyrovnání nerovnoměrnosti zásobování.   

Prefabrikované sloupy mají průřez 500 x 500 mm (600 x 500 mm). Na piloty a 

patky po obvodu objektu jsou uloženy základové prahy vyčnívající nad podlahovou 

desku o 200 mm. Horní úroveň základových prahů je navržena na kótě +0,200 m a 

spodní na -0,800 m. Strop dvoupodlažní části haly je tvořen panely Spiroll tloušťky 200 

mm a 265 mm ukládanými na průvlaky průřezu obráceného „T“ výšky 500 mm a 700 

mm. Průvlaky jsou uloženy na sloupové konzoly, případně na krátké sloupy. V místech 

nástupních ramen schodišť jsou panely osazeny pomocí ocelových výměn tvaru 

Z uložených na výstupních ramenech schodišť  a sousedních panelech Spiroll. Pro 

ztužení jsou užity ztužidla průřezu 250 x 500 mm. Na sloupy a v případě ukládání přes 

dva moduly na vysoké průvlaky obdélníkového průřezu 300 x 1 700 mm jsou uloženy 

vazníky. Střešní vazníky jsou sedlové a pultové „T“ průřezu o maximální výšce 1 675 

mm a šířce horní pásnice 520 mm.    

Konstrukce je doplněna prefabrikovanými schodišťovými prvky. Schodišťové 

mezipodesty jsou uloženy na stěnových panelech (Zděné podezdívky dle projektové 

dokumentace budou nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými panely.). 

Schodišťová ramena nástupní jsou uložena na ozub mezipodesty a betonový základ. 

Ramena výstupní jsou zalomená s horní podestou a jsou uložena na ozuby mezipodest a 

průvlaků.  

Stykování prefabrikovaných prvků je řešeno vyčnívajícími ocelovými trny, 

případně svarem na přilehlá zabudovaná ocelová kování. Ocelové markýzy a nosné 

atikové sloupky jsou rovněž připojeny stykováním pomocí do prefabrikátů 

zabudovaných kování. Prefabrikáty jsou opatřeny příslušnými prostupy a vedeními dle 

projektové dokumentace.  
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10.2.1 Dotčené práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění 

vzniká povinnost zpracovat plán BOZP dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. přílohy č. 5:  

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. (podzemní vedení a dočasné vedení pro zařízení 

staveniště) 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

10.3 Identifikační údaje 

10.3.1 Investor 

Název organizace:  SW-MOTECH s. r.o. 

Sídlo:   Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice 

Zastoupený:   Ing. Richard Pirmajer, jednatel 

IČO:    26253411 

Telefon:   547 424 570 

E-mail:   info@sw-motech.cz 

http:   www.sw-motech.cz 

10.3.2 Koordinátor při přípravě stavby 

Bc. Vladimír Křípal 

Moráńská 25, 594 01 Velké Meziříčí 

IČO: xxxxxxxx 

10.3.3 Koordinátor při realizace stavby 

Bc. Vladimír Křípal 

Moráňská 25, 594 01 Velké Meziříčí 

IČO: xxxxxxxx 

10.3.4 Zpracovatel projektové dokumentace 

Obchodní firma:  DIMENSE v.o.s. 

Adresa:   Hrnčířská 15, 602 00 Brno 

IČ:   27753379 

DIČ:    CZ27753379 
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Telefon:   543 217 360 

E-mail:   info@dimense.cz 

http:    www.dimense.cz 

10.3.5 Plánovaný počet zhotovitelů 

4 

10.3.6 Hlavní zhotovitel 

Název organizace:  VUT v Brně  

Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno  

Zastoupený:   Bc. Vladimír Křípal 

IČO:    00216305 

DIČ:    CZ00216305 

Telefon:   541 145 111 

E-mail:   vut@vutbr.cz 

http:   www.vutbr.cz 

10.3.7 Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

30 

10.4 Situace stavby 

Příloha B08 a B09 – Zařízení staveniště pro železobetonovou montovanou 

konstrukci. 

10.5 Přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě 

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

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. (Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

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

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
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 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

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

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Manuály výrobců užívaných zařízení. (Návody a proškolení zajistí zhotovitel.) 

10.5.1 Odůvodnění pro zpracování plánu 

Z důvodu překročení celkové předpokládané doby trvání prací a činností delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 

Zároveň z důvodu překročení 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je nutné, aby byl na stavbě vytvořený plán BOZP. 

Ten je nutný vytvořit i z důvodu vykonávání rizikových prací podle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. přílohy č. 5 a to: 

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. (podzemní vedení a dočasné vedení pro zařízení 

staveniště) 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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10.5.2 Odůvodnění pro účast koordinátora 

Vzhledem k tomu, že se na stavbě podílí více zhotovitelů, je zadavatel povinen 

dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora.  

10.6 Povinnosti zhotovitele stavby 

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 

osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 

čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami 

(ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv,…). 

 Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení 

v předepsaném stavu. 

 Provádět evidenci všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas příchodu a 

odchodu). 

 Seznámení pracovníků s technologickým postupem prací, které budou 

vykonávat.  

 Vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní způsobilosti 

pracovníků. 

 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli 

informováni při školení. 

 Pracovníci se musí řídit vnitropodnikovými předpisy. 

 Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí. 

 Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení. 

 Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. 

 Kozové lešení výšky nad 1,5 m musí být opatřeno zábradlím. 

 Nesvařovat v blízkosti hořlavých látek a předmětů. 

 Svařovací agregát musí být vychladlý a uložený na nehořlavý podklad. 

 Při betonování musí hadici přidržovat dva pracovníci, aby nedocházelo k jejímu 

rozkmitání v důsledku čerpání betonu nebo v důsledku působení větru.  
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Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

IX. Vibrátory  

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související  

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI.  Práce na střeše 

VII.  Dočasné stavební konstrukce 

VIII.  Shazování předmětů a materiálu 
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IX.  Přerušení práce ve výškách 

X.  Krátkodobé práce ve výškách 

XI.  Školení zaměstnanců 

Dotčené body nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

10.7 Plán rizik 

Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

 Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko:  

Vstup nebo vjezd nepovolaných fyzických osob na staveniště. 

Opatření: 

Staveniště je oploceno mobilním plotem do výšky alespoň 1,8 m.  Na oplocení 

staveniště bude umístěna značka s oznámením, že se jedná o staveniště a že je zde 

nepovolaným osobám vstup zakázán. Toto oznámení bude i na vstupní bráně na 

staveniště, která bude vždy večer po odchodu všech pracovníků uzamčena, a na všech 

ostatních vstupech.  

Vjezd na staveniště je označen cedulí se zákazem vjezdu na staveniště. 

Příjezdová cesta na staveniště z ulice bude označena dopravní značkou s upozorněním, 

že se jedná o vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 

osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

Riziko: 

Nebezpečí zranění pracovníků v důsledku nedostatečného osvětlení staveniště. 
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Opatření: 

V případě špatné viditelnosti bude zřízeno osvětlení pracoviště a spojovacích 

cest mezi pracovišti. 

Riziko: 

Nebezpečí pádu z výšky. 

Opatření: 

Místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty nebo 

ohrazeny. 

Riziko: 

Nebezpečí zranění při vstupu na nedostatečně únosnou plochu. 

Opatření: 

U každé nosné plochy bude před použitím zkontrolována její únosnost. Pokud 

nebude její únosnost dostatečná, musí stavbyvedoucí zajistit příslušná opatření pro 

bezpečné provedení práce na této ploše.  

Riziko: 

Ohrožení osob na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti při dopravě 

břemen a materiálů. 

Opatření: 

Zavěšená břemena nesmí být přepravována nad oblastmi, kde se nachází 

kontejnery zařízení staveniště a tam, kde se mohou zdržovat dělníci nebo kde by mohlo 

dojít ke zranění třetích osob, tedy mimo pozemek staveniště.  

 Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo výbuchu. 

 

Opatření: 

Staveništní rozvodná skříň musí být umístěna v suchém prostředí a musí být 

viditelně označena příslušnou značkou. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 

umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 
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neoprávněné manipulaci. Všichni pracovníci musí být seznámeni s místem umístění 

hlavního vypínače. Aby bylo zabráněno mechanickému poškození v místě, kde přípojka 

elektrické energie pro zařízení staveniště prochází nad staveništní komunikací, bude 

vedena minimálně 5 m nad staveništní komunikací. V místě, kde přípojka elektrické 

energie pro zařízení staveniště prochází pod zpevněnou plochou určenou k dopravě, 

bude tato chráněna chráničkou z dřevěných desek. Ostatní rozvody elektrické energie 

pro zařízení staveniště budou vedeny v chráničkách, aby bylo zabráněno mechanickému 

poškození.   Přípojka vody pro zařízení staveniště bude pod komunikací a zpevněnými 

plochami vedena jako trubka v trubce. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být podrobována pravidelným revizím. Pracovníci používající 

tyto stroje musí být proškoleni pro práci s těmito stroji. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: 

Nebezpečí pádu z výšky z pevného nebo pohyblivého pracoviště vlivem ztráty 

stability konstrukce. 

Opatření: 

Je nutno dodržovat maximální únosné zatížení a nepřetěžovat konstrukce 

nadměrným zatížením nebo nepřiměřeným množstvím osob. Zajistit stabilitu vhodným 

a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 

pracoviště nebo jeho části. Je nutno provádět odborné prohlídky pracoviště způsobem a 

v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Riziko: 

Nebezpečí zranění pracovníků nebo ohrožení majetku vlivem nepříznivých 

povětrnostních podmínek. 

Opatření 

Při provádění prací je nutno respektovat povětrnostní podmínky a v případě 

zhoršení počasí, zejména pak v případě silného deště, snížené viditelnosti pod 30 m 

nebo větru 11 m/s  (v případě práce se zavěšeným břemenem 8 m/s) budou práce na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a 

při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů přerušeny do doby, než 



197 
 

bude pracoviště uvedeno do stavu, aby bylo možné pokračovat. Všechna zařízení a 

nářadí je nutné během přerušení prací schovat v uzamykatelném skladu. 

Riziko: 

Nebezpečí zranění pracovníků nebo ohrožení majetku vlivem nesprávného 

skladování skladovaného materiálu (například ztráta stability nad sebou skladovaného 

materiálu). 

Opatření: 

Přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem a to přednostně v poloze, 

v jaké bude zabudován do konstrukce. Skladovací plochy musí být rovné, zpevněné a 

odvodněné. Rozměr skladovacích ploch a dopravních komunikací musí odpovídat 

parametrům materiálu.  

Prefabrikované prvky se podkládají dřevěnými podklady ve svislici nad sebou 

v místě montážních úchytů, výška stohu nesmí přesáhnout 1,8 m. Sloupy a tyčové prvky 

čtvercového nebo obdélníkového průřezu se ukládají do skladových figur maximálně ve 

4 vrstvách, v případě panelů Spiroll dle výrobce až do výšky 4 m. Ocelové pruty budou 

skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do skupin a budou podloženy 

dřevěnými hranoly na rovné, zpevněné a odvodněné skládce s jasně viditelným štítem.   

Sypké hmoty v pytlích budou skladovány na dřevěných paletách, budou 

ukládány ve vazbě do výšky max. 1,5 m. Tekuté materiály musí být skladovány 

v uzavřených nádobách s otvorem umístěným nahoře. Bezpečný průchod musí být 

široký nejméně 0,75 m. 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: 

Nebezpečí ztráty stability stroje.  

Opatření: 

Mobilní jeřáb bude před použitím zapatkován na zpevněné ploše vyznačené na 

výkresu zařízení staveniště. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními 

provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, zejména s 

únosností půdy a sklony pojezdové roviny. 
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Riziko: 

Nebezpečí kolize s překážkami nebo vedeními.  

Opatření: 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, zejména s uložením 

podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 

umístění nadzemních vedení a překážek. 

Riziko: 

Ohrožení zdraví obsluhy strojů při manipulaci se zavěšenými břemeny.  

 

Opatření: 

Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad 

kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 

nezdržovaly žádné fyzické osoby.  

Riziko: 

Ohrožení zdraví v důsledku použití stroje neoprávněnou osobou. 

Opatření: 

Všichni pracovníci používající stroje musí mít pro práci s těmito stroji 

dostatečná oprávnění a všichni pracovníci musí být seznámeni s provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 

 

Riziko: 

Zranění pracovníků při couvání stroje a vzájemné kolize strojů. 

Opatření: 

Při couvání řidič stroje využívá zvukového signalizačního zařízení, aby 

upozornil pracovníky v blízkosti stroje. Zároveň musí být vizuálním kontaktem s jiným 

pracovníkem ujištěn, že se v prostoru za vozidlem nikdo nezdržuje a couvání je tedy 

bezpečné. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Není-li v průvodní dokumentaci 

stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 

dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Při použití více strojů na jednom 
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pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému 

ohrožení provozu strojů. 

 Vibrátory 

Riziko: 

Ohrožení zdraví vlivem nesprávné manipulace s vibrátorem. 

Opatření: 

Stroj obsluhuje pouze osoba proškolená k danému úkonu. Ponoření vibrační 

hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 

chodu vibrátoru.  

 Jednoduché kladky 

Riziko: 

Ohrožení zdraví vlivem nesprávné manipulace s jednoduchou kladkou. 

Opatření: 

Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je 

vyloučeno z používání. 

 Před prvním použitím kladky musí být provedení její nosné konstrukce kladky 

prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. Nosné textilní lano 

musí mít průměr nejméně 10 mm. Bude prováděna jeho pravidelná kontrola, poškozené 

lano nesmí být používáno.      

 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 

Riziko: 

Ohrožení v důsledku závady stroje nebo provozní odchylky. 

Opatření: 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu. Poté musí být neprodleně sjednána náprava. 

Riziko: 

Zranění v důsledku samovolného pohybu stroje nebo jeho neoprávněného užití. 
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Opatření: 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, musí stroj zajistit proti samovolnému spuštění a jeho 

neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou zabrzděním parkovací brzdy, případně 

zajištění klínem, uzamknutím kabiny a vyjmutím klíče ze spínací skříňky nebo 

uzamknutím ovládání stroje. Po ukončení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy.  

Přeprava strojů 

Riziko: 

Zranění v důsledku samovolného pohybu, převrácení nebo ztráty stability stroje 

při jeho špatném zajištění a manipulaci. 

Opatření: 

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 

postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 

stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. Při přepravě stroje 

na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na 

ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 

používání stanoveno jinak. Pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení 

zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a 

mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na 

ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně.  

Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 

pohybu. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 

být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 

dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 

stroje. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
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Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

 Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: 

Ohrožení vlivem sesunutí materiálu. 

Opatření: 

Materiál bude skladován na plochách k tomu určených přesně dle pokynů 

uvedených v technologickém předpisu a pokynů výrobce. Skladovací plochy musí být 

rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 

skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 

hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Všechen materiál, který by jinak 

byl nestabilní, musí být zajištěn podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním.  

Prefabrikované prvky se podkládají dřevěnými podklady ve svislici nad sebou 

v místě montážních úchytů, výška stohu nesmí přesáhnout 1,8 m. Sloupy a tyčové prvky 

čtvercového nebo obdélníkového průřezu se ukládají do skladových figur maximálně ve 

4 vrstvách, v případě panelů Spirol dle výrobce l až do výšky 4 m. Ocelové pruty budou 

skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do skupin a budou podloženy 

dřevěnými hranoly na rovné, zpevněné a odvodněné skládce s jasně viditelným štítem.  

Sypké hmoty v pytlích budou skladovány na dřevěných paletách, budou ukládány ve 

vazbě do výšky max. 1,5 m. Tekuté materiály musí být skladovány v uzavřených 

nádobách s otvorem umístěným nahoře.  Bezpečný průchod musí být široký nejméně 

0,75 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

Riziko: 

Ohrožení při manipulaci s materiálem. 

Opatření: 

Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 

přístupná. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 



202 
 

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. 

Riziko: 

Převržení stroje při vykládání materiálu na skládku. 

Opatření: 

Materiál bude vykládán pomocí hydraulické ruky. Stroj bude zapatkovaný na 

zpevněné ploše, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

 Betonářské práce a práce související 

Riziko: 

Ohrožení vlivem nestability nebo pádu bednění nebo jeho části. 

Opatření: 

Při montáži montážního podepření stropních nosníků se bude postupovat podle 

pokynů uvedených v technologickém předpisu a bednění bude rozmístěno dle schématu 

montážního podepření. Poloha a maximální vzdálenosti podpor budou zkontrolovány. 

Riziko: 

Nebezpeční pádu stropní konstrukce po zabetonování.  

Opatření: 

Musí být zajištěna pravidelná kontrola bednících prvků v průběhu tuhnutí 

betonu. Případné zjištěné závady musí být neprodleně napraveny. Odbednění je možné 

až po povolení statikem. 

Riziko: 

Nebezpečí poranění pracovníků během železářských prací. 

Opatření: 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj 

přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 

fyzických osob. 
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 Montážní práce 

Riziko: 

Nebezpečí pádu zavěšeného břemene. 

Opatření: 

Všichni pracovníci případně ostatní osoby se během zdvihání a přemisťování 

dílců musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem 

montáže se mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištěné 

proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 

zajištění. Způsob a místo upevnění i seřízení vázacích prostředků je třeba zvolit tak, aby 

jejich provedené bylo bezpečné.   

Následující dílec se smí osazovat teprve po bezpečném uložení a upevnění 

předcházejícího dílce podle technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné 

zajištění dílců lze odstranit až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce 

stanoveném v projektové dokumentaci. 

Riziko: 

Nebezpečí pádu z výšky a do hloubky. 

Opatření: 

Podrobně řešeno v dotčených bodech nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou (viz níže). Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící 

k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno 

upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to 

technologický postup montáže. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení 

bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s 

postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. 

Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: 

Nebezpečí pádu z výšky. 
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Opatření: 

Pracovníci musí být proškoleni v oblasti rizik spojených s prováděním prací, při 

kterých hrozí nebezpečí pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně 

osobních a kolektivních zajištění, které budou používat. Každý pracovník musí před 

použitím těchto pomůcek vždy zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost.  

Všichni pracovníci musí být při pracích ve výšce zajištěni proti pádu. Po obvodu 

zřizované stropní konstrukce a v prostorech prostupů schodiště bude po vystavění 

bednění zřízeno ochranné zábradlí výšky 1,1 m dle technologického předpisu a výkresů. 

Zábradlí bude řešeno pomocí S sloupků DOKA, které budou připevněny na podpůrné 

trámy, na něž budou připevněna dřevěná lešeňové trubky. V prostorech schodišť bude 

zábradlí řešeno pomocí dřevěných fošen a prken. Pro zakrytí drobných prostupů budou 

použity únosné desky. 

 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Riziko: 

Nebezpečí pádu z výšky. 

Opatření: 

Pracovníci provádějící výškové práce musí být proškoleni a seznámeni 

s používáním osobních ochranných pomůcek. Při jejich vykonávání musí dbát zvýšené 

bezpečnosti. Je nutné provádět kontrolu kompletnosti, provozuschopnosti a 

nezávadnosti stavu používaných lanových úvazků.   

 Používání žebříků 

Riziko: 

Nebezpečí pádu ze žebříku. 

Opatření: 

Po žebříku se musí pracovníci pohybovat otočeni čelem k žebříku. Na žebříku se 

může pohybovat pouze jedna osoba. Vynášet lze břemena o maximální hmotnosti 15 

kg. Žebřík musí přesahovat svým horním koncem výstupní, případně nástupní plošinu 

nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 

prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m. Stabilita žebříku musí být zajištěna po celou dobu jeho 

používání. V případě použití přenosných žebříků musí být zajištěno jejich umístění na 

pevném, dostatečně velkém, stabilním podkladu, příčle musí být vodorovné. 
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 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko: 

Nebezpečí zranění pádem nářadí nebo materiálu. 

Opatření: 

Je třeba zajistit proti pádu nebo sklouznutí materiál, nářadí a pracovní pomůcky 

skladované ve výškách. Pádu nářadí a materiálu brání nejnižší deska na ochranném 

zábradlí. Při pohybu na staveništi jsou povinni všichni zaměstnanci nosit přilbu. 

 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko:  

Nebezpečí zranění pádem nářadí nebo materiálu. 

Opatření: 

Bude vymezen ohrožený prostor 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m a 2 m 

při práci ve výšce nad 10 m do 20 m.  

 Shazování předmětů a materiálu 

Riziko:  

Nebezpečí zranění pádem nářadí nebo materiálu. 

Opatření: 

Je zakázáno shazovat materiál nebo předměty v případě, pokud není možné 

bezpečně předpokládat místo dopadu, ani předměty a materiál, které by mohly 

zaměstnance strhnout z výšky. Místo dopadu musí být zabezpečeno proti vstupu osob a 

je třeba provést opatření proti nadměrné prašnosti a hlučnosti.   

 

 Přerušení práce ve výškách 

Riziko:  

 Nebezpeční pádu nebo sklouznutí se výrazně zvyšují v případě nepříznivé 

povětrnostní situace, za kterou se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících 

nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů 
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čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf); v ostatních případech silný 

vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota při provádění prací nižší než -10 °C. 

Opatření: 

Práce budou přerušeny na dobu nezbytně nutnou po dobu trvání nepříznivých 

vlivů. 

 Krátkodobé práce ve výškách 

Riziko: 

Nebezpečí pádu z výšky. 

Opatření: 

Při provádění montážních krátkodobých prací nutných pro osazení stavebních 

prvků musí pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 Školení zaměstnanců 

Riziko: 

Nebezpečí úrazu způsobené neinformovaností pracovníků. 

Opatření: 

Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách musí být proškoleni a 

seznámen s riziky spojenými s prováděním prací, u kterých hrozí nebezpečí pádu 

z výšky. Těmto pracovníkům musí být také poskytnuty potřebné informace týkající se 

používání osobních a kolektivních zajištění, které budou používat. Před jejich použitím 

musí každý pracovník zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Pracovníci potvrdí 

proškolení svým podpisem příslušného dokumentu. 

Dotčené body Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí: 

 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 

zdvihání břemen 

Riziko: 

Ohrožení zaměstnanců na staveništi při dopravě břemen a materiálů. 
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Opatření: 

Zavěšená břemena nesmí být přepravována nad místy, kde jsou umístěny 

kontejnery zařízení staveniště nebo kde se mohou zdržovat dělníci, případně kde by 

mohlo dojít ke zranění třetích osob, tedy mimo pozemek staveniště.  

Riziko: 

Ohrožení v důsledku převrácení zdvihacího zařízení. 

Opatření: 

Autojeřáb musí být zapatkován a zajištěn na zpevněné ploše, která bude 

vyznačena na výkrese staveniště. Maximální nosnost jeřábu nesmí být překročena. 

Riziko: 

Ohrožení v důsledku špatného zavěšení břemene. 

Opatření: 

Vázání a odvazování břemene bude prováděno pouze zaměstnanci oprávněnými 

k této činnosti, a to vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou zdvihacího 

zařízení. 

 Riziko: 

Ohrožení bezpečného použití jeřábu při zhoršení povětrnostních podmínek. 

Opatření: 

V případě zhoršení povětrnostních podmínek (silného deště, snížené viditelnosti 

pod 30 m nebo větru nad 8 m/s) budou přerušeny práce do doby, než bude pracoviště 

uvedeno do stavu, aby bylo možné pokračovat. 
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11.1 Identifikační údaje 

11.1.1 Název stavby 

Výrobní hala SW-MOTECH s.r.o. 

11.1.2 Druh stavby 

Novostavba průmyslové haly 

11.1.3 Místo stavby  

Adresa: Hrušovanská 404, Vojkovice 

Katastrální území:  Vojkovice u Židlochovic 784567 

Parcela:    

Čísla parcel (nová hala):  667/14, 667/15, 667/47, 667/53, 667/52 

Čísla parcel (přípojka plynu): 667/52, 667/53, 667/54, 667/58*, 667/91* 

Čísla parcel (přípojka vody):  667/47, 667/60, 670/3 

Čísla parcel (přípojka NN):  643/15, 667/52, 667/53 

Čísla parcel (ostatní):  643/33*, 667/9, 667/16, 755/2, 755/3, 755/4  

Parcely dotčení stavbou:  643/33*, 667/2, 670/3, 755/4 

* Parcely potřebné pro přístup a realizaci stavby (jejich dílčí části) jež nejsou ve 

vlastnictví stavebníka. Bude řešeno ve smlouvě o právu provést stavbu. 

643/33 - Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice 

667/58 - Němec Oldřich, Hlavní 14, 66701 Vojkovice 

667/91 - AGRO Vojkovice, spol. s r.o., Hrušovanská 24, 66701 Vojkovice 

11.1.4 Účel užívání stavby 

Do nové haly SW-MOTECH s.r.o. splňující požadavky na tepelnou ochranu a 

hygienické prostředí zaměstnanců bude přesunuta kovovýroba ze stávajících hal a části 

stávajícího objektu „H“ (sousedící výrobní a administrativní objekt) neodpovídajících 

požadavkům moderní výroby v rozsahu:  

 Řezání a obrábění plechů (CNC stroje, brusky, vrtačky atd..) 

 Řezání a obrábění trubkových materiálů 

 Svařování a broušení výrobků 

 Skladování hutního materiálu a hotových výrobků z kovovýroby bez 

povrchové úpravy 

Po ukončení výstavby haly bude kovovýroba rozšířena o práškovou lakovnu s 

kompletní předúpravou a vypalováním.  



210 
 

11.1.5 Předpokládaná doba výstavby 

Termín zahájení:  duben 2018  

Předpokládaný termín dokončení:  březen 2019  

11.1.6 Orientační náklady  

Předpokládané náklady výstavby jsou 87,8 mil. Kč bez DPH. 

11.2 Charakteristika stavby 

Podrobně popsáno v kapitople 1 – Technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu. 

11.3 Charakteristika staveniště 

Podrobně popsáno v kapitople 1 – Technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu. 

11.4 Ekologie 

11.4.1 Nakládání s odpady 

Při manipulaci s odpady budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

Vyhlášky Ministerstva životní prostřední č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady.  

Odpady, které nemůže zhotovitel sám využít, musí přednostně nabídnout 

k dalšímu využití buď sám, nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby využít, musí 

zhotovitel zajistit jejich zneškodnění.  

Způsoby likvidace: 

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním 

zařízení 

- spalitelný odpad bude spálen ve spalovně komunálních odpadů 

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 

Shromažďování a skladování stavebních odpadů kategorie N (nebezpečný) se 

nepředpokládá. O evidenci, shromažďování, zabezpečení a dalšímu nakládání s odpady 

musí být vedena dokumentace požadovaná příslušnými zákony.  Takto vedená evidence 

odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů, bude doložena při kolaudaci 

stavby.  
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Tab. 31: Výpis možných odpadů na stavbě 

03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy obsahující nebezpečné látky 
N Skládka 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
O Spalovna 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N Skládka 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 
O Skládka 

12 01 13 Odpady ze svařování O Skládka 

13 01 01 Hydraulické oleje obsahující PCB N Skládka 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N Skládka 

13 02 04 
Chlorované minerální motorové, převodové a mazací 

oleje 
N Skládka 

13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 

oleje 
N Skládka 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Skládka 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Skládka 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Skládka 

13 07 03 Motorový benzín N Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Recyklace / 

spalovna 

15 01 02 Plastové obaly O 
Recyklace / 

spalovna 

15 01 04 Kovové obaly O 
Recyklace / 

skládka 

15 01 06 Směsné obaly O 
Spalovna / 

skládka 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O 
Recyklace / 

skládka 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

Recyklace / 

skládka 

17 02 01 Dřevo O Spalovna 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/katalog.php?akce=vse
https://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/katalog.php?akce=vse
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17 02 02 Sklo O 
Recyklace / 

skládka 

17 02 03 Plasty O 
Recyklace / 

spalovna 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  N 
Recyklace / 

skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O Recyklace 

17 04 02 Hliník O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 05 Železo a ocel O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 07 Směsné kovy O 
Sběrný 

dvůr 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
Sběrný 

dvůr 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka 

17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
N Skládka 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
O 

Spalovna / 

skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 
O Skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 

20 01 11 Textilní materiály O 
Spalovna / 

skládka 

20 01 13 Rozpouštědla N Skládka 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N Skládka 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N Skládka 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Spalovna / 

skládka 
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11.4.2 Ohrožení životního prostředí a navržená opatření k ochraně 

životního prostředí při realizaci stavby 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při realizaci stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hladiny hluku dle 

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivým účinky hluku a 

vibrací. Budou používány stroje a zařízení v řádném technickém stavu, opatřené kryty 

pro hlučnosti. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Pokud stroj 

nebude pracovat, je třeba minimalizovat hlučnost jejich důsledným vypínáním.  

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více 

škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

Ochrana proti znečištění komunikací 

Napojení na stávající infrastrukturu se nemění, areál je přístupný z místní 

komunikace přes vjezdovou bránu. Uvnitř areálu se nachází areálová páteřní 

komunikace, ze které jsou přístupné jednotlivé stavební objekty. Pojíždění a stání 

vozidel a strojů je zajištěno na zpevněných plochách.  

Zhotovitel zajistí odstraňování bláta a nečistot z provozních a odstavných ploch 

tak, aby nedocházelo ke znečistění veřejné komunikace při výjezdu ze staveniště, dále 

zajistí očišťování kol a podvozků dopravních prostředků vyjíždějících na veřejnou 

komunikaci.        

 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 

znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, 

tuky, atd.) Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté 

úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom 

místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot 

vkládány záchytné vany. 

Novostavba ani její realizace nebude mít žádný negativní vliv na odtokové 

poměry v území. Likvidace dešťových vod je řešena povrchovým odvodněním pomocí 

liniového odvodnění do průlehu na p. č. 667/33l. 
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11.4.3 Ohrožení životního prostředí v průběhu fungování objektu 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na zdraví osob nebo na životní prostřední, 

nebude zatěžovat hlukem stávající sousední budovy oproti stávajícímu stavu. Při 

užívání stavby nedojde ve venkovním prostoru výrobní haly k překročení přípustných 

ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu. 

Hluk, teplo, zápach, znečišťování vod a zastínění budovy jsou navrženy tak, aby 

nebyly překročeny limity dle příslušných předpisů (zákon č. 17/1992 Sb., vyhláška č. 

45/1966 Sb.). 

11.4.4 Ohrožení životního prostředí při demolici objektu 

Při průběhu demoličních prací musí zhotovitel zajistit minimalizaci prašnosti 

(kropením demolovaných konstrukcí, stavební suti, manipulačních ploch, spouštěním 

demoličních materiálů krytými skluzy). Prašnost a znečišťování veřejných komunikací 

minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. 

Stavební práce provádět pouze v pracovní dny a v denní době, minimalizovat 

hlučnost stavebních strojů důsledným vypínáním hnacích agregátů, pokud stroj 

nepracuje. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, budou 

v dokonalém technickém stavu a budou prováděny kontroly možných úkapů ropných 

látek. Případnou kontaminovanou zeminu je třeba odtěžit samostatně a uložit do 

kontejneru. Je nutno zajistit třídění odpadů podle jednotlivých druhů, zabránit míšení a 

případnému znehodnocení.  

11.5 Základní právní předpisy 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 Zákon č. 34/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně   

 některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se  

 stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely  

 vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a    

 tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

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

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Ostatní právní předpisy jsou uvedeny v příloze Registr právních požadavků. 

 

11.6 Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

 Na staveništi se bude průběžně provádět úklid. 

 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 

 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy 

(plachtou, vlhčením, snížením rychlosti apod.). 

 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 V případě potřeby bude prašný materiál vlhčen. 

 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na 

komunikaci očištěny. 

 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 

 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato 

zemina vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch je 

možné provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 

 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových 

vod ropnými a jinými škodlivými látkami.  

 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin vzniklými 

na stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 

 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 

 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 

 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. 

 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 

ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 

 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 do 

7.00 hodin. 

 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 

 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových 

emisí. 

 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 

 Během přestávek budou stroje vypínány. 

 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 

 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 
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Výstupem této kapitoly je smlouva o dílo zpracovaná v samostatné příloze B03 

– Časový plán hrubé stavby. 
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 Ve své diplomové práci jsem zpracoval stavebně technologický projekt pro 

stavbu výrobní a skladovací haly. V úvodních kapitolách byla vypracována technická 

zpráva ke stavebně technologickému procesu a byla provedena koordinační situace 

stavby se širšími vztahy dopravních tras.  V dalších kapitolách byl sestaven časový a 

finanční plán stavby s návrhem zařízení staveniště.  

 Na hrubou stavbu byl vypracován položkový rozpočet a podrobný časový 

harmonogram dílčích prací. Pro proces realizace výrobní haly SW-MOTECH s.r.o. byl 

vypracován technologický předpis pro provádění železobetonové montované konstrukce 

s kontrolními a zkušebními plány kvality a také byly zpracovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Práce je doplněna také smlouvou o dílo. 

Při zpracování bylo použito několik softwarů   CONTEC, BUILDpower S a pro 

výkresovou část AutoCAD, dále byl využit balík MS Office. 

Zpracováním této diplomové práce jsem získal mnoho nových zkušeností a 

poznatků, které, jak věřím, uplatním v budoucí praxi. 
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s.r.o.  společnost s ručením omezeným                                                                                                        

NN  nízké napětí 

CNC  Computer Numeric Control (číslicově řízené stoje) 

atd.  a tak dále 

DPH  daň z přidané hodnoty 

v.o.s.  veřejná obchodní společnost 

Ing.  Inženýr 

Arch.  Architekt 

p.č.  parcelní číslo 

VO  veřejné osvětlení 

STL  středotlaká přípojka plynu 

PP  polypropylen 

TS  trafostanice 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

NP  nadzemní podlaží 

WC  Water closet (toalety) 

resp.  respektive 

THP  technickohospodářský pracovník 

Sb.  sbírka 

PUR  polyuretan 

m.n.m.  metrů nad mořem 

min.  minimálně 

max.  maximálně 

PVC  polyvinylchlorid 

SDK  sádrokarton 

tl.  tloušťka 

apod.  a podobně 

ČSN  česká národní norma 

SV  stavbyvedoucí 

M  mistr 

TDI  technický dozor investora 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

č.  číslo 

a.s.  akciová společnost 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KZP  kontrolní a zkušební plán 

ZS  zařízení staveniště  

PD  projektová dokumentace 

TP  technologický předpis 

TLV  technický list výrobce 
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DL  dodací list  
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