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ABSTRAKT  

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výrobní haly s administrativní 
budovou ve vsetínské průmyslové zóně Bobrky I. Tento stavebně technologický 
projekt obsahuje technickou zpráve ke stavebně technologickému projektu, 
kordinační situaci se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby, 
studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hrubé stavby řešených 
objektů, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu řešených objektů, 
technologický předpis pro provedení pilot včetně hlavic. Kontrolní a zkušební plán 
pro provedení pilot včetně hlavic, bezpečnostní opatření na stavbě a položkový 
rozpočet řešených objektů.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

stavebně technologický projekt, technická zpráva, časový a finanční plán, zařízení 
staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, harmonogram, strojní 
sestava, bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ABSTRACT  

This diploma thesis solves the construction and technological project of the 
production hall with an administrative building in the Vsetín industrial zone Bobrky 
I. This building technology project contains a technical report on the building 
technological project, the cordination situation with wider transport routes, the 
time and financial plan of the construction, the study of the implementation of the 
main technological stages, project of building site equipment, selection of main 
building machines and mechanisms, time plan of rough construction of solved 
objects, plan of material resources for rough building of objects, technological 
regulation for pilot, including heads. Control and test plan for the pilot, including 
heads, safety measures for the construction and items of the budget of the 
objects.  
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construction technological project, technical report, time and financial plan, site 
equipment, technological regulation, inspection and test plan, schedule, assembly 
of machines, occupational safety and health  
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat výrobní halou s administrativním objektem ve 
vsetínské průmyslové zóně Bobrky I. Hala je řešena jakou dvoulodní jednopodlažní a 
administrativní objekt je dvoupodlažní. Nosnou konstrukci obou objektů tvoří prefabrikovaný 
betonový montovaný skelet. Hala je opláštěna sendvičovými panely, administrativní objekt je 
doplněn výplňovým zdivem a prosklenou fasádou. 

V jednotlivých bodech stavebně technologického projektu budu řešit technickou zprávu ke 
stavebně technologickému projektu. Následovat bude koordinační situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras, kde vytvořím koordinační situaci a pro vybrané materiály a stroje 
navrhnu co nejvhodnější dopravní trasy, na kterých posoudím kritické body. Dále stanovím 
cenu všech objektů dle THU a vypracuji objektový časový a finanční plán stavby, ze kterého 
bude patrné období budování jednotlivých stavebních objektů a potřeba financí v daných 
obdobích. Následovat bude studie realizace hlavních technologických etap výrobní haly a 
administrativního objektu, ve které zkráceně popíšu postup provádění, použité materiály, stroje 
a pracovní čety k jednotlivým činnostem. V další části se budu zabývat návrhem stavebních 
strojů a mechanismů, kde vyberu stroje co nejvhodnější pro danou stavbu, spočítám délky trvání 
činností, případně provedu další ověření a posouzení. Následně vytvořím harmonogram pro 
provedení hrubé stavby výrobní haly a administrativního objektu, ze kterého bude vycházet 
plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu daných objektů. Dále vytvořím 
technologický předpis pro provedení pilot včetně hlavic pro uložení sloupů. Na technologický 
předpis vypracuju kontrolní a zkušební plán, kde popíšu jednotlivé kontroly při provádění 
daných konstrukcí, kdo je provádí, co je jejich výstupem apod. Na provádění základových 
konstrukcí vypracuji v samostatné části bezpečnostní opatření, kde se budu věnovat všeobecně 
bezpečnosti při provádění stavby, vyberu hlavní rizika a navrhnu opatření jak těmto rizikům 
předcházet. Poslední částí je položkový rozpočet výrobní haly a administrativního objektu. 

V závěru práce shrnu nejdůležitější fakta a poznatky při vypracovávání, jak části textové tak 
výkresové. 
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1 Technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu 

1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Výrobní areál společnosti Mayer&Cie, s.r.o. v PZ Bobrky I 

Investor:   Immobilien CZ, GmbH 

Místo stavby:   Vsetín [541630] 

Katastrální území:  Vsetín [786764] 

Parcely:   11573/36 

11573/28 

Charakter stavby:  výrobní a skladovací hala s administrativní budovou 

1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO01 – příprava území 

SO02 – zpevněné plochy komunikací 

SO03 – zpevněné plochy parkovišť a chodníků 

SO04 – výrobní a skladovací hala 

SO05 – administrativní objekt 

SO06 – přístřešek pro kola a vozidla 

SO07 – přípojka NN 

SO08 – přípojka plynu 

SO09 – přípojka vody 

SO10 – přípojka kanalizace 

SO11 – dešťová kanalizace 

SO12 – SWM – nakládání s dešťovými vodami 

SO13 – venkovní osvětlení 

SO14 – oplocení a posuvné brány 

SO15 – konečné terénní a sadové úpravy 
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1.3 Údaje o území 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude probíhat na parcelách 11573/36 a 11573/28 v kú Vsetína, parcely se nachází 
v severozápadní části Vsetína v průmyslové zóně Bobrky I. V sousedství se již jedna výrobní 
hala nachází a navrhovaná hala bude druhou výrobní halou v této zóně.  

Na západní straně vede pozemní komunikace III. třídy, na východní straně je porost 
z náletových dřevin, na jižní straně se nachází volná plocha a na severní již zmíněná sousední 
hala. 

Terén v místě staveniště je mírně svažitý – dojde k odtěžení svahu v severovýchodní části a 
dále k odvozu navážek zeminy, které se na parcelách nachází. 

Na západní straně souběžně s komunikací vede také železniční trať, jejíž ochranné pásmo je 
menší než vzdálenost od staveniště. Dále se na západní straně nachází tok Vsetínská Bečva.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výsledky geologických a hydrogeologických průzkumů obsahuje zapůjčená PD.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Přes pozemek vede kanalizace, jejíž ochranné pásmo je do vzdálenosti 1,5 m od osy potrubí na 
každou stranu v tomto ochranném pásmu není možné bez souhlasu vlastníka provádět stavby, 
umísťovat konstrukce, či jinak bránit přístupu ke kanalizační stoce. Dále se v ochranném pásmu 
nesmí provádět skládky ani skládky odpadu, vysazovat trvalé porosty ani provádět zemní práce 
či trvalé terénní úpravy. 

Ochranné pásmo a z toho plynoucí podmínky stanovuje Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích). 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Výstavbou haly a všech stavebních objektů nedojde ke změně odtokových poměrů. Může dojít 
ke změně průběhu eroze vlivem provedeného svahování. Nakládání s dešťovými vodami řeší 
SO12 - SWM – nakládání s dešťovými vodami, z důvodů splnění místních požadavků pro 
splnění koeficientu odtoku Ψ. 

Stavbou nebudou ovlivněny okolní stavby, na severozápadní straně bude na hranici pozemku 
vytvořeno svahování. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V severovýchodní části bude potřeba odstranit náletové dřeviny a dále 12 listnatých stromů. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Parcela 11573/28 má dle katastru nemovitostí způsob využití jako jiná plocha a druh pozemku 
je ostatní plocha. 

Parcela 11573/36 je druh pozemku dle katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří.  

Ani jedna z parcel není určena k plnění funkce lesa.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Příjezd do areálu bude z komunikace III. třídy č. 05736 vedoucí na západní straně z příjezdové 
komunikace k vedlejší výrobní hale, kde bude zřízena odbočka. Tento vjezd bude sloužit také 
pro provádění stavby. 

Na východní hranici pozemku se nachází vodoměrná šachta, elektroměrová skříň a hlavní 
uzávěr plynu. Na tyto místa budou napojeny přípojky pro připojení stavby. Taktéž proběhne 
napojení na splaškovou kanalizaci, která vede po západní straně pozemku a na dešťovou 
kanalizaci vedoucí na severní straně.  

1.4 Celkový popis stavby 

1.4.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

SO04 výrobní a skladovací hala je navržena pro výrobu velkoprůměrových okrouhlých 
pletacích strojů a strojního zařízení pro pletací průmysl. Součástí výrobní haly je také 
administrativní objekt pro vedení společnosti. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

 SO04 výrobní a skladovací hala: 

‐ půdorysné rozměry: 75,15 x 53,94 m 
‐ výška:   10,25 m 
‐ počet podlaží:  1 

 SO05 administrativní objekt: 

‐ půdorysné rozměry: 15,77 x 54,195 m 
‐ výška:   8,55 m 
‐ počet podlaží:  2 
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1.4.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

Řešené území jak je výše uvedeno se nachází na okraji Vsetína v jeho severozápadní části. 
Stavba bude umístěna v průmyslové zóně Bobrky I. Svým vzhledem navazuje na sousední halu 
a charakterově zapadá do této zóny. Kolem celého objektu je navržena areálová komunikace 
s živičným krytem, dále parkovací stání pro zaměstnance a vedení společnosti. Uvnitř areálu 
bude vybudován přístřešek pro kola a vozidla, který svým vzhledem navazuje na výrobní halu, 
tvoří jej ocelové sloupy na které je zavěšena nosná konstrukce střechy tohoto přístřešku. 

b) Architektonické řešení  

Hala je navržena v současném moderním stylu a zapadá do území. Opláštění haly je barevně 
řešeno jako nevýrazné tmavě šedé, oproti tomu administrativní budova je navržena jako bílá 
s velkými prosklenými plochami s předsazeným 2.NP. Výškově je hala přibližně o 2 metry 
vyšší oproti administrativnímu objektu. 

1.4.3 Provozní řešení 

SO04 výrobní a skladovací hala je navržena jako dvoulodní a jsou v ní umístěny sklady surovin, 
na které navazuje výrobní část a ta je provázána se skladem hotových výrobků. Dále se ve 
výrobní hale nachází technické místnosti, které jsou od ostatních částí odděleny a jedná se 
především o trafostanici, rozvodnu NN, kancelář skladníka, kompresor a uprostřed umístěný 
vestavek určený pro kontrolu jakosti. 

SO05 administrativní budova obsahuje místnosti pro vedení společnosti a také zázemí pro 
všechny zaměstnance. Z administrativní budovy je také přístup do výrobní haly. Přibližně ve 
středu půdorysu se nachází dva schodišťové prostory s dvěma dvouramennými schodišti pro 
přístup do 2. NP. 

1.4.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

1.4.5 Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost při užívání je zajištěna již samotným návrhem celé stavby. Při návrhu stavby byly 
použity všechny platné zákony, normy a jiné předpisy. Užívání stavby se bude řídit provozním 
a manipulačním řádem. 
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1.4.6 Základní charakteristika objektů 

1.4.6.1 SO04 výrobní a skladovací hala 

a) stavební řešení 

Výrobní hala je jednopodlažní dvoulodní objekt. Založena je na pilotách s monolitickou hlavicí, 
které jsou umístěny pod každým sloupem, pro jeho uložení. Z toho vyplývá, že nosnou 
konstrukci tvoří skelet, který je betonový prefabrikovaný. Střešní konstrukce je plochá, 
spádována do střešních vpustí. Střešní krytinu tvoří PVC-P fólie. Podlaha v celé hale je 
z drátkobetonu s minerálním vsypem. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Zemní práce 

Na pozemku v rámci SO01 bude v severovýchodní části odtěžen svah a provedeno svahování, 
dále se z prostoru staveniště odvezou navážky zeminy od předchozího majitele. Dále se vytvoří 
pilotovací úroveň přerovnáním a zhutněním celé plochy na danou výšku. 

 Základové konstrukce 

Základové konstrukce tvoří piloty Ø630 mm, na kterých jsou poté zhotoveny hlavice pro 
uložení sloupů. Únosnost pilotovací roviny musí být Edef,2 ≥ 80 MPA, při poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 
2,1, v případě nedosažení předepsaných hodnot bude provedena sanace podloží. 

 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet. Sloupy jsou 
uloženy v hlavicích na pilotách, na sloupy budou uloženy vazníky a jednotlivé vazby ztuženy 
pomocí ztužidel. Sloupy ve vnitřní části budou vzájemně spojeny pomocí ocelového ztužidla. 
Po obvodu haly jsou na hlavice uloženy sendvičové základové nosníky s vloženou tepelnou 
izolací. 

 Střešní konstrukce 

Nosnou část skladby střešní konstrukce tvoří trapézové plechy uložené na prefabrikovaných 
vaznících, na trapézové plechy se provede parozábrana ze samolepícího pásu dále izolace ve 
dvou 30mm vrstvách a izolace z EPS a spádových klínů a geotextilie Filtek V. Střešní krytinu 
bude tvořit PVC-P fólie. 

V místech daných PD budou vytvořeny obslužné komunikace šířky 1,05 m z pochůzí střešní 
PVC-P fólie. 
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 Ocelová konstrukce 

Ocelová konstrukce je navržena kolem otvorů v plášti a také tvoří konstrukci atiky. Ve vnitřním 
prostoru tvoří nosnou konstrukci dělících konstrukcí. Jednotlivé prvky ocelové konstrukce 
budou spojeny pomocí svarů. Všechny prvky budou opatřeny nátěrovým systémem pro stupeň 
korozivní agresivity dle ČSN EN ISO 12944-2: C3. 

 Obvodový plášť 

Obvodový plášť je z největší části tvořen sendvičovými panely tlouštěk 120 a 150 mm s izolací 
z pěny IPN a nebo minerální vlny. Na jižní straně je plocha tvořena prosvětlovacími panely a 
na severní straně je pás pro prosvětlení, který bude tvořen komůrkovým polykarbonátem. 

 Podlaha 

V celé ploše výrobní haly bude podlahu tvořit následující konstrukce – na srovnané a zhutněné 
podkladní vrstvy se po vnitřním obvodu haly uloží tepelná izolace z XPS, dále se celoplošně 
provede separační vrstva z geotextilie, hydroizolace z PVC-P s vytažením na svislé konstrukce 
poté další vrstva z geotextilie a PE fólie. V místech daných PD se provede vyztužení podlahy. 
Poslední vrstvou bude provedení betonáže z drátkobetonu s hlazením a minerálním vsypem. 
Podlaha bude kováním pracovní spáry rozdělena na 4 samostatné části. 

Pouze v kanceláři skladníka je ještě na drátkobetonové podlaze provedena nášlapná vrstva z 
PVC. 

 Vnitřní dělící konstrukce 

Vnitřní prostor haly je dělen pomocí sendvičových panelů, a nebo SDK příček tloušťky 125 a 
150 mm. Některé příčky jsou do výšky pouze 3 000 mm pro vymezení jednotlivých pracovišť. 

Přibližně uprostřed půdorysu se nachází stanoviště kontroly jakosti, tvořené dvoupodlažním 
vestavkem, který tvoří ocelová konstrukce s opláštěním z SDK. Vestavek je dvoupodlažní, kde 
je stropní konstrukce tvořena trapézovým plechem. Pro přístup do druhého podlaží slouží 
ocelové schodiště ukončené podestou. 

 Výplně otvorů 

Pro pohyb vysokozdvižných vozíků s materiálem jsou na komunikačních trasách uvnitř haly 
rychloběžná vrata, dvoje jsou také umístěna na severní fasádě pro dovoz surovin a expedici 
hotových výrobků. 

Únikové východy z haly tvoří jednokřídlové hliníkové dveře se samozamykacím 
bezpečnostním zámkem s funkcí PANIC.  

Pro přístup do trafostanice budou sloužit ocelové dveře s větracími žaluziemi. 

Vnitřní dveře budou ocelové nebo dřevěné. 

Na severní straně je prosvětlovací pás, jehož výplň bude tvořit komůrkový polykarbonát. 
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 Zámečnické konstrukce 

Pro přístup na střechu jsou navrženy ocelové požární žebříky s ochranným košem a 
suchovodem. Ochranný koš bude zabezpečen uzamykatelnou mříží. Povrchová úprava žebříků 
je žárové pozinkování. 

1.4.6.2 SO05 administrativní budova 

a) Stavební řešení 

Administrativní budova je řešena jako dvoupodlažní objekt na severní straně je částečně 
jednopodlažní, kde se ve vzniklém prostoru nachází VZT jednotky. Základy administrativní 
budovy tvoří piloty Ø630 a 900 mm, na pilotách jsou monolitické hlavice s kalichy pro uložení 
sloupů.  

Nosná konstrukce je tvořena montovaným železobetonovým prefabrikovaným skeletem, stropy 
tvoří předpjaté panely Spiroll tloušťky 200 a 250 mm.  

Střešní konstrukce je plochá střecha s povlakovou krytinou z PVC-P fólie spádována do 
vnitřních vpustí. 

Mezi halou a administrativní budovou je v obou nadzemních podlažích vyzděna zeď 
z pórobetonových tvarovek tloušťky 300 mm. Plášť budovy tvoří ve velké míře prosklená 
fasáda, zbytek je vyzděn z keramických tvarovek se zateplením systémem ETICS. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Zemní práce 

Na pozemku v rámci SO01 příprava území bude v severovýchodní části odtěžen svah a 
provedeno svahování, dále se z prostoru staveniště odvezou navážky zeminy od předchozího 
majitele. Následně se vytvoří pilotovací úroveň přerovnáním a zhutněním celé plochy na danou 
výšku. 

 Základové konstrukce 

Základové konstrukce tvoří piloty Ø630 mm, na kterých jsou poté zhotoveny hlavice pro 
uložení sloupů. Únosnost pilotovací roviny musí být Edef,2 ≥ 80 MPa, při poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 
2,1, v případě nedosažení předepsaných hodnot bude provedena sanace podloží. 

 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový montovaný skelet. Sloupy jsou 
uloženy v hlavicích na pilotách. Mezi sloupy jsou osazeny základové nosníky, které jsou po 
obvodu sendvičové, mezi administrativou a výrobní halou pouze betonové. Kolem 
schodišťového prostoru jsou montované prefabrikované stěny. Na sloupy se uloží průvlaky, 
dále obvodová ztužidla a stropní panely Spiroll, poté se stejným postupem smontuje 2.NP. 
Spáry mezi panely se vyztuží betonářskou výztuží a zalijí betonem. 
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 Schodiště 

Pro přístup do 2.NP jsou navržena dvě dvouramenná schodiště s mezipodestami. 

 Střešní konstrukce 

Na panely Spiroll bude celoplošně nataven těžký elastomerbitumenový pás, na který se provede 
tepelná izolace ze spádových klínů EPS průměrné tloušťky 300 mm. TI musí být od střešní 
krytiny z PVC-P fólie separována pomocí geotextilie Filtek V. 

V místech daných PD budou vytvořeny obslužné komunikace šířky 1,05 m z pochůzí střešní 
PVC-P fólie. 

 Obvodový plášť 

Obvodový plášť tvoří zdivo s velkými pásovými otvory, zbytek průčelí je tvořen prosklenou 
fasádou. Zdivo a prefabrikované prvky budou zatepleny systémem ETICS.  

 Podlaha  

1.NP 

Část administrativní budovy tvoří ještě výrobní místnosti, ve kterých bude provedena 
průmyslová podlaha se stejnou skladbou jako v hale. Ve zbytku administrativní budovy bude 
na zhutněné štěrkodrťové vrstvy proveden podkladní beton tř. C25/30 s vyztužením KARI 
sítěmi. Na tomto podkladním betonu bude provedena hydroizolace z živičného pásu, separace 
z PE fólie, tepelná izolace z XPS tl. 80 mm, betonová mazanina tl. 60 mm s vyztužením z KARI 
sítí a konstrukce nášlapné vrstvy. Nášlapná vrstva je tvořena keramickou slinutou neglazovanou 
dlažbou nebo homogenním PVC. 

2.NP 

Skladby podlah ve 2.NP jsou tvořeny kročejovou izolací tl. 20 mm uloženou na stropních 
panelech, betonovou mazaninou tl. 60 mm vyztuženou KARI sítí a dále skladbou nášlapné 
vrstvy. Nášlapné vrstvy podlah tvoří keramická slinutá dlažba, homogenní PVC nebo zátěžový 
koberec. 

 Podhledy 

Světlou výšku 2 950 mm vymezuje SDK podhled, stejně jako v 2. NP je světlá výška 2 800 mm 
vymezena SDK podhledem. 

Podhledy jsou z SDK kazet v rastru 600 x 600 mm tloušťky 15 mm. 

 Výplně otvorů 

Na severní a západní fasádě je sestava oken z hliníkových profilů, část křídel je otvíravě 
sklopných. Na západní fasádě je také prosklená fasáda sloupko-příčkového systému, ve které 
jsou osazena rámová okna otvíravě sklopná. Prosklená fasáda je také v celém průčelí 2.NP. 

Vnitřní výplně otvorů tvoří převážně plné dřevěné dveře, v prosklených stěnách jsou použity 
systémové výplně otvorů. 
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 Vnitřní dělící konstrukce 

Vnitřní dělící konstrukce tvoří převážně SDK příčky, v části půdorysu jsou použity prosklené 
příčky a kolem schodišťového prostoru jsou železobetonové prefabrikované stěny.  

 Zámečnické konstrukce 

Pro přístup do prostoru pro technologii je na stěnu výrobní haly osazen ocelový žebřík 
s ochranným košem. Povrchová úprava žebříku je žárové zinkování. 

Kolem schodiště bude hliníkové zábradlí. 

1.5 Způsob realizace hlavních technologických etap objektu 
Výstavbu výrobní haly je možné rozčlenit do následujících etap: 

‐ Zemní práce 
‐ Základové konstrukce 
‐ Nosná montovaná konstrukce 
‐ Střešní konstrukce 
‐ Dokončovací práce 

Popis jednotlivých etap hrubé stavby je podrobně řešen v samostatné části diplomové práce. 

1.6 Časový a finanční plán výstavby 
Časový a finanční plán stavby je zpracován jako samostatná kapitola této práce. Cenu 
stavebních objektů jsem stanovil dle technickohospodářských ukazatelů v programu 
BUILDpowerS. Výsledkem je odhad ceny jednotlivých SO a zároveň také celé stavby. Poté 
jsem zpracoval časový plán, z něhož také vychází finanční plán, který vyjadřuje předběžnou 
potřebu financí v jednotlivých obdobích na které je časový a finanční plán členěn.  

Pro HTÚ, hrubou stavbu výrobní haly a administrativní budovy jsem zpracoval položkový 
rozpočet, který také přikládám jako přílohu práce. 

1.7 Zařízení staveniště 
Celé zařízení staveniště jsem se snažil navrhnout, tak aby poskytovalo co největší užitek při 
minimálních nákladech, většinu objektů jsem vybíral z více variant. Návrh a posouzení objektů 
zařízení staveniště je zpracováno v samostatné části diplomové práce. 

1.8 Hlavní stavební mechanismy 
Stavební mechanismy jsem dimenzoval na základě vlastností přepravovaných prvků, tak aby 
každý dopravní prostředek dokázal přepravit věci, pro které je navržen. U vybraných strojů 
jsem provedl výpočet pro zjištění délky trvání činnosti, pro které jsou navrženy na základě 
jejich výkonností.  
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2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras 

2.1 Situace stavby 
Situaci stavby v měřítku 1:1000 přikládám jako samostatnou přílohu práce. 

2.2 Širší vztahy 
Jak již bylo výše uvedeno, staveniště se nachází v severozápadní části Vsetína v průmyslové 
zóně Bobrky I. K staveništi se budu snažit vybrat optimální trasy pro objemné materiály nebo 
stroje. Na trasách posoudím kritická místa – mosty, poloměry zatáčení a jiné překážky. 

 
Obrázek 1: poloha staveniště [46] 

2.3 Omezení dopravy v okolí staveniště 
Jelikož se staveniště nachází mimo centrum města a u silnice III. třídy nebude nutné dělat velká 
opatření v dopravě v okolí staveniště. Budou rozmístěny jenom značky upozorňující na výjezd 
vozidel stavby a to jak ve směru do centra tak ve směru z centra ve vzdálenosti přibližně 50 
metrů od vjezdu na staveniště. Přednosti v jízdě není nijak potřeba upravovat. Další značky 
budou u vjezdu na staveniště, které jsou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. 
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2.4 Návrh dopravních tras 
V následujících bodech zvolím dopravní trasy pro beton, výztuž, prefa prvky a dopravu vrtné 
soupravy. U zbytku použitých strojů a nákladních strojů není potřeba tyto trasy posuzovat, 
protože se jedná o běžné rozměry. 

U mostů se bude jednat o posouzení zatížitelnosti, která se dělí na 3 druhy a to normální 
zatížitelnost mostu, která vyjadřuje maximální hmotnost vozidla, které může přes most přejet 
bez omezení. Zatížitelnost výhradní a výjimečná vyjadřuje maximální hmotnost vozidla, které 
může přes most přejet při splnění určitých podmínek. 

Všechny trasy po kterých bude probíhat nadměrná a nadrozměrná přeprava musí být schváleny 
a převoz daných materiálů nebo strojů povolený, viz. 6. část diplomové práce – návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 

2.4.1 Doprava betonu 

Beton bude na staveniště dopravován z betonárny CEMEX, která se nachází ve Lhotě u Vsetína 
a celková délka trasy je 7,6 km. Na trase v následujících bodech posoudím kritická místa. 

 
Obrázek 2: Trasa dopravy betonu [46] 
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2.4.1.1 Odbočka z ulice Rokytnice na silnici č. 57 – bod A, B 

 
Obrázek 3: kritická místa dopravy betonu A, B [46] 

Jak je z obrázku patrné oba poloměry 15 a 50 m jsou dostačující pro průjezd NA. 
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2.4.1.2 Odbočka ze silnice č. 57 na ulici Bobrky – bod C, D 

 
Obrázek 4: kritická místa dopravy betonu C, D [46] 

Ani body C a D netvoří problém dopravy čerstvé betonové směsi na staveniště. Poloměry 
daných zatáček jsou 23,5 a 16 m. 

2.4.1.3 Mosty nebo podjezdy na trase 

Mosty: 

Označení 
Normální 

zatížitelnost Vn 
[t] 

Výhradní 
zatížitelnost Vr 

[t] 

Výjimečná 
zatížitelnost Ve [t] 

Délka 
přemostění 

[m] 
57-064 32 130 196 150,64 
57-065 194 480 760 5 
69-002 50 83 420 5 

Tabulka 1: mosty na trase dopravy betonu [12] 

Podjezdy: 

Označení Podjezdná výška [m]
69-001 7 

Tabulka 2: podjezdy na trase dopravy betonu [12] 
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Vzhledem k hmotnosti dopravního prostředku kdy plný autodomíchávač bude mít přibližně 25 
tun, nebude překročena normální zatížitelnost ani jednoho z mostů, taktéž je dostačující 
podjezdná výška u podjezdu. 

2.4.2 Doprava prefa prvků 

Prefa prvky budou dopravovány z výrobny prefa prvků v Kvítkovicích vzdálené 47,5 km. Na 
trase se nenachází téměř žádné kritické místa. Posoudím jenom křižovatku kousek od výrobny 
– bod A a dále dvě místa ve Zlíně – body C, D. Trasa navazuje na posouzenou dopravu betonu. 

 
Obrázek 5: trasa dopravy prefa prvků [46] 
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2.4.2.1 Odbočka ze silnice č. 55 na silnici č. 49 – bod A 

 
Obrázek 6: kritické místo dopravy prefa prvků A [46] 

Odbočka ze silnice č. 55 na silnici č. 49 má poloměr 28,5 m což je dostačující i pro průjezd 
s betonovým vazníkem. 

2.4.2.2 Odbočka ve Zlíně z ulice Štefánikova na ulici Osvoboditelů – bod B 

 
Obrázek 7: kritické místo dopravy prefa prvků B [46] 
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Na této křižovatce se bude odbočovat z ulice Štefánikova na ulici Osvoboditelů a komunikace 
je v posuzovaném směru v obou ulicích dvouproudá a poloměr odbočky je 18,5 m tím pádem 
dostačující pro odbočení. Na další křižovatce bude opět nutné odbočit, tento bod posoudím níže. 

2.4.2.3 Odbočka ve Zlíně z ulice Osvoboditelů na třídu Tomáše Bati – bod C 

 
Obrázek 8: kritické místo dopravy prefa prvků C [46] 

Ani tato křižovatka s poloměrem odbočení 17,5 m nepředstavuje problém v průjezdu. 

2.4.2.4 Mosty nebo podjezdy na trase 

Maximální hmotnost soupravy stanovím s maximálně naloženým valníkovým přívěsem: 

 Tahač Scania R 500 A6x2/4NA – 8,5 t 
 Schwarzmüeller 3-nápravový valníkový návěs – 5,6 t 
 Maximální náklad – 33,4 t 
 Celkem: 47,5 tun 

Mosty: 

Označení 
Normální 

zatížitelnost Vn 
[t] 

Výhradní 
zatížitelnost Vr 

[t] 

Výjimečná 
zatížitelnost Ve [t] 

Délka 
přemostění 

[m] 
57-064 32 130 196 150,64 
57-065 194 480 760 5 
69-002 50 83 420 5 
69-003 39 82 196 17,3 
69-004 50 83 420 6,44 
69-005 50 83 420 4,82 
69-006 55 60 100 6,21 
69-007 32 80 196 5,29 
69-008 50 83 420 8,8 
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69-009 50 83 420 5,3 
69-010 55 60 100 6,8 
69-011 55 60 100 6,8 
69-012 55 60 100 15 
69-013 48 80 399 11 
49-010 19 48 240 3,5 
49-009 32 80 196 26,75 

49-008A 32 80 196 3 
49-008 50 130 420 7,5 
49-007 32 80 196 9,09 
49-006 50 130 420 6,5 
49-005 26 48 196 4,1 

49-004 1 35 101 322 17,6 
49-003 23 68 385 5 
49-002 50 130 420 3,27 
49-001 32 80 196 4,27 
49-00D 32 80 196  

49-00C 1 32 80 196 6,85 

Tabulka 3: mosty na trase dopravy prefa prvků [12] 

Podjezdy: 

Označení Podjezdná výška [m]
69-001 7 

49-000B 1 5,63 
49-000A 1 5,63 

Tabulka 4: podjezdy na trase dopravy prefa prvků [12] 

Na trase se nachází pár mostů, u kterých bude překročena normální zatížitelnost Vn z toho 
důvodu tahač s návěsem projede po mostě jako jedinný s vyloučením ostatní dopravy. 

2.4.3 Doprava vrtné soupravy 

Vrtná souprava bude zajištěna od firmy Geostav z Otrokovic. Kritické body na trase jsou 
identické s dopravou prefa prvků, jelikož jde o téměř totožnou trasu. 

2.4.3.1 Mosty nebo podjezdy na trase 

Jiná bude jenom celková hmotnost soupravy, takže je potřeba znovu posoudit mosty na trase. 

 Tahač Scania R 500 A6x2/4NA – 8,5 t 
 Scheuerle eurocompact – 5,6 t 
 Bauer BG 20 H – 59,6 t 
 Celkem: 73,7 tun 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky a hmotnosti soupravy dojde u několika mostů k překročení 
normální zatížitelnosti Vn a u pár mostů i k překročení zatížitelnosti výhradní Vr v tom případě 
bude možný průjezd přes most za vyloučení veškeré dopravy a pohybu osob. 
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2.4.4 Doprava výztuže a armokošů 

Předpokládám objednání veškeré výztuže jak vyvázané v podobě hotových armokošů tak 
svazky prutů ve společnosti Ferona na pobočku do Starého Města. Doprava bude dle délky 
přepravovaných výztuží buď na valníkovém návěsu, případně na valníkovém nákladním 
automobilu s hydraulickou rukou. Celková délka trasy je 65 km, kde přibližně po 18 km 
navazuje na trasu posouzenou při dopravě prefa prvků, proto posoudím kritické místa pouze na 
této části. 

 
Obrázek 9: trasa dopravy výztuže a armokošů [46] 
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2.4.4.1 Křižovatka se silnicí č. 55 – bod A, B 

 
Obrázek 10: kritická místa dopravy výztuže a armokošů A, B [46] 

Body A a B s poloměry 17 a 10,5 metru nepředstavují problém v dopravě betonářské výztuže.  
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2.4.4.2 Odbočka ze silnice č. 55 na silnici č. 50 

 
Obrázek 11: kritické místo dopravy výztuže a armokošů C [46] 

Bod C s poloměrem 19,5 m nepředstavuje problém v dopravě výztuží. 

2.4.4.3 Mosty nebo podjezdy na trase 

 Tahač + valníkový návěs 
‐ Tahač Scania R 500 A6x2/4NA – 8,5 t 
‐ Schwarzmüeller 3-nápravový valníkový návěs – 5,6 t 
‐ Maximální náklad – 33,4 t 
‐ Celkem: 47,5 tun 

 

 Valník s hydraulickou rukou 
‐ Hmotnost automobilu – 12,23 t 
‐ Maximální náklad – 13,77 t 
‐ Celkem: 26 t 
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Mosty: 

Označení 
Normální 

zatížitelnost Vn 
[t] 

Výhradní 
zatížitelnost Vr 

[t] 

Výjimečná 
zatížitelnost Ve [t] 

Délka 
přemostění 

[m] 
55-042 32 80 196 15,75 
55-041 50 60 100 9,1 

55-039A 24 50 102 8 
55-038 40 48 80 6,21 
55-035 28 53 190 9 
55-034 32 80 196 8,93 
55-033 23 79 193 96,4 
55-032 24 26 48 2,4 

Dále viz. trasy výše 

Tabulka 5: mosty na trase dopravy výztuže a armokošů [12] 

Podjezdy: 

Označení Podjezdná výška [m]
50H-029 5,2 
55-041A 4,8 

Tabulka 6: podjezdy na trase dopravy výztuže a armokošů [12] 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky a hmotnosti soupravy dojde u několika mostů k překročení 
normální zatížitelnosti Vn a u pár mostů i k překročení zatížitelnosti výhradní Vr v tom případě 
bude možný průjezd přes most za vyloučení veškeré dopravy a pohybu osob. 
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3 Časový a finanční plán stavby 

Časový a finanční plán přikládám jako přílohu práce. Z časového plánu je patrné období 
budování jednotlivých stavebních objektů a taktéž finanční náklady pro jednotlivá období, které 
vycházejí z cen technickohospodářských ukazatelů (THU). Objekty jsem pomocí THU ocenil 
v programu BUILDpowerS. 
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4 Studie realizace hlavních technologických etap 
objektu SO04 a SO05 

4.1 Hrubé terénní úpravy (příprava území SO01) 

4.1.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 

Hrubé terénní úpravy jsou první prováděnou technologickou etapou. Zemním pracím musí 
předcházet ještě předáním staveniště stavebníkem dodavatelské firmě. O této skutečnosti bude 
proveden zápis do stavebního deníku a vyplněn dokument „Protokol o předání staveniště“. 
V něm se uvedou všechny náležité údaje. Je důležité, aby obsahoval zejména název stavby, 
číslo SoD, předávající subjekt, přebírající subjekt, co se přebírá a další nezbytné náležitosti. Je 
také nutné, aby nám investor předal geodetické body a místa pro napojení inženýrských sítí. 
Dále se do protokolu uvedou události, které nebyly předem známé. 

4.1.2 Jednotlivé části technologické etapy 

‐ Zařízení staveniště 
‐ Hrubé terénní úpravy 
‐ Příprava terénu pod SO04 a SO05 

4.1.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

V následujících bodech popíšu provedení jednotlivých technologických etap, složení 
pracovních čet a potřebné mechanizace. 

Pracovníci podílející se na provádění těchto technologických etap musí být řádně proškoleni 
z hlediska BOZP a rizik, seznámeni s projektovou dokumentací, technologickými postupy. 
Všechny tyto skutečnosti stvrdí svým podpisem v knize BOZP. Pracovníci musí být vybaveni 
všemi potřebnými ochrannými pomůckami. 

Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí, nepříznivé vlivy jsou důvodem pro zastavení 
prací z hlediska jak technologického tak bezpečnosti. 

4.1.4 Zařízení staveniště 

Před započetím prací je nutné vybudovat zařízení staveniště, které bude budováno ve více 
fázích. Zařízení staveniště bude obsahovat následující části: 

‐ Oplocení staveniště 
‐ Buňky vč. sociálního zázemí 
‐ Staveništní rozvody IS 
‐ Staveništní komunikaci  
‐ Skládku materiálu 

4.1.4.1 Oplocení staveniště 

Celá plocha bude ohraničena oplocením z lesnického pletiva upevněného na dřevěných kůlech 
Ø10 cm, které budou osově vzdáleny 2,75 metru. Při stavbě se nejprve vyvrtají díry v zemi 
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pomocí motorového vrtáku, do děr se následně vloží kůly a obetonují. Poté se od prvního kůlu 
přichytí pletivo pomocí 10 „U“ svorek a poté se ručně rozvinuje k dalšímu kůlu, ke kterému se 
připevní stejným způsobem. Každých přibližně 30 metrů a v každé změně směru se z kůlů 
každé strany plotu provede vzpěra.  

Část oplocení u vjezdu na staveniště bude tvořena z mobilních dílců, protože po vykreslení 
simulace nájezdu dopravních prostředků s prefabrikáty, zejména vazníky, bude muset být část 
plotu odstraněna. Vjezdovou bránu budou tvořit dva dílce mobilního oplocení, které budou 
pomocí doplňků k mobilnímu oplocení, jako je pojezdové kolečko apod. uzpůsobeny pro 
používání jako vjezdová brána. 

4.1.4.2 Staveništní rozvody inženýrských sítí 

Vodovod: 

Od předané vodoměrné šachty bude pomocí PE potrubí rozvedena voda do stavebních buněk. 
V blízkosti plochy pro mytí vozidel a na protějším rohu stavby bude zřízeno odběrné místo. 

Elektřina: 

Od předané elektroměrové skříně umístěné ve východní části bude pomocí podružných 
stavebních rozvaděčů rozvedena elektřina po staveništi. 

4.1.4.3 Staveništní komunikace 

V rámci zařízení staveniště budou vybudovány staveništní komunikace z betonového recyklátu 
tvořící zároveň podkladní vrstvu areálových komunikací. Komunikace navržená pouze pro 
zařízení staveniště je na jižní straně a bude taktéž tvořena z betonového recyklátu, tato bude ale 
před prováděním finálních terénních úprav odstraněna. 

Na základě provedení simulace dovozu zejména vazníků bude v místech patrných z výkresu 
zařízení staveniště potřeba zpevnit terén, to se provede pouze vrstvou recyklátu, který se zhutní. 
Recyklát bude uložen na geotextilii pro jeho snadnější odstranění. 

4.1.4.4 Skládky 

Skládka materiálu se nachází u staveništní komunikace na jižní straně se shodnými 
konstrukčními vrstvami. 

Mimo výše uvedené je nutné rozmístit dopravní značky na pozemní komunikaci a k vjezdu na 
staveniště. 

Podrobněji je zařízení staveniště řešeno v samostatné části „5. Projekt zařízení staveniště“. 
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4.1.4.5 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Rozvoz 
materiálu 

 
Obrázek 13: ČKD 

AD20.2 [15] 

Jeřáb 
ČKD 

AD20.2 

Max. vysunutí výložníku: 
20,9 m 

Vzdálenost vysunutých 
patek: 4,6 m 
Váha: 20 t 

Přemístění 
materiálů 

 
Obrázek 14: Tatra 

158 8x8.1 [57] 

Nákladní 
automobil 

Tatra 158 
8x8.1 

Objem korby: 18 m3 
Hmotnost: 16 900 kg 

Maximální rychlost: 60 
km/h 

Výkon motoru: 340 kW 

Dovoz 
materiálů a 
přemístění 

po 
staveništi 

 
Obrázek 15: NH 

F156.7A [16] 

Grejdr 
New 

Holland 
F156.7A 

Váha: 16 200 kg 
Výkon: 129 kW 

Šířka radlice na kruhu: 
3 660 mm 

Rovnání 
vrstev 

komunikace

 
Obrázek 16: 

Bomag BW 213 
DH-5 [17] 

Válec 
Bomag BW 
213 DH-5 

Váha: 15 800 kg 
Šířka běhounu: 2,13 m 

Výkon: 115 kW 
Frekvence: 30/34 Hz 

Hutnění 
materiálů 

Tabulka 7: stroje použité pro budování ZS 

4.1.4.6 Pomůcky 

‐ Lopata 
‐ Krumpáč 
‐ Měřické pomůcky 
‐ Rýč 
‐ Klíče na montáž plotu 

4.1.4.7 Pracovní četa 

‐ Vedoucí pracovní čety 1 
‐ Obsluha strojů  5 
‐ Stavební dělník  4 
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‐ Celkem pracovníků  10 

4.1.5 Hrubé terénní úpravy  

Před začátkem prací je nutné mít pozemek a staveniště vytyčený geodetem a vykácet 12 
vzrostlých listnatých stromů a náletových dřevin ve východní části pozemku. Vykácené stromy 
si vezme investor pro vlastní potřeby. 

Na staveništi se dle geologického průzkumu nenachází žádná ornice, ale od předchozího 
majitele pozemku je v prostoru staveniště navezeno několik hromad horniny, kterou bude nutné 
odvézt na skládku. Můj odhad je, že se v prostoru nachází asi 200 m3 zeminy určených 
k odvozu. 

V severozápadním rohu bude potřeba odtěžit svah plochy 2 650 m2, do výšky cca. 1,5 metru a 
provést svahování na hranici pozemku ve sklonu. Bude odtěženo 1 987,5 m3 horniny. Svah se 
odtěží pomocí kolového rypadla. Hornina bude odvezena pomocí nákladních automobilů na 
skládku. Svah se odtěží do úrovně -0,600. 

Z důvodu chybějícího geodetického zaměření je na zvážení ponechat na pozemku část vhodné 
odtěžené horniny pro možné dorovnání pilotovací roviny. Případné provedení prací nutných 
ke srovnání pilotovací roviny, nebo prací vyplývajících z aktuální situace pro které nemám 
dostatek údajů z poskytnuté PD ponechávám finanční rezervu v rozpočtu. 

4.1.5.1 Materiály 

‐ Objem navážky – 200 m3 
‐ Objem svahu – 1 987,5 m3 
‐ Objem horniny odvážené na skládku – 2 187,5 m3 

4.1.5.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

 
Obrázek 17: CAT 

M315F [58] 

Rýpadlo na 
kolovém 
podvozku 

Caterpillar 
M315F 

Objem lžíce: 1 m3 
Hmotnost: 18 030 kg 

Výkon motoru: 117 kW 

Odtěžení 
svahu 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Nakládání 
navážky na 

NA 
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Obrázek 14: Tatra 
158 8x8.1 [57] 

Nákladní 
automobil 

Tatra 158 
8x8.1 

Objem korby: 18 m3 
Hmotnost: 16 900 kg 

Maximální rychlost: 60 
km/h 

Výkon motoru: 340 kW 

Odvoz 
horniny 

 
Obrázek 18: Stihl 

MS391 [14] 

Motorová pila 
Stihl 

MS391 

Hmotnost: 6,2 kg 
Výkon: 3,3 kW 

Objem palivové nádrže: 0,6 
l 

Zdvihový objem: 64,1 cm3 

Kácení 
stromů 

Tabulka 8: stroje použité pro HTÚ 

4.1.5.3 Pomůcky 

‐ Lopata 
‐ Rýč 
‐ Krumpáč 
‐ Měřické pomůcky 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.1.5.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí pracovní čety: 1 
‐ Obsluha strojů:  3 
‐ Geodet:   1 
‐ Stavební dělník:  3 
‐ Celkový počet pracovníků: 8 

4.1.6 Příprava terénu pod SO04 a SO05 

Pro další postup prací je nutné srovnat terén v místě haly a jejím blízkém okolí na úroveň 
334,100 m n. m. Bpv., což je 600 mm pod budoucí podlahou haly. Terén by po odtěžení svahu 
a odvezení navážek měl být v požadované úrovni, takže se jenom pomocí graderu srovná do 
této úrovně. 

Po urovnání dojde k zhutnění zemní pláně. Po zhutnění musí mít pláň tuhost Edef,2 ≥ 80 MPA, 
při poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 2,1. V případě nedosažení požadavku bude rozhodnuto o dalším 
postupu, např. o provedení vápenné stabilizace nebo provedení sanace tj. odtěžení určité vrstvy 
a nahrazení štěrkodrtí. Pro tyto případy bude v rozpočtu ponechána rezerva. 

4.1.6.1 Materiály 

‐ Celková plocha pro urovnání – 4 895 m2 
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4.1.6.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 13: NH 
F156.7A [16] 

Grejdr 
New 

Holland 
F156.7A 

Váha: 16 200 kg 
Výkon: 129 kW 

Šířka radlice na kruhu: 
3 660 mm 

Rovnání 
plochy pod 

SO04 a 
SO05 

Obrázek 16: 
Bomag BW 213 

DH-5 [17] 

Válec 
Bomag BW 
213 DH-5 

Váha: 15 800 kg 
Šířka běhounu: 2,13 m 

Výkon: 115 kW 
Frekvence: 30/34 Hz 

Hutnění 
plochy pod 

SO04 a 
SO05 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Přemístění 
hromad 

materiálu 

Tabulka 9: stroje použité pro přípravu terénu 

4.1.6.3 Pomůcky 

‐ Měřické pomůcky, 
‐ Lopata, 
‐ Krumpáč, 
‐ Rýč, 
‐ Vápno, 
‐ kladívko 

4.1.6.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí pracovní čety 1 
‐ Obsluha strojů  3 
‐ Pomocní pracovníci  2 
‐ Celkem pracovníků  6 

4.2 Základy 

4.2.1 Návaznost na předchozí etapy 

Základy jsou další prováděnou etapou, navazují na kompletně provedené zemní práce. Na 
staveništi musí být ukončeny, zkontrolovány a přebrány výše uvedené činnosti. 
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4.2.2 Jednotlivé části této technologické etapy 

‐ Piloty vč. hlavic 
‐ Monolitické základy 
‐ Štěrkodrťová vrstva podlah 

4.2.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

V následujících bodech popíšu provedení jednotlivých technologických etap, složení 
pracovních čet a potřebné mechanizace. 

Pracovníci podílející se na provádění těchto technologických etap musí být řádně proškoleni 
z hlediska BOZP a rizik, seznámeni s projektovou dokumentací, technologickými postupy. 
Všechny tyto skutečnosti stvrdí svým podpisem v knize BOZP. Pracovníci musí být vybaveni 
všemi potřebnými ochrannými pomůckami. 

Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí, nepříznivé vlivy jsou důvodem pro zastavení 
prací z hlediska technologického nebo bezpečnostního. 

4.2.4 Piloty vč. hlavic 

Základy SO04 výrobní haly a SO05 administrativní budovy tvoří piloty průměru 630 a 900 
mm. Na pilotách budou monolitické hlavice s kalichy pro uložení sloupů. 

Nejprve se na provedenou pilotovací úroveň, která dosahuje daných parametrů, vytyčí všechny 
piloty. Všechny vytyčené body se zajistí zajišťovacími kolíky. U pilot, které mají kruhové 
hlavice, se nejprve provede vrtání hlavice. Po vyvrtání hlavice se stěny vrtu zajistí bedněním 
tzv. B-systémem. Poté se provede vrtání samotné piloty. Dle geologie se zvolí vhodný nástroj, 
v mém případě to bude nejpravděpodobněji spirál, kterým se vyvrtá dřík piloty a dno se vyčistí 
pomocí šapy. Vrty budou paženy dvouplášťovými pažnicemi, které musí vždy předbíhat vrtání, 
jelikož dno piloty je pod úrovní hladiny podzemní vody. 

Během vrtání je nutné neustále sledovat geologii, jestli odpovídá předpokladům. Pokud se zjistí, 
že předpokladům neodpovídá je nutná konzultace dané situace s projektantem. Vyvrtaná 
zemina bude z vrtného nástroje vysýpána vedle vrtu a pomocí traktorbagru bude nakládána na 
NA a odvážena na skládku. 

Po vyvrtání piloty a vyčištění dna se do vrtu vloží předem vyvázaný armokoš. Důležité je, aby 
armokoš byl ve výšce danou PD. Poté se provede betonáž, jejíž technologie provedení bude 
záležet na tom, jestli se podaří pomocí pažnic „uzavřít“ přítok vody. Já s největší 
pravděpodobností předpokládám, že bude nutné provést betonáž pod vodou pomocí sypákové 
roury s násypkou, která je tvořena jednotlivými rozpojitelnými segmenty. Betonuje se do té 
doby, dokud se znečištěný beton v horní části nezvedne nad úroveň hlavy piloty. Během 
betonáže se postupně vytahují pažnice. 

Po zatvrdnutí betonu se provede odbourání znečištěného a poškozeného betonu v hlavě piloty 
až na zdravý beton. Poté se zhotoví jednotlivé hlavice s kalichy. 

U obdélníkových hlavic se nejprve provede jejich výkop s rozšířením výkopu přibližně 60 cm 
na každou stranu, z důvodu provedení bednění. Kruhové patky už jsou vyvrtány a stěny 
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zajištěny bedněním, jenom se prohloubí pro provedení podkladního betonu. Poté se provede 
betonáž podkladního betonu. Na vytvrdnutý podkladní beton se osadí armokoše hlavic, které 
se provážou s výztuží pilot. Provede se 1. část betonáže a to ode dna patky po dno kalichu, osadí 
se plechové bednění kalichu s nopovou folií, které je nutné pevně zafixovat a poté se provede 
druhá část betonáže. 

Podrobněji provedení pilot včetně hlavic řeší technologický předpis. 

4.2.4.1 Materiály 

‐ Beton pro piloty – 163,6 m3 
‐ Beton pro hlavice – 116,75 m3 
‐ Množství výztuže pilot – 14,59 t 

4.2.4.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

 
Obrázek 19: 

Bauer BG 20 H 
[18] 

Vrtací 
souprava 

Bauer BG 
20 H 

Otočný pohon: KDK 200 S 
Max. naklonění věže vzad: 

15° 
Max. naklonění věže vpřed: 

5° 
Max. naklonění věže bočně: 

±5° 
Vrtný systém: Kelly 

Vrtání pilot 

Obrázek 13: ČKD 
AD20.2 [15] 

Jeřáb 
ČKD 

AD20.2 

Max. vysunutí výložníku: 
20,9 m 

Vzdálenost vysunutých 
patek: 4,6 m 
Váha: 20 t 

Manipulace 
s armokoši 
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Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Rozvoz 
materiálu 

Obrázek 14: Tatra 
158 8x8.1 [57] 

Nákladní 
automobil 

Tatra 158 
8x8.1 

Objem korby: 18 m3 
Hmotnost: 16 900 kg 

Maximální rychlost: 60 
km/h 

Výkon motoru: 340 kW 

Odvoz 
vyvrtané a 
vykopané 
horniny 

 
Obrázek 20: Hilti 

TE70 [19] 

Kombinované 
kladivo 

Hilti TE70 

Energie příklepu: 11,5 J 
Váha: 8,3 kg 

Příkon: 1 800 W 
Frekvence příklepů: 2 760 / 

min 

Odsekání 
hlav pilot  

 
Obrázek 21: 

Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 

 
Obrázek 22: 

Wackerneuson 
Irsen 45 GV [21] 

Ponorný 
vibrátor 

Wackerneus
on – IRSEN 

45 GV 

Délka tělesa ponorného 
vibrátoru: 382 mm 

Průměr tělesa ponorného 
vibrátoru: 45 mm 
Hmotnost: 3,5 kg 

Průměr působení: 60 cm 
Připojovací kabel: 15m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 

 
Obrázek 23: 

Wackerneuson 
FUE6 [22] 

Přenosný 
měnič 

Wackerneus
on 

FUE6/042/2
00WSC 

 

Hmotnost: 32,5 kg 
Připojovací zásuvky: 3 nebo 

4 
Vstupní napětí: 230 V 
Vstupní proud: 14,8 A 

Zařízení pro 
připojení 

ponorného 
vibrátoru 
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Obrázek 24: 

Bomag BPR 60/65 
D [43] 

Vibrační deska 
Bomag 

BPR 60/65 
D 

Hmotnost: 440 kg 
Pracovní šířka: 450 mm 

Výkon: 6,7 kW 
Spotřeba paliva: 1,5 l/h 

Frekvence: 66  Hz 
Amplituda: 1,96 mm 

Zhutnění 
podkladních 

vrstev 

 
Obrázek 25: 

autodomíchávač 
[23] 

Autodomícháv
ač 

Dle 
autoparku 
betonárny 

Objem: 7 m3 

Dovoz 
čerstvé 

betonové 
směsi 

 
Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
úprava 
výztuží 

Tabulka 10: stroje použité pro vybudování pilot vč. hlavic 

4.2.4.3 Pomůcky 

‐ Sada sekáčů Hilti TE 
‐ Měřické pomůcky 
‐ Krumpáč 
‐ Pákové nůžky 
‐ Pilka na železo 
‐ Armovací kleště 
‐ Lopata 
‐ Rýč 
‐ Prodlužovací kabely 
‐ Schmidtovo kladívko 
‐ Hrábě ocelové 
‐ Vodováha 
‐ Osobní ochranné pomůcky 
‐ Kladivo 

4.2.4.4 Pracovní četa 

 Vrtání pilot 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vrtmistr  1 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Obsluha strojů 3 
‐ Celkem pracovníků 7 
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 Výkop patek 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Obsluha strojů 2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 5 

 

 Montáž bednění 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Tesař   2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Vázání výztuže 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vazač oceli  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Betonáže 
‐ Vedoucí čety   1 
‐ Obsluha autodomíchávače 1 
‐ Betonáři   2 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Celkem pracovníků  6 

4.2.5 Monolitické základy 

V technologické přestávce pro vyzrání betonu hlavic pro osazení sloupů se provede 
železobetonový monolitický základový pas v ose 2.1. 

Základ pod stěnou ležící na okraji osy 2.1 je tvaru obráceného T. Jeho spodní část bude výšky 
300 mm, tj. od úrovně -1,000 po úroveň -0,700 a šířky 600 mm. Horní část bude výšky 500 
mm, tj. od úrovně -0,700 po úroveň -0,200 a šířky 400 mm. Pod pasem bude na štěrkopískovém 
hutněném podsypu tl. 100 mm vybetonován podkladní beton. Po vytvoření podsypu a 
podkladního betonu se zhotoví výztuž celého základu, poté se vybední jeho spodní část pomocí 
systémového bednění, které se nastříká odbedňovacím prostředkem a provede se její betonáž. 
Po odbednění spodní části se zabední a zabetonuje horní část. Beton bude hutněný pomocí 
ponorného vibrátoru. 
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Alternativou by bylo druhou část provést ze ztraceného bednění, kde by odpadla potřeba 
bednění, které by nám zastoupily tvárnice. Vzhledem k tomu, že v PD to vypadá na celý 
monolitický základ, tak s ním také uvažuji. 

4.2.5.1 Materiály 

‐ Plocha k zabednění – 45,56 m2 
o Pas u osy 2.1 – 45,56 m2 

‐ Výztuž B500B – 851,2 kg 
‐ Beton pro pasy – 10,64 m3 

o Pas u osy 2.1 – 10,64 m3 
‐ Podkladní beton – 2,256 m3 

o Pas u osy 2.1 – 2,256 m3 
‐ Štěrkopísek frakce 0-32 – 2,256 m3 

o Pas u osy 2.1 – 2,256 m3 

 

4.2.5.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Výkop rýhy 
pro základ 

 
Obrázek 24: 

Bomag BPR 60/65 
D [43] 

Vibrační deska 
Bomag 

BPR 60/65 
D 

Hmotnost: 440 kg 
Pracovní šířka: 450 mm 

Výkon: 6,7 kW 
Spotřeba paliva: 1,5 l/h 

Frekvence: 66  Hz 
Amplituda: 1,96 mm 

Zhutnění 
podkladních 

vrstev 

Obrázek 22: 
Wackerneuson 

Irsen 45 GV [21] 

Ponorný 
vibrátor 

Wackerneus
on – IRSEN 

45 GV 

Délka tělesa ponorného 
vibrátoru: 382 mm 

Průměr tělesa ponorného 
vibrátoru: 45 mm 
Hmotnost: 3,5 kg 

Průměr působení: 60 cm 
Připojovací kabel: 15m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 
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Obrázek 23: 
Wackerneuson 

FUE6 [22] 

Přenosný 
měnič 

Wackerneus
on 

FUE6/042/2
00WSC 

 

Hmotnost: 32,5 kg 
Připojovací zásuvky: 3 nebo 

4 
Vstupní napětí: 230 V 
Vstupní proud: 14,8 A 

Zařízení pro 
připojení 

ponorného 
vibrátoru 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 

Obrázek 25: 
autodomíchávač 

[23] 

Autodomícháv
ač 

Dle 
autoparku 
betonárny 

Objem: 7 m3 
Hmotnost: 26 000 kg 

Dovoz 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Tabulka 11: stroje pro vybudování monolitických základů 

4.2.5.3 Pomůcky 

‐ Nivelační přístroj včetně stativu a latě 
‐ Kladivo 
‐ Kleště armovací 
‐ Pákové kleště 
‐ Pilka na železo 
‐ Stříkací konev 
‐ Hrábě ocelové 
‐ Metr svinovací 
‐ Pásmo 
‐ Zednické nářadí 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.2.5.4 Pracovní četa 

 Výkop patek 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Obsluha strojů 2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 5 
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 Montáž bednění 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Tesař   2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Vázání výztuže 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vazač oceli  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Betonáže 
‐ Vedoucí čety   1 
‐ Obsluha autodomíchávače 1 
‐ Betonáři   2 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Celkem pracovníků  6 

4.2.6 Štěrkodrťová vrstva podlah 

Před samotnou montáží nosné konstrukce skeletu se během tvrdnutí betonu hlavic vytvoří 
štěrkodrťová vrstva konstrukce podlah, která je v místě SO04 výrobní haly tloušťky 400 mm, 
pouze v pruhu 2 metry od vnitřního okraje bude tloušťky 300 mm a při provádění podlah bude 
po tomto obvodu uložen XPS tl. 100 mm. 

V místě SO05 administrativního objektu bude štěrkodrťová vrstva tl. 300 mm.  

Štěrkodrťová vrstva bude prováděna ze štěrkodrtě frakce 0-63 mm pomocí graderu 
v jednotlivých vrstvách maximálně 200 mm, které budou hutněny pomocí vibračního válce. 
Tuhost provedené štěrkodrtě musí být taková, aby při zátěžové zkoušce dle ČSN 72 1006 byl 
modul deformace  Edef,2≥80 MPa, při poměru Edef,2/Edef,1≤2,1. 

Před provedením štěrkodrťové vrstvy musí být provedena ležatá část kanalizace a také položeny 
zemnící pásky a všechny ostatní věci umístěné pod touto vrstvou. 

4.2.6.1 Materiály 

‐ Štěrkodrť frakce 0-63 mm – 1 690,20 m3 
o V místě SO04 – 1 476,35 m3 
o V místě SO05 – 213,85 m3 

‐ Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm – 660 m 
o V místě SO04 – 550 m 
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o V místě SO05 – 110 m 

4.2.6.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 13: NH 
F156.7A [16] 

Grejdr 
New 

Holland 
F156.7A 

Váha: 16 200 kg 
Výkon: 129 kW 

Šířka radlice na kruhu: 
3 660 mm 

Rovnání 
plochy pod 

SO04 a 
SO05 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Rozhrnutí 
štěrkodrti 

Obrázek 16: 
Bomag BW 213 

DH-5 [17] 

Válec 
Bomag BW 
213 DH-5 

Váha: 15 800 kg 
Šířka běhounu: 2,13 m 

Výkon: 115 kW 
Frekvence: 30/34 Hz 

Hutnění 
plochy 

 
Obrázek 27: 

Scania R 500 [25] 

Tahač 
Scania R 

500 
A6x2/4NA 

Konfigurace náprav: 6x2/4 
Emise: EU VI 

Výkon: 301 kW 
Poloha točny: -660 mm 

Tahač 
návěsu 

 
Obrázek 28: 

Schwarzmüeller 
sklápěcí návěs 

[26] 

Návěs 

Schwarzmü
eller 3-

nápravový 
hliníkový 
sklápěcí 

návěs 

Nakládací objem: 23,5 m3 
Celková hmotnost 
(technická): 39 t 

Vlastní hmotnost: 4,5 t 
Užitečné zatížení: 29 t 

Dovoz 
kameniva 

Tabulka 12: stroje pro vytvoření štěrkodrťové vrstvy 

4.2.6.3 Pomůcky 

‐ Měřické pomůcky 
‐ Lopata 
‐ Krumpáč 
‐ Vápno pro vyznačení plochy 

4.2.6.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí čety  1 
‐ Obsluha strojů 4 
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‐ Geodet   1 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 8 

4.3 Hrubá vrchní stavba 

4.3.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 

Hrubá vrchní stavba je další prováděnou etapou, navazuje na provedené a předané výše uvedené 
činnosti. 

4.3.2 Jednotlivé části této technologické etapy 

‐ Montáž prefabrikované železobetonové konstrukce skeletu administrativní části, 
‐ Montáž prefabrikované železobetonové konstrukce skeletu haly, 
‐ Montáž nosné konstrukce střešního pláště, 
‐ Montáž světlíků, 
‐ Montáž ocelových konstrukcí, 
‐ Obvodové opláštění, 
‐ Zděné stěny, 
‐ Provedení střešní krytiny, 
‐ Drátkobetonová podlaha v SO04 výrobní hale 
‐ ŽB deska podlah v SO05 administrativní budově 

4.3.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

V následujících bodech popíšu provedení jednotlivých technologických etap, složení 
pracovních čet a potřebné mechanizace. 

Pracovníci podílející se na provádění těchto technologických etap musí být řádně proškoleni 
z hlediska BOZP a rizik, seznámeni s projektovou dokumentací, technologickými postupy. 
Všechny tyto skutečnosti stvrdí svým podpisem v knize BOZP. Pracovníci musí být vybaveni 
všemi potřebnými ochrannými pomůckami. 

Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí, nepříznivé vlivy jsou důvodem pro zastavení 
prací z hlediska technologického nebo bezpečnostního. 

4.3.4 Montáž prefabrikované železobetonové konstrukce skeletu 

Montáž skeletu musí probíhat přesně dle výkresů na základě projektové dokumentace. Před 
montáží je nutné vždy každý prvek zkontrolovat, kontrolují se rozměry, neporušenost, čistota. 

4.3.4.1 Montáž prefabrikované části skeletu SO05 administrativní budovy 

a) Montáž sloupů 1.NP 

Montáž prefabrikované ŽB konstrukce začíná montáží sloupů. Před montáží provedeme 
vertikální a horizontální kontrolu založení. Sloupy se usazují do kalichů v hlavicích na pilotách 
pomocí jeřábu, uvázáním do prvků na sloupu tomu určených z výroby. Spodní část uložená 
v kalichu se před montáží mechanicky mírně zdrsní. Je nutné zkontrolovat čistotu kalichu a 
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vnitřek navlhčit a nanést vrstvu maltového lože, do kterého bude sloup uložen. Sloup se na 
místo navádí pomocí naváděcích tyčí, v žádném případě ručně. Po vložení sloupu do patky se 
kontroluje jeho výškové usazení a svislost. Po urovnání se sloup zajistí pomocí klínků z tvrdého 
dřeva. Po odvázání úvazku se provede zálivka kalichu. V případě potřeby výškového vyrovnání 
při montáži bude sloup podložen ocelovými podložkami před jeho osazením. 

b) Montáž prefabrikovaných stěn 

Kolem schodiště jsou prefabrikované stěny, které se montují po osazení sloupů. Stěny jsou 
uloženy na základové patky a přivařeny ke sloupům pomocí připraveného kování.  

Do stěn bude vložena závlačová výztuž pro spojení schodišťových stěn navzájem, která bude 
přivařena k připravenému kování a volný prostor bude vyplněn zálivkovou maltou. U stěn 
v 1.NP bude výztuž B500B Ø12 mm délky 3,6 m. U stěn v 2.NP bude totožná výztuž ale délky 
4,0 m. 

c) Montáž základových nosníků 

V administrativní části jsou 3 druhy základových nosníků a to ZNB, ZPA, ZPB. Základové 
nosníky ZNB jsou osazeny po vnějším obvodu administrativní části, ZPA jsou osazeny v části 
mezi halou a administrativní částí a ZPB tvoří základ pod schodišťová ramena. 

Základové nosníky se montují po dokončené montáži sloupů. Stejně jako u všech prvků je nutné 
osazovat přesně označené prvky na svá místa. Základové nosníky se ukládají na základové 
patky a v daných místech se provede svaření ocelových destiček pro spojení prvků. 

d) Montáž průvlaků 

Po osazení schodišťových stěn se namontují průvlaky, průvlaky se usazují na sloupy do 
maltového lože a navlékají se na trny sloupů. Po osazení se trn ze sloupu s připraveným 
kováním spojí svarem.  

Pro kotvení průvlaku PB v osách 2.1/A-B, 2.1/B-C a 4/A-B, 4/B-C se ocelové destičky rozměru 
100 x 100 mm tloušťky 10 mm, které mají uprostřed otvor průměru 36 mm, přivaří k trčícím 
trnům na vrchu nosníku. Před přivařením horní destičky se trn zalije stykovou maltou. 

e) Montáž obvodových ztužidel 

Obvodové ztužidla se osazují na ozuby průvlaků. Osazuje se do maltového lože. Po osazení se 
svaří ocelové destičky a spoj se zmonolitní. 

Pro montáž obvodových ztužidel OSB ležících v ose 1 na 1.NP se přivaří profil L 100 x 100 x 
10 mm délky 120 mm k zabudovaným ocelovým destičkám nosníku a průvlaku a v ose 4/L se 
tento profil přivaří ke sloupu. 

f) Montáž schodišťových ramen 

Prefabrikované schodišťová ramena včetně podest se montují osazením na ozub na 
prefabrikované stěně a na průvlak resp. na základový nosník a na ozub na stěně. Ukládají se do 
maltového lože s následným provařením všech stykových prvků. Nejprve se montuje 
schodišťové rameno nástupní a poté výstupní. 

g) Stropní konstrukce nad 1.NP 
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Stropní konstrukci nad 1.NP tvoří panely Spiroll tloušťky 200 mm a 250 mm, které se kladou 
dle PD. Důležité je osazovat panely dle kladečského plánu, tak aby byly na správném místě 
panely s výhraby pro instalace, které budou provedeny již z výroby. Před započetím montáže 
musí být provedena technická přejímka podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní 
čety a odběratele, jejíž výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  

Panely se na průvlaky osazují do MC30 tl. 10 mm, pomocí jeřábu se samosvornými kleštěmi 
na vahadlech. Před zatížením stropu z panelů Spiroll je důležité provést zálivku spár, která 
ovlivňuje chování a životnost stropu. Do spáry bude vložena výztuž Ø12 mm na konci s SM 
úpravou a bude provázána s vodorovnými pruty, které jsou svázány s trčícími trny z průvlaků, 
případně s vodorovnou výztuží svázanou s ohyby trčícími z průvlaku. U krajních panelů 
uložených mezi osami D-L (panely u osy 1) bude do 3. dutiny od průčelí budovy vložena před 
osazením výztuž Ø12 mm, která bude na každém okraji svázána s prvky KBS1-A-M20/700 
mm což jsou pruty Ø12 mm ukončené závitem M20 délky 700 mm, které se po osazení v dutině 
zašroubují do protikusu ve sloupu. Totožná úprava se provede u panelu ležícího v ose B – C 
(krajní panel u osy C), akorát se použijí prvky KBS1-A-M25/1000 mm, což jsou ty samé tyče 
akorát délky 1 000 mm a mají závit M25, tyč se šroubuje do protikusu v průvlaku, výztuž 
v tomto panelu je v krajní dutině. Zálivkový beton musí být pevnosti minimálně C20/25 s Dmax 
= 8 mm měkké konzistence, PD předepisuje beton C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax = 16 mm, já volím 
beton C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax = 8 mm-S2, tak aby byl dodržen požadavek výrobce panelů na 
max. průměr kameniva. Zálivkový beton se zhutňuje pomocí prkna tloušťky max. 20 mm. 
Zalita bude také vzniklá spára mezi panely a nosnými prvky skeletu, v místech, kde bude výztuž 
i v dutinách panelů se nechá beton zatéct i do dutin.  

Je důležité zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a bezpečnosti 
montáže stanovený projektem. Zatížení je možné až po získání min. 70% pevnosti zálivky spár 
tzn. minimálně za 3 až 4 dny. 

Mezi osami I a J jsou dvě filigránové desky z důvodu většího množství prostupů, které by 
v panelech Spiroll nebyly možné. Filigránové desky tvoří ztracené bednění stropní konstrukce, 
takže je nutné na ně vybetonovat monolitickou desku do výšky okolních stropních panelů 
Spiroll. 

Já volím alternativní možnost a to uložit panely mimo otvory a vzniklý prostor s otvory řešit 
dobetonávkou. 

h) Montáž sloupů 2.NP 

Po provedení nosných konstrukcí 1.NP se osadí sloupy 2.NP na stykovou maltu a trčící trny 
přes průvlak a přivaří se ocelovými destičkami v rozích sloupu.  

i) Montáž průvlaků 

Postup montáže v 2.NP je shodná s montáží průvlaků v 1.NP 

Pro kotvení průvlaků PB v osách 1 a 4 se přivaří plechy rozměru 100 x 100 mm tloušťky 10 
mm, které mají uprostřed otvor průměru 36 mm, k trčícím trnům na vrchu nosníku. Po zalití 
trnu se celý trn ovaří s výškou svaru 6 mm. 
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j) Montáž obvodových ztužidel 

Postup montáže obvodových ztužidel v 2.NP je shodná s montáží obvodových ztužidel v 1.NP 

Pro připevnění obvodových ztužidel OSD v ose L na 2.NP se profil L 100 x 100 x 10 mm délky 
120 mm přivaří z boku na zabudované ocelové destičky nosníku a průvlaku a v ose 4/L se 
přivaří ke sloupu SC. 

Obvodové ztužidla OSD v ose 1 se k 2.NP kotví k průvlakům pomocí profilů L 150 x 100 x 10 
mm s otvorem, který se přivaří k zabudovaným ocelovým destičkám obvodového ztužidla a 
pomocí kotevního šroubu se přišroubuje k průvlakům.  

k) Montáž stropní konstrukce 

Montáž panelů je shodná s montáží v 1.NP 

4.3.4.2 Montáž prefabrikované železobetonové konstrukce skeletu SO04 výrobní haly 

a) Montáž sloupů 

Postup montáže sloupů 1.NP je identický jako u montáže sloupů administrativní budovy. 

b) Montáž základových nosníků 

Před osazením základových nosníků bude nutné pro ně vykopat rýhy. Nosníky ZNA mají 
spodní hranu v úrovni -1,000, proto je nutné vyhloubit rýhu hloubky 400 mm.  

Pro možnost vjetí do vnitřního prostoru haly je možné namontovat některé základové nosníky 
později. Nenamontované základové nosníky se dočasně uloží na skládce na staveništi. 

Montáž je popsána již výše. 

c) Vazníky 

Po montáži sloupů se na ně budou postupně osazovat železobetonové vazníky. Vazníky se na 
sloupy budou osazovat pomocí jeřábu na ložiska a navlečením na trny sloupů. Po osazení se trn 
spojí s připraveným kováním. 

d) Obvodové ztužidla 

Po osazení vazníků na sloupy se jednotlivé příčné vazby ztuží pomocí obvodových ztužidel. 
Ztužidla se stejně jako všechny výše uvedené prvky montují pomocí jeřábu a jsou uložena na 
trny sloupů a stejně jako vazníky na ložiska. Po uložení se přivaří trn sloupu k ocelové destičce 
obvodového ztužidla a spoj se zmonolitní. Mezi ztužidla se ještě v ose L vloží 2 ocelové profil 
JÄCKEL 100 x 100 x 5 mm délky 200 mm, který se přivaří k čelům ztužidel, na nich jsou 
osazeny ocelové destičky. Jeden profil se ještě přivaří do vidličky sloupu, k připraveným 
ocelovým destičkám.  

Ztužidla jsou také uvnitř půdorysu a tvoří obvod světlíku. Montáž je identická jako u 
obvodových. 

Dále jsou použita ztužidla ocelová a to uprostřed haly. Ocelové ztužidlo bude přivařeno 
k ocelovým destičkám na vaznících. 
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4.3.4.3 Materiály 

‐ Základové nosníky – 52 ks 
o ZNA – 34 ks 
o ZNB – 8 ks 
o ZPA – 11 ks 
o ZPB – 2 ks 

‐ Sloupy – 104 ks 
o SA – 42 ks 
o SB – 6 ks 
o SC – 51 ks 
o SD – 2 ks 
o SE – 3 ks 

‐ Průvlaky dle výkresu 1.NP – 27 ks 
o PA – 1 ks 
o PB – 4 ks 
o PC – 7 ks 
o PD – 7 ks 
o PE – 2 ks 
o PF – 1 ks 
o PF1 – 1 ks 
o PG – 2 ks 
o PH – 1 ks 
o PI – 1 ks 

‐ Průvlaky dle výkresu střechy – 28 ks 
o PA - 1 ks 
o PB - 16 ks 
o PC - 8 ks 
o PD - 3 ks 

‐ Obvodová ztužidla dle výkresu 1.NP – 24 ks 
o OSA – 4 ks 
o OSB – 8 ks 
o OSC – 8 ks 
o OSD – 4 ks 

‐ Obvodová ztužidla dle výkresu střechy – 82 ks 
o OSA - 36 ks 
o OSB - 26 ks 
o OSC - 8 ks 
o OSD - 11 ks 
o OSE - 1 ks 

‐ Prefabrikované stěny – 10 ks 
o STA – 10 ks 

‐ Panely Spiroll výšky 200 mm 
o Panel délky 5 460 mm a šířky 1 200 mm – 41 ks 



60 

 

o Panel délky 5 460 mm a šířky 680 mm – 3 ks 
o Panel délky 5 460 mm a šířky 860 mm – 1 ks 
o Panel délky 5 460 mm a šířky 1 065 mm – 2 ks 
o Panel délky 4 260 mm a šířky 1 200 mm – 31 ks 
o Panel délky 4 260 mm a šířky 680 mm – 3 ks 
o Panel délky 3 960 mm a šířky 1 200 mm – 12 ks 
o Panel délky 3 960 mm a šířky 680 mm – 1 ks 
o Panel délky 2 910 mm a šířky 1 200 mm – 2 ks 
o Panel délky 2 910 mm a šířky 650 mm – 1 ks 
o Panel délky 2 420 mm a šířky 1 200 mm – 2 ks 
o Panel délky 2 420 mm a šířky 650 mm – 1 ks 

‐ Panely Spiroll výšky 250 mm 
o Panel délky 7 350 mm a šířky 1 200 mm – 7 ks 
o Panel délky 7 350 mm a šířky 780 mm – 2 ks 
o Panel délky 5 460 mm a šířky 880 mm – 5 ks 
o Panel délky 1 025 mm a šířky 880 mm – 1 ks 
o Panel délky 3 725 mm a šířky 880 mm – 1 ks 
o Panel délky 4 260 mm a šířky 880 mm – 2 ks 
o Panel délky 8 225 mm a šířky 1 200 mm – 36 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 1 200 mm – 21 ks 
o Panel délky 1 380 mm a šířky 1 000 mm – 2 ks 
o Panel délky 3 305 mm a šířky 1 000 mm – 2 ks 
o Panel délky 3 130 mm a šířky 1 020 mm – 3 ks 
o Panel délky 1 555 mm a šířky 1 020 mm – 3 ks 
o Panel délky 1 265 mm a šířky 500 mm – 1 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 780 mm – 4 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 1090 mm – 1 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 560 mm – 1 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 660 mm – 1 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 795 mm – 2 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 850 mm – 3 ks 
o Panel délky 5 725 mm a šířky 1020 mm – 2 ks 

‐ Vazníky 
o VKA – 26 ks 

‐ Zálivková malta pro zmonolitnění spojů – Baumit FillBeton – 108 pytlů / 25 kg = 2 
palety 

‐ Výztuž spár B500B 
o Ø12 mm – celkem 3 040,61 m; 2 699,45 kg 
o Ø8 mm – celkem 5,68 m; 2,24 kg 

‐ Beton pro zálivku spár panelů C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax = 8 mm-S2 – 6,69 m3 
‐ Beton pro zálivku kalichů C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax = 8 mm-S2 – 32,157 m3 
‐ Beton dobetonávek – C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax = 8 mm-S2 – 1,07 m3 

o D1 – 0,43 x 0,71 x 0,25 = 0,076 m3 
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o D2 – (kolem otvorů) – 2,32 x 1,1 x 0,2 – 3,14 x 0,13752 x 0,2 – 3,14 x 0,2252 x 
0,2 = 0,467 m3 

o D3 – (kolem otvorů) – 2,81 x 1,1 x 0,2 – 3,14 x 0,212 x 0,2 x 2 – 3,14 x 0,122 x 
0,2 – 3,14 x 0,22 x 0,2 = 0,529 m3 

‐ Montážní materiál 
o PL 100 x 100 x 10 mm – 41 ks 
o L 100 x 150 x 10 mm délky 120 mm – 118 ks 
o L 100 x 100 x 10 mm délky 120 mm – 70 ks 
o Ø12 mm délky 3,6 m – 7 ks 
o Ø12 mm délky 4,0 m – 8 ks 

4.3.4.4 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

 
Obrázek 29: 

Liebherr 
LTM1070-4.2 

[61] 

Jeřáb 
Liebherr 

LTM1070-
4.2 

Maximální dosah: 40 m 
Maximální nosnost: 70 t 

Typ výložníku: T 
Hmotnost závaží: 14,5 t 

Váha: 48 t 

Osazení 
prefabrikátů

 
Obrázek 30: 

Liebherr 
LTM1055-3.2 

[62] 

Jeřáb 
Liebherr 

LTM1055-
3.2 

Maximální dosah: 46 m 
Maximální nosnost: 55 t 

Typ výložníku: T 
Hmotnost závaží: 12 t 

Váha: 12 t 

Osazení 
prefabrikátů

 
Obrázek 31: 

Rothlehner HA 15 
SX [27] 

Nůžková 
plošina 

Rothlehner 
HA 15 SX 

Délka prac. koše: 4,18 m 
Pracovní výška: 15 m 

Váha: 6 300 kg 
Výška podlahy prac. koše: 

13 m 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

 
Obrázek 32: 

Rothlehner HA 
120 PX [28] 

Kloubová 
plošina 

Rozhlehner 
HA 120 PX 

Pohon: diesel 
Pracovní výška: 12,4 m 
Stranový dosah: 6,6 m 
Nosnost koše: 230 kg 
Hmotnost: 5 620 kg 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 
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Obrázek 33: 

Einhell BT-GW 
190D [29] 

Svářečka 
Einhell BT-
GW 190D 

Hmotnost: 41 kg 
Max. svářecí proud: 160 A 
Průměr svařovacího drátu: 

0,6 – 1 mm 

Svařování 
ocelových 

částí 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Výkop rýhy 
pro 

základové 
nosníky 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 

 
Obrázek 34: 

Schwarzmüeller 
návěs [30] 

Návěs 

Schwarzmü
eller 3-

nápravový 
valníkový 

návěs 

Vnitřní délka ložné plochy: 
13,62 m 

Vnitřní šířka ložné plochy: 
2,48 m 

Vlastní hmotnost: 5,6 t 
Celková hmotnost: 39 t 

Přeprava 
prefabrikátů

 
Obrázek 35: 

Goldhofer SN L3 
[31] 

Návěs 
Goldhofer 

SN L3 

Délka: 7,85 m 
Šířka: 2,55 m 

Užitná hmotnost: 24,38 t 
Vlastní hmotnost: 5,62 t 

Počet náprav: 3 

Přeprava 
vazníků 

Obrázek 27: 
Scania R 500 [25] 

Tahač 
Scania R 

500 
A6x2/4NA 

Konfigurace náprav: 6x2/4 
Emise: EU VI 

Výkon: 301 kW 
Poloha točny: -660 mm 

Tahač 
návěsu 

Tabulka 13: stroje použité pro montáž skeletové konstrukce 

4.3.4.5 Pomůcky 

‐ Vázací prostředky pro přemístění prefabrikátů 
‐ Samosvorné kleště pro montáž panelů Spiroll 
‐ Svářecí kukla 
‐ Svářecí rukavice 
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‐ Vodováha 
‐ Zednické nářadí 
‐ Kladivo 
‐ Naváděcí tyče 
‐ Kleště armovací 
‐ Posuvný trojúhelník pro betonáž spár 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.3.4.6 Pracovní četa 

‐ Vedoucí pracovní čety 1 
‐ Vazač břemen   4 
‐ Obsluha strojů  3 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Celkem pracovníků  9 

4.3.5 Střešní konstrukce 

a) Střešní konstrukce nad SO04 výrobní halou 

Nosná konstrukce nad výrobní halou je tvořena trapézovými plechy TR 160/250 v tloušťce 0,88 
mm a 1 mm, které jsou kotvené pomocí šroubů do betonu do vazníků. Výměna otvorů 
v trapézovém plechu je pomocí konstrukcí z profilů IPE a L, které podepírají trapézový plech 
u každého otvoru, jehož rozměry přesahují 250 mm. Výměna je složena ze dvou průběžných 
nosníků a ze dvou příčných, které lemují otvor. 

b) Střešní konstrukce nad SO05 administrativní budovou 

Nosnou střešní konstrukci nad administrativní budovou tvoří stropní konstrukce nad 2.NP, která 
je tvořena stejně jako v 1.NP stropními panely Spiroll výšky 250 mm, jejichž provedení je 
popsáno výše. Ve stropní konstrukci se nachází několik menších otvorů a 5 větších pro střešní 
světlíky SV2. 

4.3.5.1 Materiály 

‐ Trapézové plechy 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 12 400 mm – 30 ks 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 12 300 mm – 216 ks 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 10 800 mm – 60 ks 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 12 350 mm – 36 ks 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 9 300 mm – 30 ks 
o TR 160/250-1,00 šířky 750 mm, délky 6 350 mm – 36 ks 
o TR 160/250-1,00 šířky 750 mm, délky 6 400 mm – 30 ks 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 6 320 mm – 12 ks 
o TR 160/250-0,88 šířky 750 mm, délky 6 220 mm – 6 ks 

‐ OK pro výměny otvorů 
o IPE 180, délky 5,44 m – 6 ks; celkem 613,6 kg 
o L 80 x 80 x 8 mm, délky 1,1 m – 6 ks; celkem 63,5 kg 
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o L 160 x 160 x 10 mm, délky 0,25 m – 12 ks; celkem 73,7 kg 
o P10 120 x 140 mm – 12 ks; celkem 15,8 kg 

 

 

4.3.5.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 29: 
Liebherr 

LTM1070-4.2 
[61] 

Jeřáb 
Liebherr 

LTM1070-
4.2 

Maximální dosah: 40 m 
Maximální nosnost: 70 t 

Typ výložníku: T 
Hmotnost závaží: 14,5 t 

Váha: 48 t 

Osazení TR 
plechů 

Obrázek 33: 
Einhell BT-GW 

190D [29] 

Svářečka 
Einhell BT-
GW 190D 

Hmotnost: 41 kg 
Max. svářecí proud: 160 A 
Průměr svařovacího drátu: 

0,6 – 1 mm 

Svařování 
ocelových 

částí 

Obrázek 31: 
Rothlehner HA 15 

SX [27] 

Nůžková 
plošina 

Rothlehner 
HA 15 SX 

Délka prac. koše: 4,18 m 
Pracovní výška: 15 m 

Váha: 6 300 kg 
Výška podlahy prac. koše: 

13 m 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 32: 
Rothlehner HA 

120 PX [28] 

Kloubová 
plošina 

Rozhlehner 
HA 120 PX 

Pohon: diesel 
Pracovní výška: 12,4 m 
Stranový dosah: 6,6 m 
Nosnost koše: 230 kg 
Hmotnost: 5 620 kg 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 
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Obrázek 36: 

Makita 6953 [59] 

Elektrický 
utahovák 

Makita 
6953 

150Nm 

Příkon: 280 W 
Hmotnost: 1,5 kg 

Max. utahovací moment: 
150 Nm 

Šroubování 
závitotvorn
ých šroubů 

 
Obrázek 37: 

Makita DP4003 
[33] 

Vrtačka 
Makita 
DP4003 

Hmotnost: 2,5 kg 
Max. utahovací moment: 73 

Nm 
Příkon: 750 W 

Rozsah upínání sklíčidla: 
1,5 – 13 mm 

Vrtání 
otvorů, 

utahování 
šroubů 

Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
broušení 

ocelových 
materiálů 

Tabulka 14: stroje použité pro montáž trapézových plechů 

4.3.5.3 Pomůcky 

‐ Prodlužovací kabely 
‐ Nářadí pro montáž šroubů 
‐ Svářecí kukla 
‐ Svářecí rukavice 
‐ Gola sada 
‐ Kladivo 
‐ Sada vrtáků do betonu 
‐ Sada vrtáků do železa 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.3.5.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí čety  1 
‐ Železář  4 
‐ Vazač břemen  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 9 

4.3.6 Střešní světlíky 

Před provedením světlíků se na nosnou konstrukci střechy provede záchytný systém dle PD, 
který je tvořen lanovými úchyty s montážím lanem. Lanové úchyty jsou kotveny do nosné 
konstrukce střechy. V místech daných PD je místo montážního lana použito permanentní 
nerezové lano. 
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Na střeše budou dva druhy světlíků SV1 a SV2. 

Světlík SV1 je pásový obloukový světlík. Je umístěn nad každou lodí haly tzn. celkem 2 ks. 
Světlé rozměry otvoru jsou 50,78 m x 4,14 m. Montáž probíhá připevněním podsady vyplněnou 
tepelnou izolací z pozinkovaného plechu k železobetonovým ztužidlům lemujícím světlík, 
důležité je vytáhnout hydroizolaci na horní plochu podsady. Na podsadu se připevní další 
hliníkové prvky pro uložení polykarbonátu tl. 25 mm. Osová vzdálenost příčných hliníkových 
prvků pro uložení polykarbonátu je 1 065 mm u sekcí s otvíravými křídly je osová vzdálenost 
1 060 mm. Součástí světlíku je 8 automaticky otevíraných křídel rozměru 2 400 x 1 000 mm 
s čidly na vítr a déšť. Maximální poloměr ohybu polykarbonátu je 3 750 mm. 

Světlík SV2 je sedlový skleněný světlík se světlostí otvoru 1 020 x 1 020 jeho konstrukce je 
tvořena FeZn obrubou vyplněnou tepelnou izolací kotvenou do stropních panelů Spiroll. 
Důležité je vytáhnutí hydroizolace střešního pláště na horní plochu podsady světlíku. 
Konstrukce světlíků je hliníková s elektricky otevíranými křídly s čidly na vítr a déšť. Světlíky 
SV2 jsou umístěny nad administrativní budovou a je jich celkem 5 ks. 

4.3.6.1 Materiály 

‐ Světlík SV1 vč. příslušenství – 2 ks 
‐ Světlík SV2 vč. příslušenství – 5 ks 
‐ Prvky záchytného systému 

o Lanový úchyt TOPSAFE TSL-500-T10 – 33 ks 
o Lanový úchyt TOPSAFE TSL-600-T10 – 10 ks 
o Lanový úchyt TOPSAFE TSL-500-HD10 – 17 ks 
o Nerezové lano TSL-L8 – 53 m 
o Montážní lano TSL-ML – 349,72 m 

4.3.6.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 13: ČKD 
AD20.2 [15] 

Jeřáb 
ČKD 

AD20.2 

Max. vysunutí výložníku: 
20,9 m 

Vzdálenost vysunutých 
patek: 4,6 m 
Váha: 20 t 

Přemístění 
materiálů 

Obrázek 33: 
Einhell BT-GW 

190D [29] 

Svářečka 
Einhell BT-
GW 190D 

Hmotnost: 41 kg 
Max. svářecí proud: 160 A 
Průměr svařovacího drátu: 

0,6 – 1 mm 

Svařování 
ocelových 

částí 
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Obrázek 31: 
Rothlehner HA 15 

SX [27] 

Nůžková 
plošina 

Rothlehner 
HA 15 SX 

Délka prac. koše: 4,18 m 
Pracovní výška: 15 m 

Váha: 6 300 kg 
Výška podlahy prac. koše: 

13 m 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 32: 
Rothlehner HA 

120 PX [28] 

Kloubová 
plošina 

Rozhlehner 
HA 120 PX 

Pohon: diesel 
Pracovní výška: 12,4 m 
Stranový dosah: 6,6 m 
Nosnost koše: 230 kg 
Hmotnost: 5 620 kg 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 

Obrázek 37: 
Makita DP4003 

[33]4003 

Vrtačka 
Makita 
DP4003 

Hmotnost: 2,5 kg 
Max. utahovací moment: 73 

Nm 
Příkon: 750 W 

Rozsah upínání sklíčidla: 
1,5 – 13 mm 

Vrtání 
otvorů, 

utahování 
šroubů 

Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
broušení 

ocelových 
materiálů 

Tabulka 15: stroje použité pro vybudování střešních světlíků 

4.3.6.3 Pomůcky 

‐ Vodováha 
‐ Kladivo 
‐ Prodlužovací kabely 
‐ Gola sada 
‐ Svářecí kukla 
‐ Svářecí rukavice 
‐ Sada nářadí – klíče, šroubováky 
‐ Osobní ochranné pomůcky 
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4.3.6.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí četa  1 
‐ Sklenář  2 
‐ Železář  1 
‐ Vazač břemen  2 
‐ Stavební dělník 1 
‐ Celkem pracovníků 7 

4.3.7 Montáž ocelových konstrukcí 

První ocelovou konstrukcí, kterou je nutné smontovat, aby se mohlo začít s oplášťováním je 
OK výměny otvorů. Pro dveřní otvory bude výměna z profilů jäckel, vodorovné budou rozměru 
100 x 100 x 5 mm, svislé budou rozměru 80 x 80 x 4 mm. U vrat budou vodorovné i svislé 
profily jäckel 120 x 120 x 5 mm. Pro instalace bude OK vytvořena z profilů jäckel 80x80x4 
mm. 

V pohledu na osu 18 v hlavě krajních sloupů ležících na osách N3, N2, N1, N, M3 M2, M1, M 
na profily jäckel přivaří T 100 x 80 x 6 mm pro vytvoření konstrukce atiky. Délka přivařeného 
T ke sloupu bude 600 mm, jeho výška nad sloupem bude proměnná, taková aby vrch T byl ve 
výšce +10,250 mm. V rohu na ose O bude přivařen profil L 100 x 100 x 6 mm v délce 1 460 
mm od hlavy sloupu.  

V pohledu na osu M na osách 5 – 17 se osadí na sloupy ocelové profily pro vytvoření konstrukce 
atiky. Ocelový profil bude T 100 x 80 x 6 mm délky 1 050 mm k němu bude přivařen plech 80 
x 6 mm délky 570 mm, který bude navazovat na stojnu profilu T a bude vložen a připevněn 
mezi obvodové ztužidla. V rohu v ose 18 bude profil L 100 x 100 x 6 mm délky 1 460 mm. 

Na ose 4 budou mezi sloupy ležících na osách A až L navařeny profily UPE 200, první bude 
horní hranou lícovat s horní hranou vazníku, druhý bude vodorovný lícovat s výškou sloupu. 
Pro tyto profily budou již z výroby na sloupech ocelové destičky pro přivaření. 

V ose 5 budou v osových osové vzdálenosti 2 m profily jäckel 80 x 80 x 4 mm přivařeny na 
ocelové destičky vazníku, výšky takové, aby jejich horní hrana byla v úrovni +10,170 a na ně 
bude navařený profil jäckel 80 x 40 x 3 jeho horní hrana bude ve výšce +10,250. 

Pro prosklenou fasádu mezi osami G – L na východní straně administrativního bude vytvořena 
ocelová konstrukce z ocelových profilů UPE160, které budou uloženy vodorovně. Horní profily 
budou kotveny do průvlaku pomocí chemických kotev. Spodní budou přivařeny k ocelovým 
destičkám na sloupech. Mezi profily U budou vertikálně navařeny profily L 50 x 50 x 4 mm.  

Od osy 2.1 bude do vzdálenosti 3 800 mm směrem k ose 2 ocelová konstrukce pro prosklenou 
fasádu z profilů jäckel  100 x 100 x 5 mm, které budou tvořit obvod rámu, mezi ně budou 
navařeny profily jäckel 60 x 60 x 2. 

4.3.7.1 Materiály 

‐ OK výměny otvorů fasády 
o Jäckel 120 x 120 x 5 mm – celkem 26,2 m; 445,4 kg 
o Jäckel 100 x 100 x 5 mm – celkem 32,645 m; 457,03 kg 



69 

 

o Jäckel 80 x 80 x 4 mm – celkem 235,65 m; 2 120,85 kg 
‐ OK atiky 

o UPE200 – celkem 97,583 m; 2 224,89 kg 
o T 100 x 80 x 6 mm – celkem 32,42 m; 275,57 kg 
o Pásovina 80 x 6 mm – celkem 18,03 m; 68,51 kg 
o L 10 x 100 x 6 mm – celkem 4,38 m; 40,73 kg 
o Jäckel 80 x 80 x 4 mm – celkem 39,488 m; 355,39 kg 
o Jäckel 80 x 80 x 3 mm – celkem 53,7 m; 268,5 kg 

4.3.7.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 13: ČKD 
AD20.2 [15] 

Jeřáb 
ČKD 

AD20.2 

Max. vysunutí výložníku: 
20,9 m 

Vzdálenost vysunutých 
patek: 4,6 m 
Váha: 20 t 

Přemístění 
materiálů 

Obrázek 33: 
Einhell BT-GW 

190D [29] 

Svářečka 
Einhell BT-
GW 190D 

Hmotnost: 41 kg 
Max. svářecí proud: 160 A 
Průměr svařovacího drátu: 

0,6 – 1 mm 

Svařování 
ocelových 

částí 

Obrázek 31: 
Rothlehner HA 15 

SX [27] 

Nůžková 
plošina 

Rothlehner 
HA 15 SX 

Délka prac. koše: 4,18 m 
Pracovní výška: 15 m 

Váha: 6 300 kg 
Výška podlahy prac. koše: 

13 m 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 32: 
Rothlehner HA 120 

PX [28] 

Kloubová 
plošina 

Rothlehner 
HA 120 PX 

Pohon: diesel 
Pracovní výška: 12,4 m 
Stranový dosah: 6,6 m 
Nosnost koše: 230 kg 
Hmotnost: 5 620 kg 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 21: Heron 

Elektrocentrála
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 
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EGM68 AVR3-E 
[20] 

Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Obrázek 37: 
Makita DP4003 

[33]4003 

Vrtačka 
Makita 
DP4003 

Hmotnost: 2,5 kg 
Max. utahovací moment: 

73 Nm 
Příkon: 750 W 

Rozsah upínání sklíčidla: 
1,5 – 13 mm 

Vrtání 
otvorů, 

utahování 
šroubů 

Obrázek 26: Bosch 
GWS 15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
broušení 

ocelových 
materiálů 

Tabulka 16: stroje použité pro vytvoření ocelové konstrukce 

4.3.7.3 Pomůcky 

‐ Svářecí kukla 
‐ Svářecí rukavice 
‐ Kladivo  
‐ Sada řezných kotoučů 
‐ Sada brusných kotoučů 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.3.7.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí čety  1 
‐ Železář  4 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 7 

4.3.8 Opláštění SO04 výrobní haly 

Na opláštění haly budou použity panely Kingspan různých typů: 

‐ Na severní fasádě bude mezi osami 18 – 16 a 15 – dilatační mezera mezi SO04 a SO05 
osazeny panely Kingspan KS 1150 TL s izolací z pěny IPN se skladebnou šířkou 1 150 
mm, tloušťky 120 mm. Mezi osami 16 – 15 budou panely Kingspan KS 1150 FR 
s izolací z minerální vlny se skladebnou šířkou 1 150 mm, tloušťky 120 mm. 

‐ Na jižní fasádě od dilatační spáry mezi SO04 a SO05 po osu 16 mimo prosvětlovací 
část mezi osami 7 – 15 výšky 4 240 mm, budou použity panely Kingspan KS 1150 TL 
s izolací z pěny IPN se skladebnou šířkou 1 150 mm, tloušťky 120 mm. Prosvětlovací 
část bude z panelů Kingspan KS 1000 WL z polykarbonátu se skladebnou šířkou 1 000 
mm, tloušťky 38 mm. Mezi osami 16 – 18 budou panely Kingspan KS 1150 FR s izolací 
z minerální vlny se skladebnou šířkou 1 150 mm, tloušťky 120 mm. 
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‐ Na východní fasádě bude mezi osami M – N3 použit panel Kingspan KS 1150 TL 
s izolací z pěny IPN se skladebnou šířkou 1 150 mm, tloušťky 150 mm. Mezi osami O 
– N3 budou panely Kingspan KS 1150 FR s izolací z minerální vlny se skladebnou 
šířkou 1 150 mm, tloušťky 150 mm. Na východní fasádě se v téměř celé délce nachází 
okno výšky 1 200 mm, které bude z komůrkového polykarbonátu. 

‐ Na západní straně se nachází SO05 administrativní budova, část haly vystupující nad 
objekt SO05 bude opláštěna panely Kingspan KS 1150 FR s izolací z minerální vlny se 
skladebnou šířkou 1 150 mm, tloušťky 120 mm. 

Postup montáže obvodových panelů: 

Skladování panelů na stavbě musí být na rovném povrchu, nesmí se skladovat na sobě a při 
delším uložení se přikrývají textilní plachtou proti působení atmosférickým vlivům a UV 
záření. Skladují se v mírném sklonu pro lepší odtok vody. 

Manipulace se svazky balíků kratšími než 6 metrů je možná pomocí vysokozdvižného vozíku 
nebo jeřábu při použití textilních pásů a rozpěrných fošen přesahující šířku svazku oboustranně 
o 50 mm. Při manipulaci se nesmí používat ocelová lana či řetězy. 

Před montáží se nosné konstrukce opatří PE samolepící těsnící páskou. Všechny druhy panelů 
budou kladeny horizontálně. Před montáží panelů FR se zkontroluje těsnící páska v zámku 
panelu, v případě poškození či absence této pásky se nalepí nová do drážky blíže exteriérové 
straně panelu. Na spodním okraji se provede osazení zakládacího profilu. 

S kladením panelů se začne od spodního rohu, pro zvedání panelů bude použit jeřáb s kleštinou, 
což je montážní přípravek pro uchycení panelu. Panely budou montovány z nůžkové plošiny, 
každý panel po osazení do zámku druhého panelu se ještě přes dřevěný hranol pomocí kladívka 
poklepe, aby dosedl úplně. Poté se panel vyrovná a přikotví na každé straně pomocí dvou 
šroubů, které se použijí dle typu podkladní konstrukce. Při kladení panelů je nutné dodržet 
kladečský plán obvodových panelů dle PD. Po montáži panelů do horní části haly se pokračuje 
s montáží panelů sousedních. Mezi jednotlivými panely bude vertikální mezera 20 mm.  

Otvory pro dveře a vrata se v panelech před montáží vyřežou pomocí přímočaré pily na 
sendvičové panely. Je zakázáno použití kotoučových brusek s rozbrušovacími kotouči. Po 
řezání je nutné z panelu odstranit hliníkové piliny a zapravit otřepy na plechu, aby nedošlo 
k poranění. 

Při montáži se z vnitřní strany částečně z krajů, kde bude panel ve styku se sloupem nebo jinou 
konstrukcí odlepí fólie, aby bylo možné později její úplné odlepení. Odlepit fólii je nutné také 
na přední straně v okrajích kde budou šrouby. 

Montáž prosvětlovacích panelů je od ostatních mírně odlišná, nejprve se ve spodní části osadí 
horizontální distanční profil WL_PD B (profil se v místě styku s nosnou konstrukcí opatří PE 
páskou 20 x 5 ve dvou řadách) a na nosné prvky se vertikálně mezi profily WL_PD B osadí 
těsnící profil WL_F. Poté se osadí první panel, který se v horní části přes profil WL_PD B 
přišroubuje do nosné konstrukce. Panel je nutné mezi podporami po 500 mm kotvit k profilu 
WL_PD B pomocí závitotvorných šroubu. 
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Po osazení se do otvorů namontují všechny výplně otvorů. Vertikální spáry mezi panely se 
vyplní PUR pěnou a spoj se překryje lištou, které bude po okrajích kotvena pomocí šroubů do 
panelu ve vzdálenosti přibližně 1 m. Oplechují se všechny otvory, rohy a další konstrukce. 
Nakonec se z panelů odlepí krycí fólie. 

4.3.8.1 Materiály 

‐ Panel Kingspan KS 1150 TL tl. 120 mm – 1 446,69 m2 
‐ Panel Kingspan KS 1150 FR tl. 120 mm – 302,27 m2 
‐ Panel Kingspan KS 1000 WL tl. 38 mm – 171,13 m2 
‐ Panel Kingspan KS 1150 TL tl. 150 mm – 463,89 m2 
‐ Panel Kingspan KS 1150 FR tl. 150 mm – 60,80 m2 
‐ Komůrkový polykarbonát – 59,04 m2 
‐ PE těsnící páska – 600 m 

4.3.8.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 13: ČKD 
AD20.2 [15] 

Jeřáb 
ČKD 

AD20.2 

Max. vysunutí výložníku: 
20,9 m 

Vzdálenost vysunutých 
patek: 4,6 m 
Váha: 20 t 

Přemístění 
materiálů 

Obrázek 31: 
Rothlehner HA 15 

SX [27] 

Nůžková 
plošina 

Rothlehner 
HA 15 SX 

Délka prac. koše: 4,18 m 
Pracovní výška: 15 m 

Váha: 6 300 kg 
Výška podlahy prac. koše: 

13 m 

Zvedání 
pracovníků 
pro osazení 

prvků 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 

Obrázek 37: 
Makita DP4003 

[33]4003 

Vrtačka 
Makita 
DP4003 

Hmotnost: 2,5 kg 
Max. utahovací moment: 73 

Nm 
Příkon: 750 W 

Rozsah upínání sklíčidla: 
1,5 – 13 mm 

Vrtání 
otvorů, 

utahování 
šroubů 
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Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
broušení 
materiálů 

 
Obrázek 38: Hilti 
WSJ 850-EB [32] 

Přímočará pila 
na sendvičové 

panely 

Hilti WSJ 
850-EB 

Výkon: 850 W 
Váha: 2,6 kg 
Proud: 4,1 A 

Napětí: 230 V 

Úprava 
sendvičovýc

h panelů 

Tabulka 17: stroje použité pro opláštění haly 

4.3.8.3 Pomůcky 

‐ Měřické pomůcky 
‐ Kladivo 
‐ Prodlužovací kabely 
‐ Kleština pro montáž panelů 
‐ Nůžky na plech 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.3.8.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí čety  1 
‐ Zámečník  3 
‐ Stavební dělník 3 
‐ Obsluha strojů 2 
‐ Celkem pracovníků 9 

4.3.9 Nosné zdivo SO05 administrativní budovy 

V 1.NP tvoří opláštění ze severní strany zděná stěna z tvarovek Therm P+D tl. 300 mm na MC5. 
Ve stěně bude velký otvor, kvůli kterému je potřeba udělat monolitický překlad. Tato stěna 
bude zaizolována kontaktním zateplovacím systémem s použitím stabilizovaného polystyrénu 
tl. 120 mm. 

Na západní straně tvoří obvod 1.NP Mezi osami A – G stěna zděná z tvarovek Therm P+D tl. 
440 mm na MVC 2,5. Ve stěně bude zase velký okenní otvor, kvůli kterému je potřeba provést 
monolitický překlad. Zbytek průčelí 1.NP tvoří prosklená stěna, která je také na jižní straně. 
Nad dveřmi PO/55 je překlad z prefabrikovaných dílců RZP 0/10, uložení překladu je do 
maltového lože. 

Před prováděním zdiva se pod stěny provede hydroizolace, která bude přibližně o 150 mm širší, 
na každou stranu oproti zdivu. Podklad pro provedení izolace musí být, suchý čistý a 
napenetrovaný. Izolace se pokládá natavováním pomocí PB hořáku s přeložením 150 mm. 
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Nyní se přesně vyměří rohy a provede se spodní řada tvarovek. Spodní řadu zakládáme v rohu. 
Tvarovky v rozích spojíme zednickou šňůrou a pokračujeme v pokládce tvarovek podél 
stavebního provazu. Polohu tvarovek kontrolujeme pomocí vodováhy a srovnáváme pomocí 
latě a gumového kladívka. 

Zdění následujících vrstev provádíme stejným způsobem, jenom dbáme na to, aby převázání 
styčných spár bylo minimálně 95 mm. Při nanášení malty na ložnou spáru zdivo vlhčíme a 
pokládáme tolik malty, aby byl pokryt celý povrch, ale malta nepřetékala přes okraje. Je nutné 
dodržet vazby v rohu dané výrobcem. Po vyzdění do výšky překladu se provede bednění, 
vyztužení a betonáž. Beton bude C20/25 XC1, výztuž B500B, krytí 25 mm. Na spodní stranu 
bednění se v místech daných PD vloží ocelové destičky, které budou sloužit pro přivaření 
profilů jäckel, které budou tvořit konstrukci prosklení. Po odbednění a nabytí dostatečné 
pevnosti se dozdí zbytek stěny. Zeď tl. 300 mm bude vyzděna do úrovně +8,300, na jejím vrchu 
bude proveden věnec výšky 250 mm z betonu C16/20. 

V 2.NP je severní stěna vyzděna ze stejných tvarovek jako v 1.NP, také pokračuje stěna na 
západní straně z tvarovek Therm ale pouze mezi osami A – D, kde přechází ve vnitřní nosnou 
stěnu. Zbytek průčelí 1.NP tvoří prosklená stěna. Ve stěně jsou dva okenní otvory V/71 a V/72 
nad kterými jsou překlady Porotherm PTH 7, které se osazují do maltového lože a je nutné dbát 
na správnou orientaci překladu. Mezi překlady bude vložena tepelná izolace. 

Uvnitř 1.NP je ještě nosná stěna v ose 4 mezi sloupy z pórobetonových tvarovek tl. 300 mm na 
MVC 2,5, část je tloušťky 400 mm. První řada zdiva se pokládá stejně jako zdivo z keramických 
na provedenou hydroizolaci. Důležité je dobré založení první vrstvy tak, aby se vyrovnali 
případné nerovnosti podkladu. Při provádění dalších vrstev se tvarovky před osazením očistí 
od prachu a pokládají se do malty celoplošně rozprostřené na provedené vrstvě, také je důležité 
dbát na převázání jednotlivých vrstev.  

Ve stěně je několik překladů. Nad dveřmi PO/53 je překlad tvořen dvěma profily I140 délky 
1800 mm, které se na jedné straně přivaří k ocelovým destičkám na sloupu a na druhé se uloží 
na zdivo do maltového lože. Poté se profily obalí ocelovým pletivem, obední a zabetonují. 
Důležité je, aby beton zatekl do všech prostorů.  

V otvoru mezi místnostmi 1.17e a 1.14 se jako překlad použijí dva profil L 100 x 100 x 8 mm 
délky 3 500 mm. 

Stěna z pórobetonových tvarovek je i v 2.NP. Postup zdění je identický jako v 1.NP. Překlady 
nad otvory jsou v této stěně tvořeny u otvoru P/52 pomocí 2 ks překladů RZP 1/10 119/14/14 
V u otvorů PO/51 je překlad tvořen dvěma profily I160 délky 3 850 mm, postup provedení 
překladu je již uveden výše. Stěna se v otevřeném prostoru pro technologii zateplí polystyrenem 
tl. 100 mm, zatepleny budou i všechny sloupy v tomto prostoru izolací tloušťky 40 mm. 

4.3.9.1 Materiály 

‐ Tvarovky Therm P+D tl. 300 mm –51,06 m2  
‐ Tvarovky Therm P+D tl. 440 mm – 151,82 m2 
‐ Penetrace Dekprimer – 12,26 kg 
‐ Asfaltový pás Glastek AL40 mineral tl. 4 mm – 40,87 m2 
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‐ Beton překladu C20/25 XC1 – 2,47 m3 
‐ Výztuž překladů P1 a P2 

o Ø14 – celkem 182,7 m; 220,77 kg 
o Ø6 – celkem 212,72 m; 47,22 kg 

‐ Beton věnců C16/20 – 1,73 m3 
‐ Výztuž věnce – 87,18 kg 

o Ø12 – celkem 80 m; 71,02 kg 
o Ø6 – celkem 72,8 m; 16,16 kg 

‐ Překlad PTH 7-200 70 x 238 x 2 000 mm – 5 ks 
‐ Překlad PTH 7-225 70 x 238 x 2 250 mm – 5 ks 
‐ Ytong tl. 30 cm – 314,38 m2 
‐ Ytong tl. 37,5 cm – 23,25 m2 
‐ Malta MVC 2,5 např. Cemix univerzální zdicí a omítková směs – 30 pytlů po 25 kg 
‐ Malta MC 5,0 např. Cemix zdicí malta 5 MPa – 43 pytlů po 25 kg 
‐ Beton C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax = 8 mm-S2 – 32,15 m3 
‐ Profil I140 – celkem 3,6 m; 51,6 kg 
‐ Profil I160 – celkem 11,7 m; 209,5 kg 
‐ Profil L 100 x 100 x 8 mm – celkem 7 m; 105,3 kg 
‐ RZP 1/10 119/14/14 – 2 ks 
‐ RZP 0/10 89/14/14 – 3 ks 
‐ EPS tl. 100 mm – 33,01 m2 
‐ EPS tl. 40 mm – 10,3 m2 

4.3.9.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

 
Obrázek 39: 

Lescha S230HR 
[34] 

Stavební 
míchačka 

Lescha 
S230HR 

Objem bubnu: 230 l 
Objem směsi na jedno 

namíchání: 140 l 
Hmotnost: 126,5 kg 

Příkon: 1 600 W 
Napětí: 400 V 

Míchání 
malty pro 

zdění 

 
Obrázek 40: 

Narex EGM 10-
E3 [35] 

Ruční 
míchadlo 

Narex EGM 
10-E3 

Otáčky: 250 – 720 ot/min 
Příkon: 950 W 

Hmotnost: 4,3 kg 
Upínaní míchací metly: 

M14 

Míchání 
malty pro 

zdění 
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Obrázek 41: Hilti 

WSR1400 [36] 

Pila na řezání 
tvarovek 

Hilti 
WSR1400 

Max. počet kmitů: 2 700 
1/min 

Jmenovitý příkon: 1,4 kW 
Délka zdvihu: 32 mm 
Upínací sklíčidlo: ½“ 

Řezání 
tvarovek 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Přemístění 
palet s 

prefabrikáty

 
Obrázek 42: MAN 
TGA 26.413 [55] 

Valník 
s hydraulickou 

rukou 

MAN TGA 
26.413 

FNLLW 
6x2 

Délka ložné plochy: 6,2 m 
Šířka ložné plochy: 2,5 m 

Užitečná hmotnost: 13,77 t 
Hydraulická ruka: Palfinger 

PKK 15500 

Dovoz 
materiálů 

Tabulka 18: stroje použité pro vytvoření svislých nosných konstrukcí admin. budovy 

4.3.9.3 Pomůcky 

‐ Kladivo 
‐ Lopata 
‐ Nivelační přístroj včetně stativu a latě 
‐ Laserový dálkoměr 
‐ Vodováha 
‐ Zednické nářadí 
‐ Kolečko 
‐ Lešení 
‐ Olovnice 
‐ Metr svinovací 
‐ Hořák pro natavení asfaltového pásu 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.3.9.4 Pracovní četa 

 Vytvoření izolace pod zdivem 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Izolatér  1 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 4 

 

 Zdění  
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Zedník   4 
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‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 7 

 

 Bednění 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Tesař   2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 5 

 

 Vázání výztuže 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vazač oceli  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Betonáže 
‐ Vedoucí čety   1 
‐ Obsluha autodomíchávače 1 
‐ Betonáři   2 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Celkem pracovníků  6 

 

4.3.10 Střešní krytina 

Po provedení obvodových konstrukcí ohraničující obvod střechy se provedou střešní krytiny.  

a) Střešní krytina na objektu SO04 – výrobní a skladovací hala: 

Sklon střešních rovin je 3° se spádováním vody do střešních vpustí. 

Na trapézové plechy se po jejich zakotvení provede samolepící parozábrana s Al vložkou Daco-
KSD-R. Na parozábranu bude položena minerální vlna Isover T ve dvou 20mm vrstvách. 
Jednotlivé vrstvy TI je nutné mezi sebou převázat, protože reálně nejde provést zcela přesné 
sesazení a docházelo by k únikům tepla a vzniku požárního mostu. Jelikož se Isover T 
v tloušťce 20 mm nevyrábí, navrhuji použít izolaci stejného výrobce typu MW tloušťky 2 x 30 
mm, která má dostatečnou pevnost proti možnému prošlápnutí s identickým postupem montáže. 
Na minerální vatu bude uložen ještě polystyren EPS 100S v tloušťce 160 mm. Na polystyrenu 
budou vytvořeny ještě rozháněcí klíny mezi vtoky, dle PD pomocí spádovaných klínů. Na 
polystyren bude provedena separační fólie Filtek V a hydroizolace z folie PVC-P tl. 1,5 mm. 
Postup provedení horních vrstev je uveden níže. 
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b) Střešní krytina na objektu SO05 – administrativní budova: 

Sklon střešních rovin je 1° se spádováním do střešních vpustí. 

Na stropní panely se provede parozábrana z těžkého elestomerbitumenového pásu tl. 5 mm 
např. Elastek 50 special mineral. Před natavením pásu se provede kontrola rovinnosti povrchu, 
která musí mít nerovnosti max. 5 mm na 2m lati. Poté se plocha dokonale očistí a zbaví nečistot 
a ostrých výstupků.  Vlhkost podkladu by měla být max. 6%. Povrch se opatří vhodným nátěrem 
na asfaltové bázi např. přípravkem Dekprimer se spotřebou 0,3 – 0,4 kg/m2. Pásy se kladou 
jedním směrem se vzájemným posunem tak, aby spoje nebyly nad sebou. Před natavením se 
pás rozvine, osadí do správné polohy a pečlivě se smotá jedna polovina ke středu a poté se 
nataví, následně se svine a nataví druhá polovina. Natavování probíhá postupným odmotáváním 
a intenzivním ale co nejkratším nahřátím krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu. Používá se 
ruční hořák a teplota pásu nesmí přesáhnout 190°C při které degraduje struktura pásu. Pásy se 
kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T.  

Na pás se vyskládá tepelná izolace ze spádového polystyrenu EPS 100S o průměrné tloušťce 
300 mm. Izolace se bude k podkladu lepit pomocí pruhů lepidla polyuretanového lepidla PUK, 
před jeho použitím se nejprve provede zkouška použití u daných materiálů.  

Na TI se položí separační textilie Filtek V, textilie se pokládá s přesahem min. 100 mm. Horní 
vrstva se provádí v den položení, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek se dočasně 
místně přitěžuje.   

Horní hydroizolační vrstvu bude tvořit fólie PVC-P tl. 1,5 mm, např. Dekplan 76. Fólie se 
ukládá tak, aby byla šedou vrstvou do exteriéru. Při provádění tohoto druhu izolace musí být 
teploty vyšší jak 5°C a dobré klimatické podmínky. Fólie bude mechanicky kotvena a svařena. 
Jednotlivé pruhy se ukládají na vazbu s posunem čelních spojů nejméně 200 mm, aby nevznikl 
křížový spoj. V místě, kde se kříží příčný a podélný spoj se roh horní fólie seřízne do oblouku. 
Při montáži se využije systémových doplňků např. koutových lišt, spojovacích plechů atd. 
Všechny svařované plochy musí být suché a čisté. U prostoru pro technologii bude izolace 
vytažena přibližně 1 metr na stěny a ukončena pomocí systémových prvků. V další části 
administrativní budovy bude ukončena až v atice. V ploše bude nutné vyřešit prostupy střechou, 
které se provedou dle výrobce fólie.  

V místech daných PD se ještě na horní povrch z fólie PVC-P tl. 1,2 mm a šířky 1 050 mm 
například Dekplan Walkway provedou obslužné chodníčky pro občasný přístup k jednotkám 
VZT a ostatním prvkům střechy. 

Po provedení izolace se provede kontrola těsnosti. Nejprve se provede kontrola vizuální a 
kontrola jehlou. Místně lze udělat kontrolu vakuovou zkouškou těsnosti, případně dalšími 
jinými zkouškami dle SoD. 

4.3.10.1 Materiály 

‐ Fólie Daco-KSD-R – 4 750,77 m2 
‐ TI Isover MW tl. 30 mm – 8 118,95 m2 
‐ EPS tl. 160 mm – 4 059,47 m2 
‐ EPS spádové klíny (rozháněcí klíny mezi vtoky) – 92,415 m3 
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‐ Geotextilie Filtek V – 5 646,75 m2 
o SO04 – 4 723,32 m2 
o SO05 – 923,43 m2 

‐ Střešní fólie Dekplan 76 – 5 842,07 m2 
o SO04 – 4 892,36 m2 
o SO05 – 949,71 m2 

‐ Fólie Dekplan Walkway – 150,94 m2 
o SO04 – 70,04 m2 
o SO05 – 80,90 m2 

‐ Elastomerbitumenový pás Elastek 50 special mineral – 994,58 m2 
‐ Nátěr na asfaltové bázi Dekprimer – 279,59 kg 
‐ EPS spádové klíny nad SO05 administrativní část Ø tloušťky 300 mm – 709,98 m2 
‐ Lepidlo (160 g/m2) – 152 kg 

4.3.10.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 31: 
Rothlehner HA 15 

SX [27] 

Nůžková 
plošina 

Rothlehner 
HA 15 SX 

Pohon: diesel 
Pracovní výška: 12 m 
Nosnost koše: 700 kg 
Hmotnost: 5 510 kg 

Zvedání 
pracovník

ů pro 
osazení 
prvků 

Obrázek 37: 
Makita DP4003 

[33]4003 

Vrtačka 
Makita 
DP4003 

Hmotnost: 2,5 kg 
Max. utahovací moment: 73 

Nm 
Příkon: 750 W 

Rozsah upínání sklíčidla: 
1,5 – 13 mm 

Vrtání 
otvorů, 

utahování 
šroubů 

Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
broušení 

ocelových 
materiálů 
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Obrázek 43: 

Leister varimat 
V2 [37] 

Svařovací 
automat 

Leister 
varimat V2 

Napětí: 230 V 
Příkon: 4 600 W 

Max. teplota: 620 °C 
Rychlost: 0,7 – 12 m/min 

Šířka svaru: 40 mm 

Svařování 
střešní 
fólie 

Obrázek 13: ČKD 
AD20.2 [15] 

Jeřáb 
ČKD 

AD20.2 

Max. vysunutí výložníku: 
20,9 m 

Vzdálenost vysunutých 
patek: 4,6 m 
Váha: 20 t 

Přemístění 
materiálů 

Tabulka 19: stroje použité pro provedení střešní krytiny 

4.3.10.3 Pomůcky 

‐ Trysky ke svařovacímu automatu 
‐ Mosazný kartář 
‐ Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
‐ Mosazný přítlačný váleček na detaily 
‐ Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
‐ Ocelová jehla s jedním zahnutým koncem 
‐ Nůžky 
‐ Nůžky na plech 
‐ Vodováha 
‐ Metr svinovací 
‐ Pásmo 
‐ Laserový dálkoměr 
‐ Brnkačka 
‐ Osobní ochranné pomůcky 
‐ Kotevní automat 

4.3.10.4 Pracovní četa 

‐ Vedoucí čety  1 
‐ Izolatér  4 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 7 

4.3.11 Drátkobetonová podlaha ve výrobní hale SO04 

Drátkobetonová podlaha je navržena v celém ploše podlahy výrobní haly SO04 a části 
administrativní budovy SO05 konkrétně v místnostech č. 1.17a, 1.17b, 1.17c, 1.17d, 1.17e, 1.18 
a 1.19. V tomto prostoru už je provedena štěrkodrťová vrstva a nyní se provede její případné 
srovnání a zhutnění.  
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Na takto připravenou štěrkodrť se v pruhu 2 m po obvodu haly a v celé ploše drátkobetonové 
podlahy SO05 výrobní haly položí tepelná izolace z XPS polystyrenu tl. 100 mm. Poté se 
celoplošně položí geotextilie pro separaci vrstev se vzájemnými přesahy 100 mm. Na geotextilii 
se provede hydroizolace z hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,5 mm Alkorplan 
35034. Postup provedení je obdobný jako u střešní fólie, s tím rozdílem, že tato fólie nebude 
kotvena k podkladu. Fólie bude vytažena na svislé nosné konstrukce. Na hydroizolaci se opět 
položí geotextilie s přesahem 100 mm pro separaci vrstev a na ni separační fólie tl. 0,2 mm. 
Fólie se ukládá se stejnými přesahy jako geotextilie a to 100 mm a spojují se slepením lepící 
páskou. 

V daných místech dle PD se provede vyztužení. Jedná se především o místa u vjezdů do haly a 
ještě u sloupu, kde bude sloupový jeřáb. Vyztužení se provede z kari sítí Ø8/150/150 mm a 
Ø8/100/100 mm. Kari sítě budou uloženy na distanční hady, tak aby bylo dodrženo požadované 
krytí. 

Před betonáží se ještě na obvodové svislé konstrukce, na kterých je vytažena také hydroizolace 
nalepí mirelon výšky 200 mm (po horní úroveň podlahy). Nyní se provede betonáž podlahy, 
Beton bude tl. 200 mm tř. C25/30 – XC1 se vsypem s výztuží drátků RC-65/60-BN. 
s dávkováním 20 kg/m3. Beton bude do prostoru dopravován pomocí stacionárního čerpadla na 
beton a betonáž bude probíhat od místa nejvzdálenějšího k místu nejbližšímu. Beton se 
prostorově rozprostírá pomocí stahovací latě a neustále se kontroluje výška. Beton bude hutněn 
pomocí ponorného vibrátoru a vibrační lišty. 

Betonáž musí probíhat při teplotách nad +5 °C a beton musí být ukládán z výšky max. 1,5 
metru.  

Hala je rozdělena pracovní spárou na dvě části. Do pracovní spáry bude vloženo kování Peikko 
– terra joint TJ6-185-3000. Jeho osazení se před betonáží provede dle požadavků výrobce. 

Po provedené betonáži se povrch strojně uhladí s aplikací minerálního vsypu v době předepsané 
výrobcem. PD není specifikován konkrétní minerální vsyp, proto uvažuju se vsypem Betosan 
Densotop EH se spotřebou 4 kg/m2.  Poté se provede řezání pracovních spár v místech určených 
PD. 

Dilatační spáry se po proběhnutí smrštění a jejich vyčištění vyplní trvale pružným tmelem např. 
tmel Mapei mapeflex PU50 SL. 

V PD je uvažováno s jednou pracovní spárou, která podlahu rozděluje na dva celky každý 
s objemem 400 m3 betonu, což považuju za nereálné provést během jednoho dne. Proto navrhuji 
podlahu rozdělit pomocí pracovních spár na 4 celky, každý s objemem betonu cca. 200 m3. Toto 
množství už je reálné provést během jednoho dne. 

4.3.11.1 Materiály 

‐ Beton C25/30 – XC1 – 841 m3 
o SO04 – 799,06 m3 
o SO05 – 41,94 m3 

‐ Drátky RC-65/60-BN – 16 820 kg 
o SO04 – 15 981,2 kg 
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o SO05 – 838,8 kg  
‐ Minerální vsyp Betosan Densotop EH – 16 820 kg – 673 balení po 25 kg 

o SO04 – 15 981,2 kg  
o SO05 – 838,8 kg 

‐ Kari sítě 
o Ø8/150/150 mm rozměru 3 x 2 m – 10 ks 
o Ø8/100/100 mm rozměru 2 x 0,6 m – 165 ks 

‐ Kozlík Ø14 mm, délka 900 mm – 660 ks; 594 m; 717 kg 
‐ Distanční had FBS 100/35 – 720 m 
‐ Mirelon pás šířky 200 mm – 320 m 
‐ Kování pracovní spáry Terra joint TJ6-185-3000 – 54 ks 
‐ Trvale pružný tmel, např. Mapei mapeflex PU50 SL – 31 ks 
‐ PE fólie – 4 853,58 m2 

o SO04 – 4 594,58 m2 
o SO05 – 259,00 m2 

‐ Lepicí páska – 105 ks 50m balení 
‐ Geotextilie 200 g/m2 – 9 734,2 m2 

o SO04 – 9 189,16 m2 
o SO05 – 545,04 m2 

‐ PVC-P fólie – 5 192,51 m2 
o SO04 – 4 899,44 m2 
o SO05 – 293,07 m2 

‐ XPS – 4 220,2 m2 
o SO04 – 3 994,98 m2 
o SO05 – 225,22 m2 

4.3.11.2 Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 25: 
autodomíchávač 

[23] 

Autodomícháv
ač 

Dle 
autoparku 
betonárny 

Objem: 7 m3 
Hmotnost: 26 000 kg 

Dovoz 
čerstvé 

betonové 
směsi 
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Obrázek 44: Cifa 

PC607[38] 

Stacionární 
čerpadlo 

Cifa PC 607

Výkon čerpadla: 65 m3/h 
Výkon: 83 kW 

Tlak betonu: 72 bar 
Hydraulický okruh: 

nízkotlaký 

Doprava 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Obrázek 22: 
Wackerneuson 

Irsen 45 GV [21] 

Ponorný 
vibrátor 

Wackerneus
on – IRSEN 

45 GV 

Délka tělesa ponorného 
vibrátoru: 382 mm 

Průměr tělesa ponorného 
vibrátoru: 45 mm 
Hmotnost: 3,5 kg 

Průměr působení: 60 cm 
Připojovací kabel: 15m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Obrázek 23: 
Wackerneuson 

FUE6 [22] 

Přenosný 
měnič 

Wackerneus
on 

FUE6/042/2
00WSC 

Hmotnost: 32,5 kg 
Připojovací zásuvky: 3 nebo 

4 
Vstupní napětí: 230 V 
Vstupní proud: 14,8 A 

Zařízení pro 
připojení 

ponorného 
vibrátoru 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 
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Obrázek 45: 

Wackerneuson 
SBW20M [39] 

Vibrační lišta 
Wackerneus

on 
SBW20M 

Hmotnost: 15,5 kg 
Zdvihový objem: 35,8 cm3 

Objem nádrže: 0,65 l 
Spotřeba paliva: 0,6 l/h 

Délka: 2 m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 

 
Obrázek 46: 

Barikell C4-60/H 
[40] 

Hladička 
krajová 

Barikell C4-
60/H 

Průměr lopatek: 600 mm 
Hmotnost: 47 kg 
Výkon: 3,6 kW 

Hlazení 
betonu 

 
Obrázek 47: 

Barikell MK 8-
120 [41] 

Hladička 
Barikell 

MK 8-120 

Průměr lopatek: 2 x 1200 
mm 

Hmotnost: 315 kg 
Výkon: 31 kW 

Hlazení 
betonu 

 
Obrázek 48: NTC 

RZ 121 [42] 

Řezač spár 
NTC RZ 

121 

Výkon: 6,3 kW 
Hmotnost: 72 kg 

Objem zásobníku vody: 20 l 
Průměr kotouče: 350 mm 

Řezání 
dilatačních 

spár 

Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
broušení 

ocelových 
materiálů 

Obrázek 43: 
Leister varimat 

V2 [37] 

Svařovací 
automat 

Leister 
varimat V2 

Napětí: 230 V 
Příkon: 4 600 W 

Max. teplota: 620 °C 
Rychlost: 0,7 – 12 m/min 

Šířka svaru: 40 mm 

Svařování 
PVC-P fólie

Tabulka 20: stroje použité pro provedení drátkobetonové podlahy 
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4.3.11.3 Pomůcky 

‐ Měřické pomůcky 
‐ Lopata 
‐ Hrábě 
‐ Vodováha 
‐ Sada nářadí 
‐ Prodlužovací kabely 
‐ Zednické nářadí 
‐ Kladivo 
‐ Kleště armovací 
‐ Trysky ke svařovacímu automatu 
‐ Mosazný kartář 
‐ Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
‐ Mosazný přítlačný váleček na detaily 
‐ Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
‐ Ocelová jehla s jedním zahnutým koncem 
‐ Nůžky 
‐ Nůžky na plech 
‐ Osobní ochranné pomůcky 

4.3.11.4 Pracovní četa 

 Izolace 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Izolatér  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Celkem pracovníků 5 

 

 Vázání výztuže 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vazač oceli  3 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 7 

 

 Betonáže 
‐ Vedoucí čety   1 
‐ Obsluha autodomíchávače 1 
‐ Betonáři   5 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Celkem pracovníků  9 
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4.3.12 Podkladní ŽB podlah v SO05 administrativní budově 

V další části SO05 administrativní budovy, kde není průmyslová podlaha bude proveden 
podkladní beton z betonu tř. C25/30 vyztužený kari sítí Ø6/100/100 mm. 

Stejně jako u průmyslové podlahy se před prováděním zkontroluje rovinnost štěrkodrťové 
vrstvy a její pevnost. Na připravený podklad se provede vyztužení z kari sítí, krytí bude 
zajištěno pomocí kozlíků (ohybů výztuže) uložených na distančních podložkách. 

Následně se provede betonáž stacionárním čerpadlem, betonovat se bude od místa 
nejvzdálenějšího k místu nejbližšímu k čerpadlu. Beton je zhutňován pomocí ponorného 
vibrátoru a pomocí vibrační lišty a neustále kontrolována jeho výška.  

Po betonáži se provede ochranný postřik proti vysychání, eventuálně se provede jiné opatření.  

4.3.12.1 Materiály 

‐ Beton C25/30 – 41,94 m3 
‐ Kari síť Ø6/100/100 mm – 1 506,58 kg 
‐ XPS tl. 100 mm – 279,59 m2 
‐ Distanční had – FBS 100/35 – paleta 1000 bm 

1. Mechanizace 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 25: 
autodomíchávač 

[23] 

Autodomícháv
ač 

Dle 
autoparku 
betonárny 

Objem: 7 m3 

Dovoz 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Obrázek 44: Cifa 
PC607[38] 

Stacionární 
čerpadlo 

Cifa PC 607

Výkon čerpadla: 65 m3/h 
Výkon: 83 kW 

Tlak betonu: 72 bar 
Hydraulický okruh: 

nízkotlaký 

Doprava 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Obrázek 22: 
Wackerneuson 

Irsen 45 GV [21] 

Ponorný 
vibrátor 

Wackerneus
on – IRSEN 

45 GV 

Délka tělesa ponorného 
vibrátoru: 382 mm 

Průměr tělesa ponorného 
vibrátoru: 45 mm 
Hmotnost: 3,5 kg 

Průměr působení: 60 cm 
Připojovací kabel: 15m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 
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Obrázek 23: 
Wackerneuson 

FUE6 [22] 

Přenosný 
měnič 

Wackerneus
on 

FUE6/042/2
00WSC 

 

Hmotnost: 32,5 kg 
Připojovací zásuvky: 3 nebo 

4 
Vstupní napětí: 230 V 
Vstupní proud: 14,8 A 

Zařízení pro 
připojení 

ponorného 
vibrátoru 

Obrázek 21: 
Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 

Obrázek 45: 
Wackerneuson 
SBW20M [39] 

Vibrační lišta 
Wackerneus

on 
SBW20M 

Hmotnost: 15,5 kg 
Zdvihový objem: 35,8 cm3 

Objem nádrže: 0,65 l 
Spotřeba paliva: 0,6 l/h 

Délka: 2 m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Tabulka 21: stroje použité pro vytvoření podkladního betonu v místě admin. budovy 

4.3.12.2 Pomůcky 

‐ Měřické pomůcky 
‐ Lopata 
‐ Hrábě 
‐ Vodováha 
‐ Sada nářadí 
‐ Prodlužovací kabely 
‐ Zednické nářadí 
‐ Kladivo 
‐ Kleště armovací 
‐ Ochranné pomůcky 

4.3.12.3 Pracovní četa 

 Vázání výztuže 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vazač oceli  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 
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 Betonáže 
‐ Vedoucí čety   1 
‐ Obsluha autodomíchávače 1 
‐ Betonáři   2 
‐ Pomocní dělníci  2 
‐ Celkem pracovníků  6 
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5 Projekt zařízení staveniště 

5.1 Technická zpráva 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Výrobní areál společnosti Mayer&Cie, s.r.o. v PZ Bobrky I 

Investor:   Immobilien CZ, GmbH 

Místo stavby:   Vsetín [541630] 

Katastrální území:  Vsetín [786764] 

Parcely:   11573/36 

    11573/28 

Charakter stavby:  výrobní a skladovací hala s administrativní budovou 

5.1.2 Charakteristika staveniště a jeho okolí 

Staveniště se nachází na okraji Vsetína v průmyslové zóně Bobrky I. Staveniště bude na 
parcelách investora p. č. 11573/36 a 11573/28. Příjezd na staveniště je navržen z příjezdové 
cesty k vedlejší hale z komunikace III. třídy č. 05736. Nadmořská výška staveniště je přibližně 
335 m n. m.  

Jelikož se bude částečně přejíždět soukromý pozemek, bude před započetím prací proveden 
pasport příjezdu na staveniště, aby byl zdokumentován stávající stav příjezdové komunikace. 

Staveniště je na „zelené louce“ v průmyslové zóně, kde se v blízkém okolí již jedna hala 
nachází. Parcely předchozímu majiteli sloužili pravděpodobně jako skládka zeminy, jelikož se 
na pozemku nachází nahromaděná zemina. Všechny tyto navážky bude nutno odvést na skládku 
a odtěžit svah v severozápadní části. Po odtěžení svahu se na hranici staveniště provede 
svahování, tak aby nedocházelo k sesuvům. Svah se bude odtěžovat do výšky přibližně jednoho 
a půl metru. 

Všechny objekty zařízení staveniště navrhnu do míst, kde budou moci být až do jejich 
odstranění před dokončením stavby. Z tohoto důvodu se budu snažit navrhnout objekty ZS do 
volného prostoru na jižní straně i vzhledem k blízkosti pro napojení na inženýrské sítě. 

Klimatické údaje lokality, ve které se staveniště nachází: 

‐ Klimatická podoblast: MT1 
o Počet letních dní: 20 – 30 
o Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více: 120 – 140 
o Počet dní s mrazem: 160 – 180 
o Počet ledových dní: 40 – 50 
o Průměrná lednová teplota: -5 – -6 °C 
o Průměrná dubnová teplota: 5 – 6  
o Průměrná červencová teplota: 15 – 16 
o Průměrná říjnová teplota: 6 – 7  
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o Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více: 120 – 130  
o Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 – 600 mm 
o Srážkový úhrn v zimním období: 300 – 350 mm 
o Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100 – 120  
o Počet zatažených dní: 120 – 150  
o Počet jasných dní: 40 – 50 

‐ Sněhová oblast: IV – 2,0 kN/m2 

5.1.3 Informativní popis objektů stavby a jejich konstrukčního řešení 

5.1.3.1 SO01 - příprava území 

Příprava území zahrnuje odstranění náletových dřevin a vykácení 12 vzrostlých listnatých 
stromů. V severozápadním rohu pozemku je terén svažitý, proto dojde k jeho odtěžení na ploše 
asi 2 650 m2. Svah se odtěží do výšky přibližně 1,5 metru. Na hranici pozemku se provede 
svahování ve sklonu 1:2. 

V prostoru staveniště se nachází také několik hromad navážky, které bude taktéž odstraněna, 
jedná se asi o 200 m3 horniny.  

Pokud by se navzdory geologickému průzkumu na staveništi nějaká pěkná ornice nacházela, je 
možné ji uskladnit na jižní straně pozemku v místě mezi budoucí areálovou komunikací a 
objekty ZS. 

5.1.3.2 SO02 - zpevněné plochy komunikací 

U zpevněných ploch komunikací uvažuji se skladbou navrženou ve volitelném předmětu 
CM056 – technologie pozemních komunikací (R), z důvodu zapůjčení projektové dokumentace 
pouze na stavební objekty SO04 a SO05. 

Navrhl jsem na základě podmínek určených projektem, tzn. z hlediska geologie, zatížení 
následující skladbu zpevněných ploch: 
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Obrázek 49: skladba zpevněných ploch komunikací 

5.1.3.3 SO03 - zpevněné plochy parkovišť a chodníků 

Skladba parkovišť a chodníků bude odlišná od skladby zpevněných ploch komunikací. 
Z důvodu malé únosnosti podloží bude provedena sanace podloží betonovým recyklátem frakce 
0-22 tloušťky 300 mm. Na recyklát bude provedena vrstva z kameniva frakce 0-32 mm tloušťky 
150 mm, na ni vrstva z kameniva frakce 4-8 mm pro pokládku zámkové dlažby tl. 80 mm. Jako 
poslední proběhne pokládka zámkové dlažby tloušťky. 
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Obrázek 50: skladba zpevněné plochy parkovišť a chodníků 

5.1.3.4 SO04 - výrobní a skladovací hala 

Hala je obdélníkového půdorysu s rozměry 75,2 x 53,94 m. Konstrukční systém tvoří 
prefabrikovaný železobetonový montovaný skelet. Celá hala je založena na pilotách průměru 
630 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech, na kterém se nachází souvrství 
tepelné izolace a střešní plášť je ukončen PVC-P fólií. Opláštění haly je ze sendvičových 
panelů. Na východní straně je umístěno téměř na celé šířce okno z komůrkového 
polykarbonátu. Na jižní straně se nachází část tvořena prosvětlovacími panely.  

Pro vjezd a výjezd z haly slouží dvoje průmyslová automatická vrata. Pro vchod osob do haly 
jsou na severní straně dvoje dveře, na východní a jižní straně dveře pouze jedny. Dále na 
východní straně jsou dvoje dveře pro přístup do rozvodny. Na severní straně se nachází také 
jedno okno. 

Nad každým vjezdem do haly je zavěšený přístřešek, který je tvořen ocelovou konstrukcí z IPE 
a UPE profilů. Střešní konstrukci přístřešků tvoří trapézový plech. Přístřešek je spádován ve 
sklonu 3% k fasádě haly, kde je osazen žlab tvaru U pro odvod dešťových srážek. 

Hala je půdorysně minimálně členěna. Sklad strojů a místnosti určené ke skladování jsou od 
zbytku haly odděleny pomocí sendvičových panelů. Zbytek místností je oddělen pomocí SDK 
příček tlouštěk 125 a 150 mm. Rozdělení pomocí sendvičových panelů je zvoleno z tepelně 
technických důvodů – sklad strojů nebude vůbec vytápěn a hlavní sklad a sklad expedice bude 
jenom temperován. SDK příčky jsou provedeny pouze do výšky 3 m a budou sloužit 
k vymezení pracovních prostorů pracovišť. 

Podlaha je v celé hale betonová průmyslová z drátkobetonu. V místnosti skladníka je nášlapná 
vrstva z PVC. PVC je uloženo na drátkobetonové podlaze. 
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Přibližně uprostřed půdorysné plochy se nachází stanoviště kontroly jakosti tvořené 
dvoupodlažním vestavkem. Tvoří jej ocelová konstrukce s opláštěním ze sádrokartonu. 
Vestavek je dvoupodlažní, kde je stropní konstrukce tvořena trapézovým plechem. Pro přístup 
do druhého podlaží slouží ocelové schodiště ukončené podestou. 

5.1.3.5 SO05 - administrativní objekt 

Administrativní objekt je dvoupodlažní, kde je druhé patro částečně předsazeno před první. 
Konstrukční systém je stejně jako u haly montovaný ze železobetonových prefabrikátů. 
Založení je také na pilotách průměru 630 mm a 900 mm pod kruhovými sloupy, které podepírají 
předsazenou část 2.NP. Nosnou stropní a střešní konstrukci tvoří panely Spiroll tloušťky 200 a 
250 mm. U střechy je na panelech souvrství z TI a stejně jako u haly PVC-P fólie. 

Opláštění administrativního objektu je tvořeno zdivem z keramických tvarovek na severní 
straně tloušťky 300 mm se zateplením, na západní straně tloušťky 440 mm, ve kterých jsou 
naprojektovány sestavy oken z hliníkových profilů se zasklením izolačními dvojskly.  

Zbylou část obvodového pláště tvoří prosklená fasáda tvořena sloupko-příčkovým systémem. 
Do rámu jsou vložena otevíravo-sklopná okna.  

V místnostech 1.17a – 1.17e, 1.18 a 1.19 tvoří podlahu stejně jako v průmyslové hale 
průmyslová podlaha z drátkobetonu. Zbytek podlahové plochy tvoří převážně keramická dlažba 
v místnosti 1.26 je podlaha z homogenního PVC.  

První nadzemní podlaží je půdorysně děleno převážně pomocí SDK příček. V místnostech 
1.17a-e, 1.18 a 1.19 je částečně pracovní prostor oddělen SDK příčkami do výšky 1,55 m od 
této úrovně po stropní konstrukci na SDK navazuje polykarbonát. 

Světlá výška 1.NP je 2 950 mm, která je vymezena podhledy z SDK.  

Pro přístup do 2.NP slouží dvě dvouramenné schodiště s podestami.  

Opláštění druhého nadzemního podlaží je ze stejných materiálů jako v 1.NP. Vnitřní členění je 
provedeno sádrokartonovými nebo prosklenými příčkami. Na nášlapnou vrstvu podlah je 
použita keramická dlažba, PVC a zátěžový koberec dle účelu místnosti. Pro osvětlení některých 
místností a obou schodišťových prostorů jsou použity sedlové světlíky.  

Světlá výška 2,8 m je stejně jako v 1.NP vymezena SDK podhledem. 

5.1.3.6 SO06 - přístřešek pro kola a vozidla 

Přístřešek pro kola a vozidla je navržen jako ocelová konstrukce tvořená sloupy z ocelových 
profilů, na které je uložena a zároveň také zavěšena stropní konstrukce tvořená z trapézových 
plechů. Pod přístřeškem jsou navržena 4 parkovací místa pro osobní automobily, místo pro kola 
a také prostor pro kontejnery. Pod celým přístřeškem bude povrch tvořen zámkovou dlažbou 
stejně jako na parkovacích plochách popsaných již výše. 

5.1.3.7 SO07 - přípojka NN 

Přípojka bude napojena na stávající elektroměrovou skříň, která se nachází na hranici pozemku. 
Přípojka bude ukončena v rozvodně NN, odkud bude elektrická energie rozvedena po hale, 
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administrativní budově, bude také na ní napojeno veřejné osvětlení a další věci, které pro svůj 
provoz vyžadují elektrickou energii. 

5.1.3.8 SO08 - přípojka plynu 

Přípojka bude provedena z již zhotoveného HUP na hranici pozemku. Potrubí přípojky bude 
DN110/9,1 SDR 17,6 MRS 100. 

5.1.3.9 SO09 - přípojka vody 

Přípojka vody bude napojena na vodoměrnou šachtu umístěnou na východní hranici pozemku.  

Vodovod je proveden z PE100 SDR11 Ø160x14,6 mm, přípojka bude ve stejném materiálovém 
provedení. Na přípojce bude v místě patrném z koordinační situaci umístěna vodoměrná šachta 
s vodoměrnou soustavou. 

5.1.3.10 SO10 - přípojka kanalizace 

Splašková kanalizace je vedena u západní hranice pozemku. Kanalizace je provedena z potrubí 
PVC DN300 mm. Přípojka bude napojena do revizní šachty v místě napojení. Přípojka 
splaškové kanalizace bude z potrubí PVC KG DN160 mm. 

5.1.3.11 SO11 - dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace ze střech bude napojena do dešťové kanalizace z betonových trub DN1200 
mm vedoucí vně areálu na západní straně. Přípojka bude tvořena také betonovým potrubím 
DN300 mm. Napojení bude vně areálu do šachty. 

5.1.3.12 SO12 - SWM – nakládání s dešťovými vodami 

Zde je řešen vysoký odtok dešťových vod z hlediska splnění předepsaného koeficientu odtoku 
Ψ předepsaného pro danou průmyslovou zónu, který vyjadřuje, jaký podíl ze spadlé vody ihned 
odtéká. Z toho vyplývá, že je potřeba zpomalit odtok ze všech zpevněných ploch. 

Dešťová voda bude ze zpevněných ploch odvedena do zeleně, kde budou dle návrhu vytvořeny 
„rýhy“ ve kterých bude voda zasakována do terénu a odpařována, tak aby nebylo nutné 
dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádět do kanalizace. 

5.1.3.13 SO13 - venkovní osvětlení 

Venkovní osvětlení bude provedeno v místě patrném z koordinační situace. Areál bude osvětlen 
pomocí stožárů z ocelových trubek, na kterých budou umístěny světla typu LED. 

5.1.3.14 SO14 - oplocení a posuvné brány 

Oplocení bude z poplastovaného drátu a připevněno na ocelových sloupcích osově vzdálených 
2,5 m od sebe. 

V určených místech budou posuvné brány s dálkovým ovládání a s ovládáním pomocí GSM 
modulu. Brána bude osazena v samonosném ocelovém rámu.  
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5.1.3.15 SO15 - konečné terénní a sadové úpravy 

Tento SO řeší provedení konečných terénních úprav dle PD a výsadbu veškeré zeleně v celém 
areálu. 

5.1.4 Zásady postupu výstavby jednotlivých objektů a jejich návaznost 

Jako první se připraví plocha pod buňky (B1 – B4) viz. příloha P03 a osadí buňky, ke kterým 
se vybuduje připojení elektrické energie a vody. Dále se provede vodovod pro vytvoření 
odběrného místa v blízkosti mycí plochy, následně se vytvoří mycí plocha s odlučovačem 
lehkých kapalin a připojením na kanalizaci. 

V další fázi se může začít s postupným odtěžováním svahu. V místech, kde odtěžování 
neprobíhá, se může začít s montáží staveništního oplocení. Po odtěžení svahu a odvozu navážek 
se vytvoří staveništní komunikace z betonového recyklátu a dokončí se zbývající část ZS. 

Postup provádění jednotlivých částí je patrný z přílohy č. P04. 

5.1.5 Popis jednotlivých objektů ZS a hlavních mechanismů se 
zdůvodněním jejich rozsahu a velikosti 

5.1.5.1 Provozní objekty ZS 

a) Oplocení staveniště 

Oplotit staveniště se dá více způsoby. Mobilním plotem, plotem z dřevěných kůlů s pletivem 
nebo vytvořit konečné oplocení. S poslední variantou neuvažuji a to z důvodu neboť se obávám 
poškození tohoto oplocení během provádění stavby včetně finálních terénních úprav. 

Typ oplocení vyberu z několika variant, které vzájemně porovnám, tak, aby cena byla co 
nejvýhodnější a oplocení splňovalo daný účel. Budu vybírat ze tří variant a to ze zapůjčení 
mobilního oplocení, ze zakoupení mobilního oplocení a ve třetí variantě budu uvažovat 
s plotem z lesnického pletiva upevněném na dřevěných kůlech a na vjezdu s uzamykatelnou 
bránou. 

V první variantě finančně zhodnotím mobilní oplocení kolem celého pozemku. Výška oplocení 
bude minimálně 1,8 metru. Kolem celého pozemku budou rozmístěny plastbetonové patky, do 
kterých budou vloženy pozinkované plotové dílce, které se spojí pomocí spojovacích prvků. 
Plot bude zajištěný proti převrácení větrem podpěrami. 

V místě vjezdu na staveniště bude otevíratelná uzamykatelná brána tvořená ze dvou plotových 
dílců, na vnitřní stranu se na dílce přimontuje kolečko pro její snadné otevírání a zavírání. 

Použité prvky: 

‐ Plotový dílec – 3500 Zn 
‐ Nosná patka plastbetonová 
‐ Zajišťovací spona 
‐ Kolečko pro bránu 
‐ Vzpěra  
‐ Tkanina  
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Hrubý finanční propočet na zapůjčení mobilního plotu, propočet vztáhnu k délce použití 
1 rok: 

Položka Množství MJ 
Počet 
MJ 

Cena/MJ Cena celkem

Plotový dílec – 3500 
Zn 

460 bm bm/měsíc 12 20 110 400 

Nosná patka 
plastbetonová 

135 ks Kč/den 365 1 49 275 

Zajišťovací spona 135 ks Kč/den 365 1 49 275 
Otočný kloub 2 ks Kč/měsíc 12 8 192 

Kolečko pro bránu 2 ks Kč/měsíc 12 20 480 
Vzpěra 135 ks Kč/den 365 1 49 275 

Celkem: 258 897 Kč 

Tabulka 22: finanční zhodnocení zapůjčení mobilního oplocení 

Hrubý finanční propočet na zakoupení mobilního plotu: 

Položka MJ Počet MJ Cena MJ Cena celkem 
Plotový dílec – 3500 Zn Kč/ks 135 850 114 750 

Nosná patka plastbetonová Kč/ks 135 282 38 070 
Zajišťovací spona Kč/ks 135 99 13 365 

Otočný kloub Kč/ks 2 333 666 
Kolečko pro bránu Kč/ks 2 540 1 080 

Vzpěra Kč/ks 135 279 37 665 

Celkem: 205 596 Kč 

Tabulka 23: finanční zhodnocení zakoupení mobilního oplocení 

Ve třetí variantě budu uvažovat s použitím oplocení z lesnického pletiva upevněného na 
dřevěných kůlech Ø10 cm, které by byly osově vzdáleny 2,75 metru. Při stavbě se nejprve 
vyvrtají díry v zemi pomocí motorového vrtáku, do děr se následně vloží kůly a obetonují. Poté 
se na první kůl přichytí pletivo pomocí 10 ks „U“ svorek a poté se ručně rozvinuje k dalšímu 
kůlu, ke kterému se připevní stejným způsobem. Každých přibližně 30 metrů a v každé změně 
směru se z kůlů každé strany plotu provede vzpěra. Vjezdová brána je navržena z ocelových 
profilů s výplní z 2D panelu s FAB zámkem. 

Položka MJ Počet MJ Cena MJ Cena celkem 
Kůl Ø10 cm, délka 2,5 m ks 210 245 51 450 

Pletivo m 465 40 18 600 
Beton m3 1 2 250 2 250 

„U“ svorky kg 3 100 300 
Brána ks 1 12 500 12 500 

Celkem: 85 100 

Tabulka 24: finanční zhodnocení pořízení materiálu na plot z dřevěných kůlů 

Jak je z výše provedených finančních porovnání patrné jako nejlevnější varianta vychází plot 
z dřevěných kůlů s lesnickým pletivem, proto volím tuto variantu, která je sice o něco pracnější 
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na provedení než plot z mobilních dílců ale z bezpečnostního hlediska poskytuje stejnou 
ochranu staveniště. 

Pro dovoz největších prefabrikátů jsem vyznačil příjezd dopravního prostředku na staveniště. 
Při simulování nájezdu jsem zjistil, že vjezd navrženým vjezdem je nereálný a bude se muset 
najíždět tak, jak je zobrazeno na simulaci příjezdu viz. Příloha č. P15 a P16. Část plotu proto 
volím rozebíratelnou tj. z dílců mobilního oplocení, které budou tvořit i vjezdovou bránu. 
Rozsah jednotlivých druhů oplocení je patrný z výkresu ZS. 

b) Sklad 

Pro bezpečné uložení drobných materiálů pro ochránění před atmosférickými vlivy a proti 
krádeži budou použity 2 kontejnery ToiToi skladový kontejner LK1. 

Technická data: 

‐ Šířka: 2 438 mm 
‐ Délka: 6 058 mm 
‐ Výška: 2 591 mm 

 
Obrázek 51: Sklad [47] 

 

c) Staveništní komunikace 

Z důvodu, že je staveništní komunikace ekonomicky nevýhodná, snažil jsem se využít co 
nejvíce navrhovaných finálních komunikací a vybudovat ji v těchto místech. Pro využití 
komunikace pro staveništní provoz se provede odtěžení vrstev pro podkladní konstrukce 
budoucí areálové komunikace s překopáním o 15 cm. Poté se celoplošně rozprostře geotextilie, 
na kterou se naveze a zhutní betonový recyklát tloušťky 15 cm. Vzhledem k tomu, že při 
provádění stavby dojde ke znečištění komunikace dopravními prostředky nelze ji využít jako 
jednu z podkladních vrstev budoucí areálové komunikace. 

Komunikaci pouze pro zařízení staveniště jsem navrhl na jižní stranu objektu, jejíž poloha je 
patrná z výkresu zařízení staveniště. Také bude z betonového recyklátu, pro který bude 
odtěženo 150 mm zeminy a provede se pokládka stejně, jak je popsáno výše. Jelikož bude tato 
komunikace v mírně odlišné výškové úrovni, provede se u napojení spádování pro plynulý 
přechod mezi úrovněmi. Šířku této komunikace navrhuji 3,5 m. 

U výkresu zařízení staveniště jsem vyznačil veškeré poloměry oblouků komunikací. Oblouky 
budoucí komunikace mají většinou poloměr 9 m, případně větší. Úsek komunikace, který 



99 

 

navrhuji, bude mít oblouk s poloměrem 15 m. Všechny oblouky vzhledem k poloměru, 
případně k šířce umožňují průjezd aut s návěsem. 

Pro příjezd dopravních prostředků s vazníky bude nutné provést zpevnění ještě části ploch 
patrných z výkresu zařízení staveniště, kde se daná místa zpevní betonovým recyklátem se 
zhutněním uloženým na vrstvě z geotextlie. Zpevnění recyklátem bude provedeno z důvodu, 
aby byl možný průjezd automobilů například po dešti – kdy hrozí rozbahnění terénu.  

d) Skládka matriálu 

Konstrukční vrstvy skládky materiálu budou provedeny ze stejného materiálu jako staveništní 
komunikace. Umístění skládky materiálu je patrné z výkresu zařízení staveniště. 

Skládka musí být stejně jako staveništní komunikace v co nejmenším rozsahu, ale velká tak, 
aby se na ni vešli všechny potřebné materiály. Velikost skladovací plochy volím 25 x 15 m. 

e) Plocha pro mytí vozidel 

Všechny automobily a stroje musí být před opuštěním stavby očištěny od bláta, aby 
neznečišťovaly přilehlé pozemní komunikace. Pro řešení tohoto problému je více možností - 
čistit až znečištěnou komunikaci, vytvořit plochu pro mytí vozidel nebo například k výjezdu 
umístit mycí centrum.  

Níže se pokusím vybrat nejvhodnější variantu pro navržené zařízené staveniště: 

První možností je čištěné znečištěné komunikace pomocí smykem řízeného kolového 
nakladače s kartáčem. Pro pohyb strojů po staveništi bude vybudována staveništní komunikace, 
takže automobily, které budou dovážet pouze materiál, nebudou mít možnost se zašpinit ani 
v případě špatného počasí. Největší znečištění bude při provádění zemních prací.  

Hrubé finanční porovnání vztáhnu na dobu 1 rok – u této možnosti uvažuji s dobou čištění u 
60% doby jejího používání. 

Položka MJ Počet MJ Cena MJ [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
Bobcat S450 Kč/den 150 1 400 210 000 

Úhlový smeták Kč/den 150 1 100 165 000 
Celkem: 375 000 

Tabulka 25: finanční zhodnocení čištění komunikace zapůjčeným nakladačem 

Druhou možností je vybudování mycí plochy z panelů s vyspádováním do odvodňovacích 
prvků, které budou napojeny na odlučovač lehkých kapalin, a dále bude voda odvedena do 
kanalizace. Panely by byly uloženy na dvě vrstvy štěrkodrti a to na spodní frakce 63-125 mm 
tloušťky 100 mm a horní frakce 4-8 mm tloušťky 70 mm. Důležité je všechny spáry vyplnit 
např. zálivkovou maltou s expanzními účinky SikaGrout-314, tak aby voda nezatékala do spár 
a nevytrácel se účel zřízení této plochy. 

Napojení na kanalizaci se musí projednat s jejím vlastníkem. Napojení by proběhlo do šachty, 
pokud je v ní volný vývod případně se provede navrtávka. 
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Položka MJ
Počet 
MJ 

Cena MJ 
[Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

Panel IZD 300/200/18 ks 21 5 510 115 710 
Žlab TBZ 50/50/13 ks 31 105 3 255 

Mříž litinová KM 01 ks 1 2 320 2 320 
Horní dílec pro vpusť TBV – Q 50/20 

CP 
ks 1 445 445 

Průběžný dílec vysoký TBV – Q 
50/59 SV 

ks 1 405 405 

Kaliště TBV – Q 50/19 KN ks 1 330 330 
OLK GSOL-2/4P ks 1 30 000 30 000 
KG trubka DN100 m 30 70 2 100 

Štěrkodrť frakce 63-125 mm m3 12,6 350 4 410 
Kamenivo frakce 4-8 mm m3 8,8 435 3 830 

SikaGrout-314 kg 250 22 5 500 
Celkem: 168 305 

Tabulka 26: finanční zhodnocení pořízení materiálu plochy na čištění automobilů 

Třetí možností je zapůjčení mycího centra, které pracuje plně automaticky. Jeho výstavba je 
velmi rychlá, vyžaduje pouze údržbu a to odvoz kalu a dosýpání vločkovače, který vydrží 
přibližně 1 měsíc. 

Hrubé finanční porovnání budu vztahovat k délce použití jednoho roku. 

Položka MJ Počet MJ Cena MJ [Kč] Cena celkem [Kč]
Mycí rampa Express Top Kč/den 365 1 590 580 350 

Vločkovač Balení/25 kg 12 4 000 48 000 
Celkem: 628 350 

Tabulka 27: finanční zhodnocení zapůjčení mycího centra 

Z výsledků hrubých finančních porovnání je patrné, že nejlevnější je varianta vytvoření 
panelové plochy, ze které se bude voda odvádět přes odlučovač lehkých kapalin do kanalizace, 
proto volím tuto variantu pro použití na své zařízení staveniště. Odlučovač lehkých kapalin 
bude pravidelně čištěn externí firmou, jelikož se jedná o nebezpečný odpad a je potřeba ho 
zlikvidovat na specializovaném pracovišti.  

5.1.5.2 Sociální a hygienické objekty ZS 

a) Kancelář 

Jako kancelář vedení stavby bude použit mobilní kontejner ToiToi BK1, další dva kontejnery 
budou sloužit jako šatna a odpočinková místnost pro pracovníky. 

Technická data: 

‐ Šířka: 2 438 mm 
‐ Délka: 6 058 mm 
‐ Výška: 2 800 mm 
‐ El. přípojka: 380 V / 32 A 
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Obrázek 52: Kancelář [48] 

 

b) Koupelna, WC 

Pro koupelnu s WC bude použit mobilní kontejner ToiToi – SK1. Kontejner bude osazen na 
fekálním tanku o objemu 9 m3 do kterého budou svedeny odpady z kontejneru. Kontejner bude 
připojen na přívod vody a elektrické energie. 

Vnitřní vybavení: 

‐ 2x elektrické topidlo 
‐ 2x sprchová kabina 
‐ 3x umyvadlo 
‐ 2x pisoár 
‐ 2x toaleta 
‐ 1x boiler na 200 litrů 

Technická data: 

‐ Šířka: 2 438 mm 
‐ Délka: 6 058 mm 
‐ Výška: 2 800 mm 
‐ El. přípojka: 380 V / 32 A 
‐ Přívod vody: 3/4" 
‐ Odpad: potrubí DN100 
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Obrázek 53: Koupelna, WC [49] 

 

Osazení buněk na staveništi: 

Všechny buňky budou uloženy na podkladní dřevěné trámy 400 x 400 mm, uložené v rozích, 
tak aby nebyly ve styku s terénem. Buňky se zvedají pomocí vázacích prostředků s ocelovými 
lany s dráty o jmenovité pevnosti 1 770 MPa, v provedení oko + 4 háky. Háky se musí zavěsit 
do horních nebo dolních oválných otvorů v rohovém sloupku modulu, nikoliv za horní desku 
rohového sloupku. Délka vázacích prostředků by měla být 6 m. Po usazení se modul uzemní 
pomocí připojovací svorky umístěné na spodním rámu buňky. 

Napojení jednotlivých modulů je standardně řešeno pomocí 5 – pólové přívodky 32 A / 400 
V a kabelu CYKY 5C x 6 mm2 (5-J) nebo šňůry CGSG 5C x 6 mm2 (5-J). Jištění přívodního 
kabelu musí být provedeno třífázovým jističem o maximální hodnotě 32 A. V případě použití 
proudového chrániče na přívodu k sestavě modulů, musí mít chránič hodnotu jmenovitého 
proudu stejnou, případně vyšší než je hodnota předřazeného jištění. Hodnota vybavovacího 
proudu proudového chrániče 30 mA a vyšší. 

Napojení vodoinstalace a odpadního potrubí se provádí prostupem přes stěnu nebo přes 
podlahu. Připojovací místa je nutno v zimním období chránit proti zamrznutí. 

Údržba buněk: 

‐ 1 x ročně vizuální kontrola střechy a odstranění nečistoty, zejména spadané listí, které 
by mohlo způsobit ucpání svodů v rozích střechy 

‐ Rozvody teplé vody nastavit na max. teplotu na ohřívači 60 °C 
‐ V případě nepoužívání buněk s vnitřními rozvody vody v zimním období, je nutné 

obsah potrubí vypustit 
‐ Mytí vnějšího a vnitřního povrchu se může provádět běžnými prostředky a je zakázáno 

k vnějšímu a vnitřnímu mytí používat tlakovou vodu 
‐ Moduly je nutné přiměřeně větrat, aby se zabránilo vzniku extrémní vnitřní vlhkosti 
‐ Při napadání většího množství sněhu na střechu buňky je nutné tento sníh vhodnými 

prostředky uklidit a také odrhnout sníh kolem buňky, aby nebránil odtoku vody z trubek 
umístěných v rohových sloupcích 

‐ U elektrické instalace je nutné provádět pravidelné revize v intervalech stanovených dle 
ČSN 33 1500 
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5.1.6 Zdroje a dimenzování rozvodů energií pro ZS 

5.1.6.1 Stanovení potřeby vody pro staveniště 

Voda pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z vodoměrné šachty umístěné na hranici 
pozemku v severní části. Voda bude potřebná pro technologické účely např. ošetřování 
monolitických betonových konstrukcí, záměsová voda do malt apod., dále pro mytí strojů a 
nářadí a také pro hygienické potřeby. 

Níže stanovím přibližnou spotřebu vody pro navržené zařízení staveniště: 

a) Voda pro provozní účely 

Největší odběr pro provozní účely uvažuju při ošetřování monolitických konstrukcí: 

Potřeba vody 
pro: 

Měrná 
jednotka: 

Množství 
MJ: 

Střední 
norma [l]: 

Potřebné množství 
vody [l]: 

Ošetřování 
betonu 

m3 841 100 84 100 

Mytí nákladních 
aut 

ks 20 1 250 25 000 

Celkem litrů pro provozní účely: 109 100 

Tabulka 28: odběr vody pro ošetřování monolitických konstrukcí 

	
	 ∙ 	

	 ∙ 3600
	
109	100	 ∙ 1,5	
8	 ∙ 3	600

	5,68	 ∙  

kde: 

Qa – množství vody pro provozní účely 

Sv – spotřeba vody za den 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 

t – čas, po který je voda odebírána [h] 

b) Voda pro sociálně hygienické účely 

Uvažuji, že se na staveništi setkají dle HMG až 3 pracovní čety zároveň, proto stanovuji počet 
pracovníků na 25, z toho pro použití sprch uvažuji 10 pracovníků. 

Spotřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka: 
Množství 

MJ: 
Střední 

norma [l]: 

Potřebné 
množství vody 

[l]: 
Pracovníci na 
staveništi bez 

sprchování 

1 
pracovník/směna 

25 40 1 000 

Sprchy 1 zaměstnanec 10 45 450 
Celkem litrů pro sociálně hygienické účely: 1 450 

Tabulka 29: spotřeba vody pro sociálně hygienické účely 
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	 	 ∙ 	 ∙ 	
	 ∙ 3	600

	
1	450 ∙ 2,7
8 ∙ 3600

0,14	 /  

kde: 

Qb – množství vody pro sociálně hygienické účely 

Pp – počet pracovníků 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 

t – čas, po který je voda odebíráná [h] 

c) Voda pro protipožární účely 

Množství vody pro tyto účely se stanovuje na základě konzultace s příslušným HZS a okolí 
staveniště. Ve vzdálenosti 90 a 160 m od staveniště se nachází požární hydrant, které mají 
vydatnost minimálně 3,3 l/s, minimálně po dobu jedné hodiny. Z tohoto důvodu není 
s výpočtem požární vody uvažováno. 

d) Celková potřeba vody pro staveniště 

Výpočtem byl zjištěn následující průtok vody: 

5,68 0,14 0 5,85	 /  

Pro potřebu vody v tomto množství by bylo potřeba na vodoměrnou šachtu napojit potrubí 
DN80. Vzhledem k relativně velké dimenzi přípojky z důvodu ošetřování drátkobetonu by stálo 
za úvahu změnit způsob ošetřování a na podlahu aplikovat např. ochranný postřik. Z tohoto 
důvodu zkusím výpočet provést znovu, kde budu uvažovat ošetřování betonu ve spárách mezi 
panely Spiroll. 

Největší odběr pro provozní účely uvažuju při ošetřování betonu zálivky spár panelů Spiroll: 

Potřeba vody 
pro: 

Měrná 
jednotka: 

Množství 
MJ: 

Střední 
norma [l]: 

Potřebné množství 
vody [l]: 

Ošetřování 
betonu 

m3 7 100 700 

Mytí nákladních 
aut 

ks 10 1 250 12 500 

Celkem: 13 200 

Tabulka 30: výpočet odběru vody pro provozní účely 

	
	 ∙ 	

	 ∙ 3600
	
13	200	 ∙ 1,5	
8	 ∙ 3	600

	0,69	 ∙  

kde: 

Qa – množství vody pro provozní účely 

Sv – spotřeba vody za den 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 

t – čas, po který je voda odebírána [h] 



105 

 

Již z výsledku nového výpočtu potřeby vody pro provozní účely je patrné výrazné snížení 
potřeby, proto budu uvažovat tuto hodnotu za rozhodující a provedu přepočet celkové potřeby. 

	
0,69 0,14 0 0,83	 /  

 Pro tento výpočtový průtok Q volím potrubí DN32 z materiálu PE100 SDR11. 

5.1.6.2 Stanovení potřeby elektrické energie pro navržené zařízení staveniště 

Elektrická energie bude odebírána z vybudované elektrické přípojky, která se nachází v severní 
části pozemku a na kterou bude napojen hlavní stavební rozvaděč. Na hlavní stavební rozvaděč 
se napojí podružné stavební rozvaděče, které budou poskytovat zdroj elektrické energie 
v místech, kde to bude potřebné.  

Rozvod k jednotlivým stavebním rozvaděčům bude pomocí kabelu v chráničce, který bude 
dimenzován z hlediska odporu, ztráty napětí apod.  

P1 instalovaný příkon od provozních zařízení 

Název zařízení Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Míchačka 1,6 1 1,6 

Ruční míchadlo 0,95 1 0,95 
Pila na řezání tvarovek 1,4 1 1,4 

Vrtačka 0,75 2 1,5 
Svářečka 4,5 1 4,5 

El. topidlo v buňce 1,8 5 9 
El. boiler v buňce 1,5 1 1,5 

Celkem: 20,45 

Tabulka 31: výpočet instalovaného příkonu od provozních zařízení 

P2 instalovaný příkon od vnitřního osvětlení 

Název zařízení Příkon [kW/m2] Plocha [m2] Celkem [kW] 
Kanceláře 0,02 44,31 0,89 

Umývárny, WC 0,0006 14,77 0,009 
Celkem: 0,899 

Tabulka 32: výpočet instalovaného příkonu od vnitřního osvětlení 

P3 instalovaný příkon od vnějšího osvětlení 

Název zařízení Příkon [kW] Počet ks Celkem kW 
Reflektor 

halogenový 
0,5 8 4  

Celkem: 4 

Tabulka 33: výpočet instalovaného příkonu od vnějšího osvětlení 

Celkový zdánlivý příkon elektrické energie: 

1,1	 ∙ 	 0,5	 ∙ 	 0,8 ∙ 	 0,7 ∙

	 0,5 ∙ 20,45 0,8 ∙ 0,899 4	 	0,7 ∙ 20,45 20,69	  
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Zdánlivý příkon udává nárok na potřebu elektrické energie a slouží osobě odborně způsobilé 
k návrhu vodičů rozvodů ZS. 

5.1.7 Nakládání s odpady 

Se všemi odpady vzniklými při stavebních pracích bude nakládáno podle platné legislativy. 
Jednotlivé odpady budou tříděné dle katalogu odpadů a uskladněny na místech k tomu určených 
a dle jejich charakteru bude probíhat způsob likvidace. Za nebezpečný odpad se považuje 
odpad, který je v katalogu odpadů uveden jako nebezpečný a každý materiál, který je 
s nebezpečným smíšen či znečištěn. Je nutné dodržovat zákaz pálení odpadů. 

Níže se pokusím vybrat hlavní odpady, které budou vznikat při provádění stavby: 

„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách „05“, „12“ a „19“ 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
13 01 10  Nechlorované hydraulické oleje N 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 Motorový benzín N 

„15“ Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

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

číslo: 
Druh odpadu: 

Typ 
odpadu: 

17 01 01 Beton O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 06 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 

17 05 05 
O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
O 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 
O 

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

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
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20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka 34: výběr hlavních odpadů vznikajících při provádění stavby 

5.1.8 Ochrana podzemní vody 

Nutné je také dávat pozor na znečištění podzemní vody, ke kterému může dojít např. při 
provádění pilot, kde by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek do vrtu. Dále nesmí dojít 
k znečištění zeminy nebezpečnými látkami. Aby byl minimalizován možný únik nebezpečných 
látek ze stavebních strojů je nutná jejich pravidelná kontrola dle výrobce těchto strojů a 
udržovat stroje v dobrém technickém stavu. Pokud by k úniku skutečně došlo, bude na 
staveništi připravena havarijní souprava, dále různé záchytné vany pro absolutního 
minimalizování úniku. Znečištěná zeminy musí být odtěžena a odvezena k likvidaci na 
specializované pracoviště. 

5.1.9 Pohyb automobilů po staveništi 

Pohyb automobilů po staveništi bude po staveništní komunikaci, která je popsána výše. 
Komunikace vede kolem celého navrhovaného objektu haly a administrativní budovy. Auta, 
která budou dovážet materiály, by se při pohybu po staveništi neměla znečistit ani při špatném 
počasí.  

5.1.10 Dodržování limitů prašnosti a hlučnosti 

Dále je potřeba dodržování limitů hlučnosti a prašnosti. Hlučnost musí splňovat limity nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Maximální hladina akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru staveb je A LAeq,T 
= 40 dB se zohledněním následujících korekcí: 

Posuzovaná doba [h] Korekce [dB] 
Od 6.00 do 7.00 +10 
Od 7.00 do 21.00 +15 
Od 21.00 do 22.00 +10 
Od 22.00 do 6.00 +5 

Tabulka 35: korekce akustického tlaku v jednotlivých časech 

Případná prašnost bude eliminována kropením prašných materiálů. 

5.1.11 Zásady zajištění bezpečnosti stavby 

5.1.11.1 Základní zákony, nařízení vlády a vyhlášky k BOZP: 

 Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. Účinnost od 1. 1. 2003. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Účinnost od 1. 3. 2005. 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. Účinnost od 1. 1. 2003. 
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 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. Účinnost od 1. 1. 2011. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Účinnost od 1. 1. 2007. 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Účinnost od 1. 1. 2007. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Účinnost od 1. 1. 2008. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Účinnost od 4. 
10. 2005. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Účinnost od 1. 1. 2003. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost od 1. 1. 2007. 

5.1.11.2 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 

Povinnost zadavatele stavby je zajistit koordinaci BOZP. Koordinátora může provádět pouze 
odborně způsobilá osoba, a to dle zákona č. 309/2006 Sb. Koordinaci BOZP nesmí provádět 
hlavní zhotovitel stavby, koordinátor nesmí být pod vlivem zájmů jednotlivých účastníků 
výstavby a nesmí být jednostranný. 

Potřebu koordinátora je nutné posoudit podle podmínek dvou zákonů: 

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

o §14 
o §15 
o §16 
o §17 
o §18 

‐ Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

o §1 
o §7 
o §8 

Koordinace BOZP probíhá ve dvou fázích a to v přípravné a realizační fázi. V přípravné fázi 
se koordinátor zaměřuje především na celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních 
postupech, zpracování rizik, zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi apod.  
V realizační fázi je jeho úlohu v koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a 
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spolupracovníků, kontrolování dodržování BOZP, vyhodnocování pracovních činností 
z hlediska BOZP, vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění. 

5.1.11.3 Značení vnitřního prostoru staveniště 

‐ Zákazové značky: 

 
Obrázek 54: nevstupuj pod 

zavěšené břemeno [50] 

Označuje zákaz 
vstupu do 
pracovního prostoru 
jeřábu. Umístěna 
bude na viditelném 
místě. 

 
Obrázek 55: zákaz vstupu 

na lešení nepovolaným 
osobám [50] 

Označuje zákaz 
vstupu na lešení 
nepovolaným 
osobám. Bude 
umístěna u vstupu na 
lešení. 

 

 
Obrázek 56: výstup zakázán 

[50] 

Označuje zákaz 
výstupu na lešení. 
Bude umístěna u 
vstupu na lešení 
v době, kdy bude 
zakázáno na něj 
vstupovat. 

 
Obrázek 57: nehas vodou 

ani pěnovými přístroji [50] 

Označuje zákaz 
hašení zařízení 
vodou a pěnovými 
přístroji. Bude 
umístěno u 
dotčeného zařízení. 

 

 
Obrázek 58: nezapínej! na 
zařízení se pracuje [50] 

Bude umístěno u 
zařízení, které 
nebude v provozu 
z důvodu práce na 
něm. 

 
Obrázek 59: nevstupovat  

[50] 

Označuje zákaz 
vstupu. Bude 
umístěno u míst, kde 
bude zakázán vstup. 
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Obrázek 60: zákaz shazovat 
materiál a náředí z lešení 

[50] 

Označuje zakázáno 
shazovat materiál a 
nářadí z lešení. Bude 
umístěno u vstupu na 
lešení. 

 
Obrázek 61: zákaz lézt na 

venkovní stranu lešení [50] 

Označuje zákaz 
lešení po vnější 
straně lešení. Bude 
umístěna na lešení. 

 

‐ Výstražné značky: 

 
Obrázek 62: pozor! pod 

napětím [50] 

Označuje zařízení 
pod napětím. Bude 
umístěna u tohoto 
zařízení. 

 
Obrázek 63: pozor - 

nebezpečí pádu předmětů 
[50] 

Označuje nebezpečí 
pádu předmětů bude 
umístěna u místa, 
kde toto nebezpečí 
hrozí. 
 
 
 

 

‐ Příkazové značky: 

 
Obrázek 64: vypni v 

nebezpečí [50] 

Označuje příkaz 
vypnutí zařízení 
v nebezpečí. Bude 
umístěna u daného 
zařízení. 

 
Obrázek 65: zařízení smí 
obsluhovat jen pověřený 
pracovník [50] 

Označuje příkaz 
obsluhovat zařízení 
jen pověřeným 
pracovníkem. Bude 
umístěna na daném 
zařízení. 
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‐ Informační značky: 

 
Obrázek 66: HUP [50] 

Označuje 
hlavní uzávěr 
plynu. Bude 
umístěna u 
HUP. 

 
Obrázek 67: hlavní uzávěr vody 

[50] 

Označuje 
hlavní uzávěr 
vody, u kterého 
bude také 
umístěna. 

 

 
Obrázek 68: hlavní vypínač [50] 

Označuje 
hlavní vypínač 
elektrické 
energie, kde 
bude také 
umístěna. 

 
Obrázek 69: přenosný hasicí 

přístroj [50] 

Označuje místo 
s uložením 
přenosného 
hasicího 
přístroje, kde 
bude také 
umístěna. 

 

 
Obrázek 70: sklad materiálu [50] 

Označuje sklad 
materiálu, na 
kterém bude 
umístěna. 

 
Obrázek 71: sklad nářadí [50] 

Označuje sklad 
nářadí, na 
kterém bude 
umístěna. 

 

 
Obrázek 72: lékárnička [50] 

Označuje místo 
s umístěním 
lékárničky, kde 
bude také 
umístěna. 

 
Obrázek 73: nosnost regálů [50] 

Označuje 
nosnosti regálů, 
na kterých bude 
také umístěna. 
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Obrázek 74: tabulka 
čtyřkombinace [50] 

Upozornění na elektrické zařízení s hlavním vypínačem elektrické 
energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, 
vodního nebo pěnového hasicího přístroje jako hasiva v případě 
nutnosti hasit požár pod napětím. Umístí se na viditelném místě u 
elektrického zařízení s vypínačem. 
 
  

 

5.1.11.4 Značení umístěné vně staveniště 

‐ Zákazové značky: 

 
Obrázek 75: zákaz vstupu 

na staveniště [50] 

Označuje zákaz 
vstupu na staveniště. 
Bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 

 
Obrázek 76: zákaz vstupu 

bez přilby [50] 

Označuje zákaz 
vstupu bez přilby. 
Bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 

 

 
Obrázek 77: zákaz chodit a 
stát pod jeřábem při práci 

[50] 

Zakazuje chodit a 
stát pod jeřábem při 
práci. Bude umístěna 
u vstupu na 
staveniště. 

 
Obrázek 78: nevstupuj pod 

zvednutou korbu! [50] 

Označuje zákaz 
vstupu pod 
zvednutou korbu. 
Bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 

 



113 

 

 
Obrázek 79: zákaz 

nedovolené manipulace s el. 
zařízením [50] 

Označuje zákaz 
nedovolené 
manipulace 
s elektrickým 
zařízením. Bude 
umístěna u vstupu na 
staveniště. 

  

 

‐ Výstražné značky: 

 
Obrázek 80: nebezpečí 

úrazu pádem nebo pohybem 
zavěšeného předmětu [50] 

Označuje výstrahu 
před nebezpečím 
úrazu pádem nebo 
pohybem 
zavěšeného 
předmětu, bude 
umístěna u vstupu na 
staveniště. 
 

 
Obrázek 81: pozor! horký 
vzduch nebezpečí popálení 

[50] 

Označuje pozor na 
horký vzduch a 
nebezpečí popálení. 
Bude umístěn u 
vstupu při provádění 
asfaltových 
komunikací. 
 
 

 

‐ Příkazové značky: 

 
Obrázek 82: používej 
ochranné pracovní 

pomůcky [50] 

Přikazuje používání 
ochranných 
pracovních 
pomůcek, bude 
umístěna u vchodu 
na staveniště. 

 
Obrázek 83: dbej zvýšené 

opatrnosti ! [50] 

Přikazuje dbaní 
zvýšené opatrnosti. 
Bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 
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Obrázek 84: dodržuj 

bezpečné pracovní postupy 
[50] 

Přikazuje dodržování 
bezpečných 
pracovních postupů, 
bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 

 
Obrázek 85: vstup jen v 

reflexní vestě [50] 

Přikazuje použití 
reflexní vesty při 
vstupu na staveniště, 
bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 

 

 
Obrázek 86: vstup jen v 

ochranné přilbě [50] 

Přikazuje vstup jen 
v ochranné přilbě, 
bude umístěna u 
vstupu na staveniště. 

  

 

‐ Informační značky: 

 
Obrázek 87: stavba 

povolena [51] 

U vstupu bude 
vyvěšeno stavební 
povolení. 

  

 

‐ Dopravní značky 

 
Obrázek 88: zákaz vjezdu 

všech vozidel [52] 

B01 – zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou 
mimo vozidel s povolením stavbyka 
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Obrázek 89: nejvyšší 

povolená rychlost [52] 

B20a – nejvyšší povolená rychlost, bude umístěna u 
vjezdu na staveniště s hodnotou 10 km/h s dodatkovou 
tabulkou platí v celém areálu 

 

 
Obrázek 90: stůj dej 
přednost v jízdě [52] 

P06 – stůj dej přednost v jízdě, bude umístěna u výjezdu 
ze staveniště 
 
 
 

 

 

Obrázek 91: Pozor! Výjezd a 
vjezd vozidel stavby [53] 

IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, bude 
umístěna v obou směrech na komunikaci č. 05736 ve 
vzdálenosti 50 m, od výjezdu na komunikaci. 

5.2 Časový plán budování a likvidace objektů ZS 
V samostatné příloze přikládám časový plán budování a likvidace objektů ZS včetně 
ekonomického vyhodnocení. 
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6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

V této části diplomové práce zdůvodním výběr hlavních strojů a mechanismů použitých pro 
provedení hrubé stavby. Zdůvodnění provedu na základě grafického posouzení zatěžovacích 
křivek stroje, případně výpočtu nebo dalších nástrojů pro optimální výběr. 

V příloze přikládám časové nasazení strojů a mechanismů, ze kterého je patrné časové nasazení 
v jednotlivých týdnech, toto posouzení vychází z řádkového harmonogramu. Dále přikládám 
formou přílohy posouzení jeřábů a posouzení příjezdu rozměrných dopravních prostředků na 
staveniště. 

6.1 Jeřáby 
Pro provedení hrubé stavby bude potřeba více druhů jeřábů od menších po ty větší pro 
přemístění těžkých břemen. Jeřáby jsem vybíral na základě potřeby přemístění jednotlivých 
břemen vzhledem k poloze prvku konstrukci jeho hmotnosti a dalších faktorech. U jeřábu jsem 
se snažil vždy navrhnout daný druh tak, aby byl na stavbě souvisle určitou dobu vytížen, aby 
byl případný jeho pronájem výhodný. 

6.1.1 Liebherr LTM1070-4.2 

Tento jeřáb bude potřeba pro montáž vazníků, obvodových ztužidel haly, trapézových plechů 
a také pro zvedání materiálu potřebných pro zhotovení konstrukce střechy haly. Na všechny 
rozhodující prvky jsem udělal posouzení, abych zdůvodnil výběr tohoto jeřábu. 

Pro montáž vazníků se mně jevila lepší varianta, kdyby dopravní prostředek s vazníkem najel 
ke sloupům, aby byl vazník téměř pod místem montáže a v tomto případě by vazník šel osadit 
menším jeřábem ovšem vzhledem k velikosti vazníku a vykreslení trajektorie nájezdu 
dopravního prostředku s vazníkem není možné do prostoru objektu najet, takže bude muset být 
osazován z vnějšku objektu, jak je znázorněno na přiloženém schématu u posouzení jeřábu. 

6.1.1.1 Technické údaje 

 
Obrázek 29: Liebherr LTM1070-4.2 [61] 

Délka: 12 409 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 850 mm 
Vzdálenost patek: 2 320 – 6 300 mm 
Váha: 48 t 
Maximální nosnost: 70 t 
Maximální dosah: 40 m 
Rychlost navíjení lana: 0 – 125 m/min 
Rychlost otočení strojovny o 360°: 0 – 2 
1/min 
Doba naklonění ramena do úhlu 83°: 55 s 
Rychlost vysunování výložníku: 0,126 m/s 
Typ teleskopického výložníku: T 
Max. vysunutí výložníku: 50 m 
Hmotnost závaží: 14,5 t 
Pneumatiky: 445/95 R25 
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Max. rychlost: 85 km/h 

6.1.1.2 Výpočet délky trvání osazení vazníku 

Z výše uvedených parametrů lze provést zjednodušený výpočet délky montáže vazníku. 
S ustavením jeřábu do pracovní polohy, jeho zapatkováním a natočením ramena nad vazník 
nebudu uvažovat nebo uvažuju, že všechny tyto činnosti budou provedeny před přivezením 
vazníku.  

‐ Délka uvázání vazníku a připevnění k háku 

Tento čas nejde stanovit početně, odhadem uvažuji t1 = 5 minut. 

‐ Délka zvedání vazníku (max. výška háku 20 m), celkem je potřeba navinout 12 m 
lana s rychlostí navíjení budu uvažovat 50 m/min 

	
12
50

0,24	  

‐ Doba trvání otočení strojovny o 155° s rychlostí otočení o 360°uvažuji 1 min 

	
155
360

	 ∙ 1 0,43	  

‐ Doba trvání spuštění na místo + přičtení času na přesné navedení, připevnění ke 
sloupům a odvázání od jeřábu uvažuju 30 minut 

	
3,5
50

0,07 	30 30,07	  

‐ Celková délka trvání osazení jednoho vazníku z dopravního prostředku 

	 	 	 	 5 0,24 0,43 30,07 35,74	  

Vazníky na jižní straně haly budou muset být před osazením z dopravního prostředku nejprve 
dvakrát přeloženy a až poté montovány na sloupy. Příjezd na jižní stranu haly vzhledem k délce 
vazníku a rozměrům staveništních komunikací není možná. S pohybem tahače mimo zpevněné 
plochy nepočítám, protože předpokládám jeho zapadnutí. Zpevnění ploch nutných pro možnost 
příjezdu na jižní stranu by nebylo finančně efektivní stejně jako půjčení většího jeřábu.  

První přeložení předpokládám, že bude o něco kratší než ostatní dvě, protože jeřáb se může 
ustavit již před příjezdem dopravního prostředku s vazníkem, předpokládám na základě výše 
uvedených výpočtů délku trvání prvního přeložení 15 minut. Druhé přeložení bude o něco delší 
kvůli přemístění jeřábu. To odhaduji, že bude trvat přibližně 20 minut, takže celkovou dobu 
trvání druhého přeložení odhaduji na 35 minut a k výpočtu výše připočtu zase 20 minut na 
přemístění jeřábu, z toho vyplývá délka trvání osazení vazníku na jižní straně na 115 minut.  

Nyní provedu finanční porovnání, kdy budu uvažovat s ceníkovými cenami jeřábů, do které 
nezahrnu různé slevy, které je možné získat. U jeřábu s nosností 70 tun budu uvažovat 
hodinovou sazbu 4 200 Kč. Jeřáb, který má požadované vlastnosti takové, aby osadil vazníky 
na jižní straně bez přeložení je Liebherr LTM 1300-6.2 s hodinovou sazbou 8 100 Kč. 
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‐ Délka trvání osazení všech vazníků jeřábem LTM 1070 

	 13 ∙ 	 13 ∙ 13 ∙ 35,74 13 ∙ 115 1	959,62min 32,66	  

‐ Cena práce jeřábu LTM 1070 při osazování vazníků 

	 32,66 ∙ 4	200 137	172	 č 

‐ Délka trvání osazení všech vazníků jeřábem LTM 1300 

	 26 ∙ 	 26 ∙ 35,74 929,24min 15,49	  

‐ Cena práce jeřábu LTM 1300 při osazování vazníků 

	 15,49 ∙ 8	100 125	469	 č 

Z výsledku finančního propočtu je patrné, že cena se liší přibližně o 10%. Budu uvažovat ale 
s jeřábem LTM 1070, protože uvažuju s montáží vazníků zároveň postupně montáž ztužidel na 
které je jeřáb LTM 1070 dostačující a zbytečně by se jeřábem s nosností 130 tun montovali 
prvky o váze 1,5 tun. Reálně by šlo provést první přeložení a poté z druhé pozice přeložit 
postupně dva vazníky, kdy by se „ušetřilo“ na pár přemístěních jeřábu. 

6.1.2 Liebherr LTM1055-3.2 

S tímto jeřábem bude možné až na výše uvedené osadit všechny prvku skeletu. Pro tento jeřáb 
jsem udělal několik posouzení, abych ověřil všechny rozhodující pozice.  

6.1.2.1 Technické údaje: 

 
Obrázek 30: Liebherr LTM1055-3.2 [62] 

Délka: 9 465 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 750 mm 
Vzdálenost patek: 2 318 – 6 300 mm  
Váha: 36 t 
Maximální nosnost: 55 t 
Maximální dosah: 46 m 
Rychlost navíjení lana: 0 – 130 m/min 
Rychlost otočení strojovny o 360°: 0 – 1,6 
1/min 
Doba naklonění ramena do úhlu 83°:  
Rychlost vysunování výložníku: 6,03 m/s 
Typ teleskopického výložníku: T 
Max. vysunutí výložníku: 40 m 
Hmotnost závaží: 12 t 
Pneumatiky: 445/95 R25 
Max. rychlost: 80 km/h 

6.1.3 Tatra AD20.2 

Tento jeřáb bude sloužit na stavbě k přemísťování všech prvků, krom prvků skeletu. Zejména 
se bude jednat o manipulaci se svazky výztuže, balíky lehčích materiálů, armokošů apod. 
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6.1.3.1 Technické údaje 

Obrázek 13: ČKD AD20.2 [15] 

Délka: 10 350 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 750 mm 
Vzdálenost vysunutých patek: 4 600 mm 
Váha: 20 t 
Max. vysunutí výložníku: 20 900 mm 
Podvozek: Tatra T815 
Maximální rychlost: 80 km/h 

6.2 Stroje pro zemní práce 

6.2.1 Caterpillar M315F 

Toto rypadlo jsem navrhl pro odtěžení svahu. Je potřeba odtěžit přibližně 1 987,5 m3 horniny. 
Ta bude pomocí nákladních automobilů odvážena na skládku. Na rypadlo nejsou v tomto 
případě kladeny nějaké zvláštní požadavky, proto jsem vybíral nějaké střední velikosti 
s obsahem lopaty alespoň 1 m3. 

6.2.1.1 Technické údaje: 

 
Obrázek 17: CAT M315F [58] 

Délka: 8 140 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 300 mm 
Emise: EU IV 
Výkon: 112 kW 
Maximální vodorovný dosah: 8 740 mm 
Maximální hloubkový dosah: 5 570 mm 
Maximální rychlost pojezdu: 35 km/h 
Typ násady: střední – 2 300 mm 
Výložník: variabilní VA 
Rychlost otoče: 8,1 ot/min 
Hmotnost: 17 470 kg 
Příslušenství: radlice, zadní opěrné nohy 
Objem lopaty: 1,03 m3 

6.2.1.2 Výpočet 

‐ Teoretická výkonnost: 

3	600	 ∙ 	 3	600	 ∙ 	
1,03
32

115,88	 /  

Q … teoretická výkonnost 

V … objem horniny vytěžené a zpracované během jednoho teoretického pracovního cyklu [m3] 

T … doba teoretického pracovního cyklu [s] 
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‐ Výpočet provozní výkonnosti: 

	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 115,88 ∙ 0,96 ∙ 1 ∙ 1,08 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,83 99,72	 /  

Qp … provozní výkonnost 

k1 … opravný koeficient plnění lopaty v závislosti na těžené hornině 

k2 … opravný koeficient dle kvality obsluhy 

k3 … opravný koeficient úhlu otáčení 

k4 … opravný koeficient poměru objemu 

k5 … opravný koeficient poměru objemu 

k6 … opravný koeficient časového využití 

‐ Výpočet délky trvání dle provozní výkonnosti: 

	 	
1987,5
99,72

19,93	  

V … objem horniny k odtěžení v rostlém stavu 

‐ Délka cesty tam a zpět jednoho nákladního automobilu 

	 	
12,3
30

∙ 60 5
12,3
40

∙ 60 	48,05	  

TC … doba trvání cesty na skládku a zpátky na staveniště 

t1 … doba trvání cesty ze staveniště na skládku – vzdálenost 12,3 km, průměrná rychlost 30 
km/h 

t2 … doba trvání vysýpání horniny na skládce 

t3 …. doba trvání cesty zpět na staveniště – vzdálenost 12,3 km, průměrná rychlost 30 km/h 

‐ Výpočet počtu nákladních automobilů 

	 60 ∙ 	
99,72
60 ∙ 18
48,05

4,44	 á í 	 → í 	5 

N … počet automobilů pro odvoz horniny od rypadla 

VA … objem korby nákladního automobilu 

Výsledkem výpočtu je provozní výkonnost rypadla Qp = 99,72 m3/h a množství nákladních N 
= 5 aut pro plynulý odvoz odtěžené horniny na skládku.  

V HMG budu předpokládat dobu pro odtěžení svahu o něco delší, protože vypočítaná provozní 
výkonnost se mě zdá i při započtení všech opravných koeficientů velká. 

6.2.2 Caterpillar 432F 

Jako traktorbag jsem zvolil stroj Caterpillar 432F bude sloužit pro naložení hromad navážky 
v prostoru staveniště, dále k provedení všech rýh a k přesunu materiálů.  
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6.2.2.1 Technické údaje 

 
Obrázek 12: CAT 432F [56] 

Délka: 5 714 mm 
Výška: 3 779 mm 
Hmotnost: 9 766 kg 
Výkon: 71 kW 
Typ násady: standardní 
Hloubkový dosah: 4 278 mm 
Typ lopaty: víceúčelová 
Šířka: 2 406 mm 
Výška vyklápění při max. úhlu: 2 823 mm 
Nosnost při max. výšce zdvihu: 3 402 kg 
Max. rychlost: 40,9 km/h 

6.2.3 Bauer BG 20 H 

Vrtnou soupravu pro provedení vrtů pilot jsem volil na základě geologických podmínek, 
hloubce vrtání, potřebě pažení. Průměry pilot budou 630 mm a 900 mm + šířka pažnic. Dále 
budou zhotoveny také vrty pro hlavice, které jsou většího průměru. Vrtné nářadí bude spirál a 
pro čištění dna bude použita šapa. 

6.2.3.1 Technické údaje: 

 

Obrázek 19: Bauer BG 20 H [18] 

Celková výška: 21 920 mm 
Váha: 62 40 kg 
Otočný pohon: KDK 200 S 
Točivý moment: 203 kNm 
Rychlost zvedání/spouštění vrtného 
nástroje: 7 m/min 
Rychlost pojezdu: 56 m/min 
Max. naklonění věže vzad: 15° 
Max. naklonění věže vpřed: 5° 
Max. naklonění věže bočně: +- 5° 
Vrtný systém: Kelly 
Typ Kelly tyče: BK200/368/4/32 
Přepravní hmotnost: 59,6 t 
Přepravní délka: 20 510 mm 
Přepravní výška: 3 400 mm 
Přepravní šířka: 3 000 mm 

6.2.4 New Holland F156.7A 

Grejdr bude použit pro srovnání pláně pilotovací roviny, provedení komunikací ZS a pro 
rovnání štěrkodrťové vrstvy. Vzhledem k malému počtu těchto strojů v ČR jsem vybíral ten 
typ, který je v našich podmínkách nejpoužívanější ale také tak, aby splňoval požadavky pro 
dané práce. 
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6.2.4.1 Technické údaje 

Obrázek 15: NH F156.7A [16] 

Délka: 8 853 mm 
Šířka: 2 350 mm 
Výška: 3 240 mm 
Výkon: 129 kW 
Váha: 16 200 kg 
Max. rychlost: 38 km/h 
Průměr otočného kruhu: 1 350 mm 
Šířka přední radlice: 2 450 mm 
Šířka středové radlice: 3 660 mm 
Max. vysunutí radlice vlevo: 645 mm 
Max. vysunutí radlice vpravo: 755 mm 
Max. naklonění radlice vlevo: 100° 
Max. naklonění radlice vpravo: 112° 

6.2.4.2 Výpočet délky trvání rovnání pilotovací roviny 

Pro výpočet budu uvažovat s výkonností graderu 400 m2/h. 

	 	
5	449,7
400

13,8	  

S … plocha k urovnání 

Q … hodinový výkon graderu 

6.2.5 Bomag BW 213 DH-5 

Válec bude použit pro zhutnění pláně pilotovací roviny a komunikací zařízení staveniště. Válec 
jsem vybíral na základě geologických podmínek a hutněném materiálu. 

6.2.5.1 Technické údaje 

Obrázek 16: Bomag BW 213 DH-5 [17] 

Délka: 5 870 mm 
Šířka: 2 270 mm 
Výška: 2 990 mm 
Váha: 15 800 kg 
Výkon: 115 kW 
Šířka běhounu: 2 130 mm 
Max. rychlost: 12 km/h 
Frekvence: 30/34 Hz 
Amplituda: 2,1/1,1 mm 
Statické lineární zatížení: 35,5 kg/cm 

6.3 Nákladní automobily 
Nákladní automobily jsem stejně jako všechny ostatní stroje vybíral na základě vstupních 
podmínek, tak aby vlastnostmi odpovídali použití dané činnosti. Nákladní automobily budou 
potřeba pro přemístění sypkých materiálů zejména odtěžené horniny a dovoz kameniva, dále 
soupravy pro dovoz prefabrikátů a automobily pro paletovou dopravu. 
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6.3.1 Tatra 158 8x8.1 

Tyto nákladní automobily budou použity pro odvoz odtěžené horniny. Jedná se o běžně 
dostupný a používaný automobil na stavbách tohoto typu. Výhodou je pohon 8x8.1 pro pohyb 
i v měkčím terénu a obsah korby. 

6.3.1.1 Technické údaje 

 
Obrázek 14: Tatra 158 8x8.1 [57] 

Délka: 8 850 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 555 mm 
Objem korby: 18 m3 
Pohotovostní hmotnost: 16 900 kg 
Užitečné zatížení: 33 100 kg 
Max. rychlost: 60 km/h 
Výkon: 340 kW 

6.3.2 MAN TGA 26.413 FNLLW 6x2 

Valník s hydraulickou rukou bude sloužit pro dopravu materiálů k této přepravě vhodných, 
bude se jednat například o zdící tvarovky, izolace apod. Valník jsem vybral takový, aby měl 
dostatečnou ložnou plochu a hydraulickou ruku v zadní části, aby bylo možné nakládat a skládat 
materiály také z přívěsu. 

6.3.2.1 Technické údaje: 

 
Obrázek 42: MAN TGA 26.413 [55] 

Délka: 9 624 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 442 mm 
Délka ložné plochy: 6 200 mm 
Šířka ložné plochy: 2 500 mm 
Výška bočnic: 790 mm 
Provozní hmotnost: 12 230 kg 
Užitečná hmotnost: 13 770 kg 
Technická hmotnost bržděného přípoje: 
22 000 kg 
Hydraulická ruka: Palfinger PKK 15500 
Advantage 

6.3.3 Schwarzmüeller 2-nápravový valníkový přívěs 

K valníku s hydraulickou rukou ještě navrhuji dvouosý přívěs určený pro přepravu stavebních 
materiálů pro zvýšení přepravní kapacity. V ložném prostoru se nachází zapuštěné třmeny pro 
upevnění nákladu. 
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6.3.3.1 Technické údaje: 

 
Obrázek 92: Schwarzmüeller 2-nápravový valníkový přívěs 

[44] 

Délka: 7 255 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 2 350 mm 
Výška bočnic: 1 000 mm 
Délka ložné plochy: 7 100 mm 
Šířka ložné plochy: 2 480 mm 
Celková hmotnost: 18 t 
Vlastní hmotnost: 3,6 t 
Výška ložné plochy: 1 350 mm 

6.3.4 Scania R 500 A6x2/4NA 

Tento tahač bude použit s různými typy návěsů vždy pro příslušný druh materiálů. Jedná se o 
tahač určený k převozu těžkých materiálů ve staveništních podmínkách.  

6.3.4.1 Technické údaje 

Obrázek 27: Scania R 500 [25] 

Konfigurace náprav: 6x2/4 
Hmotnost vozidla: 8 500 kg 
Max. legislativní hmotnost soupravy: 
48 000 kg 
Technická hmotnost soupravy: 65 000 kg 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 250 mm 
Točna: JOST JSK37C-Z 
Poloha točny: -660 mm 
Výkon motoru: 500 hp 
Emise: EU VI 

6.3.5 Schwarzmüeller 3-nápravový hliníkový sklápěcí návěs 

Jedná se o 3-nápravový hliníkový sklápěcí návěs s hliníkovou korbou v segmentovém 
provedení. Tento návěs bude s tahačem tvořit soupravu pro dovoz především kameniva pro 
komunikace zařízení staveniště a štěrkodrť pro vytvoření štěrkodrťové vrstvy podlahy. 

6.3.5.1 Technické údaje 

Obrázek 28: Schwarzmüeller sklápěcí návěs [26] 

Celková hmotnost soupravy (povolená): 
42 t 
Celkový hmotnost (technická): 39 t 
Zatížení náprav (technické): 27 t 
Užitné zatížení: 29 t 
Vlastní hmotnost: 4,5 t 
Vnitřní délka: 7 350 mm 
Vnitřní šířka: 2 330 mm 
Vnitřní výška: 1 470 mm 
Objem korby: 23,5 m3 
Celková šířka: 2 550 mm 
Celková délka: 9 050 mm 
Celková výška: 2 950 mm 
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6.3.5.2 Výpočet délky trvání návozu štěrkodrti do konstrukce podlahy 

Dovoz bude probíhat z kamenolomu Hrabůvka vzdáleného od staveniště 44,4 km s uvažovanou 
průměrnou rychlostí 40 km/h. Z harmonogramu je patrné, že štěrkodrťová vrstva by měla trvat 
7 dní, pro návoz kameniva budu uvažovat 6 dní a k dosažení této délky trvání výpočtem 
navrhnu počet souprav. Celkem bude potřeba dovézt 1 634,28 m3. 

‐ Ověření maximálního naložení návěsu 

	 ∙ 	 23,5	 ∙ 1,577 37,06	 	 ≮ 29	  

m …. Hmotnost plně naloženého návěsu 

VA … objemová hmotnost kameniva 

ρ … objemová hmotnost kameniva 

Jak vyplývá z výše uvedeného výpočtu, plně naložená korba návěsu přesahuje užitné zatížení, 
což je 29 t. Proto provedu nový výpočet pro zjištění objemu, který je možné do návěsu naložit. 

‐ Výpočet objemu, který je možné do návěsu naložit 

	 	
29

1,577
18,39	  

V … max. objem, který lze naložit do korby vzhledem k užitnému zatížení 

mU … užitné zatížení 

ρ … objemová hmotnost kameniva 

Do návěsu je možné naložit pouze 18,39 m3 kameniva, tak aby nebyla překročena hodnota 
užitného zatížení návěsu, pro rezervu budu uvažovat s 18 m3. Nyní vypočítám, jak dlouho bude 
trvat cesta ze staveniště do kamenolomu, naložení kameniva a cesta zpět na staveniště. 

‐ Výpočet délky trvání cesty ze staveniště do kamenolomu a zpět 

	 	
44,4
40

20
44,4
40

	2,55	  

T … čas cesty tam a zpět včetně naložení 

t1 … čas cesty do kamenolomu 

t2 … čas strávený v kamenolomu 

t3 … čas cesty z kamenolomu 

Vzhledem k délce trvání jedné cesty, a když připočítám ještě nějakou rezervu, tak budu počítat 
s tím, že každá souprava stihne 2 točky v kamenolomu. Nyní vypočítám objem kameniva 
dovezeného jednou soupravou za den. 

‐ Objem kameniva dovezeného jednou soupravou za den 

∙ 2 ∙ 18,39 36,78	 /  

Vd … objem kameniva dovezeného za den 

nc … počet toček jedné soupravy 
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na … počet souprav 

V1 … objem, který je možný na soupravu naložit 

Z dílčích výše uvedených výpočtů je nyní možné stanovit počet souprav potřebných k návozu 
kameniva v daném čase. 

‐ Stanovení počtu souprav 

	
∙

	
1634,28
36,78 ∙ 6

7,41 

ns … počet souprav 

Vc … požadovaný objem kameniva 

Vd … objem kameniva dovezeného za den 

Tp … požadovaný počet dní 

Výsledkem výpočtu je návrh 8 souprav pro dodávku kameniva, aby byl splněn požadavek. 

6.4 Doprava strojů 

6.4.1 Schwarzmüeller 4-nápravový nízkoložný návěs se zalomeným 
rámem 

Tento návěs jsem vybral pro přepravu grejdru a válce, na tyto stroje i dimenzován. 

6.4.1.1 Technické údaje 

 
Obrázek 93: Schwarzmüeller 4-náprav. nízkoložný návěs 

[60] 

Zatížení točnice návěsu: 18 000 kg 
Zatížení náprav: 40 000 kg 
Celková hmotnost (technická): 58 000 kg 
Celková délka: 12 300 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Základní ložná plocha: 7 800 mm 
Zadní šikmá plocha: 1 000 mm 
Výška ložné plochy v zatíženém stavu: 
910 mm 
Šířka s rozšířením: 3 000 mm 
Počet zapuštěných kotevních ok: 8 ks 
Počet kotevních vnějších třmenů: 5 párů 

6.4.2 Scheuerle Eurocompact (standardní kombinace) 

Návěs navrhuju vzhledem k jeho možnému velkému zatížení a rozměrů vhodných pro přepravu 
vrtné soupravy. 
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6.4.2.1 Technické údaje 

 
Obrázek 94: Scheuerle Eurocompact [45] 

Užitečné zatížení: 67 050 kg 
Počet náprav: 2+4 
Zatížení na nápravu: 12 000 kg 
Šířka: 2 750 mm 
Délka ložné plochy: 5 080 mm 
Délka roztažené ložné plochy: 7 780 mm 
Vzdálenost náprav: 1 500 mm 

6.4.3 Schwarzmüeller 3-nápravový valníkový návěs – stavební 
materiály 

Návěs jsem vybral pro přepravu prefabrikátů. 

6.4.3.1 Technické údaje 

 
Obrázek 34: Schwarzmüeller návěs [30] 

Vnitřní délka ložné plochy: 13 620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy: 2 480 mm 
Celková šířka: 2 550 mm 
Vlastní hmotnost: 5 600 kg 
Celková hmotnost (technická): 39 000 kg 

6.4.4 Goldhofer SN L3 

Návěs vhodný pro přepravu vazníků, které nejdou vzhledem ke své délce přepravit na výše 
uvedeném valníku. 

6.4.4.1 Technické údaje 

 
Obrázek 35: Goldhofer SN L3 [31] 

Délka: 7 850 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Užitná hmotnost: 24 380 kg 
Vlastní hmotnost: 5 620 kg 
Celková hmotnost: 30 000 kg 
Počet náprav: 3 

6.4.4.2 Výpočet délky trvání dovozu prefabrikátů: 

Prefabrikáty budou dováženy z výrobny prefabrikovaných konstrukcí v Kvítkovicích vzdálené 
46,5 km. Vzhledem k charakteru trasy budu uvažovat s průměrnou rychlostí do výrobny 50 
km/h a zpět 40 km/h. Dobu strávenou nakládáním a upevňováním nákladu odhaduji na 30 
minut. 

46,5
50

0,5
46,5
40

2,6	  

kde: 

t1 … doba trvání cesty do výrobny 

t2 … délka nakládání a upevňování nákladu 
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t3 … délka trvání cesty zpět na stavbu 

Počet souprav pro dovoz prefa prvků bude závislý na domluvě s výrobnou, kdy se bude muset 
zkoordinovat požadovaný datum s jejich možnostmi a od toho odvodit počet souprav. 

6.4 Ostatní stroje 

6.4.1 Rothlehner HA 120 PX 

Kloubová samohybná plošina je konstruována pro pohyb jak ve složeném stavu, tak ve všech 
pracovních výškách bez patkování nebo ustavování do rovné polohy. Pracovní plošina bude 
využívána zejména při montáži skeletu, pro provedení jednotlivých spojů prefabrikované 
konstrukce. Při výběru jsem zohledňoval zejména potřebnou výškovou dostupnost a také 
prostor montáže. 

6.4.1.1 Technické údaje: 

Obrázek 32: Rothlehner HA 120 PX [28] 

Délka: 5 500 mm 
Šířka: 1 900 mm 
Výška: 2 200 mm 
Pracovní výška: 12,4 m 
Stranový dosah: 6,6 m 
Nosnost koše: 230 kg 
Hmotnost: 5 620 kg 
Rozsah otoče: 0 – 350° 
Sklápění JIB ramene: 140° (+70°/-70°) 
Rozměr pracovního koše: 1,5 x 0,8 m 
Max. rychlost: 5 km/h 

 

6.4.2 Rothlehner HA 15 SX 

Nůžková plošina využívána pro montáž opláštění haly ale také může být použita pro montáž 
skeletu a všechny ostatní montážní práce ve výšce. Má vyšší nosnost koše jak kloubová plošina. 
Při výběru jsem zohledňoval zejména potřebnou výškovou dostupnost a také prostor montáže. 

6.4.2.1 Technické údaje 

 
Obrázek 31: Rothlehner HA 15 SX [27] 

Délka: 4,18 m 
Šířka: 2,59 m 
Výška: 2,77 m 
Délka pracovního koše: 4 m 
Prodloužení pracovního koše: 1 m 
Šířka pracovního koše: 1,89 m 
Doba zvedání/spouštění: 46 s/57 s 
Váha: 6 300 kg 
Pracovní výška: 15 m 
Možnost pojezdu s max. výškou: 10 m 
Výška podlahy pracovního koše: 13 m 
Max. rychlost: 6 km/h 
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6.4.3 Cifa PC 607 

Stacionární čerpadlo bude sloužit pro betonáž průmyslové podlahy ve výrobní hale a v části 
administrativní budovy. Stacionární čerpadlo jsem vybíral na základě výkonu, kdy během 
jednoho dne provádění podlahy v hale je potřeba přečerpat přibližně 200 m3 čerstvé betonové 
směsi. 

6.4.3.1 Technické údaje 

 
Obrázek 44: Cifa PC607[38] 

Délka: 4 400 mm 
Šířka: 1 580 mm 
Výška: 2 230 mm 
Výkon čerpadla: 65 m3/h 
Tlak na beton: 72 bar 
Hydraulický okruh: nízkotlaký 
Podvozek: jednoosý 
Výkon: 83 kW 

6.4.3.2 Ověření požadovaného výkonu 

Za jednu pracovní směnu je potřeba přečerpat 400 m3 čerstvé betonové směsi, výkon čerpadla 
ověřím na níže uvedeném výpočtu. 

Č ∙ č 8 ∙ 65 520	  

VČBS … objem čerstvé betonové směsi přečerpané za jednu směnu 

nh … počet pracovních hodin v jedné směně 

Vč … objem přečerpané čerstvé betonové směsi čerpadlem za hodinu 

Z výše provedeného ověření je vidět, že čerpadlo za jednu směnu dokáže přečerpat 520 m3 což 
je dostatečné pro naše použití. 

6.4.4 Heron EGM68 AVR3-E 

Elektrocentrála je navržena jako záložní zdroj elektrické energie, v případě větších vzdáleností 
od zdroje i jako primární hlavně pro měnič k ponornému vibrátoru. 
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6.4.4.1 Technické údaje 

Obrázek 21: Heron EGM68 AVR3-E [20] 

Počet fází: 3 
Výkon maximální: 6,8 kW (400 V) / 5,5 
kW (230 V) 
Výkon jmenovitý: 6,3 kW (400 V) / 5,0 
kW (230 V) 
Napětí/frekvence: 400 V/50 Hz, 230 V / 50 
Hz 
Účiník: 0,8/1 
AC jmenovitý proud: 11 A / 400 V, 17 A / 
230 V 
Hmotnost: 91 kg 
Spotřeba: min. 0,45 l/kWh při 75% zatížení 

6.4.4.2 Ověření centrály pro použití s měničem k ponornému vibrátoru 

Parametr: 
Heron EGM68 

AVR3-E 
Wackerneuson 

FUE6/042/200WSC 
Posouzení 

Napětí: 230 V 220 V – 240 V Vyhovuje 
Frekvence: 50 Hz 50 Hz Vyhovuje 

Jmenovitý proud: 17 A 14,8 A Vyhovuje 
Výkon: 5 kVA (jmenovitý) 3,4 kVA Vyhovuje 

Tabulka 36: ověření parametrů centrály 

Z výše uvedené tabulky porovnání výstupních parametrů centrály se vstupními parametry 
měniče vyplývá, že elektrocentrála vyhovuje pro připojení měniče. 

6.4.5 Wackerneuson FUE6/042/200WSC 

Přenosný měnič bude sloužit pro připojení ponorného vibrátoru Wackerneuson IRSEN 45 GV. 

6.4.5.1 Technické údaje 

Obrázek 23: Wackerneuson FUE6 [22] 

Váha: 32,5 kg 
Vstupní napětí: 220 – 240 V 1f 
Vstupní frekvence: 50 Hz 
Vstupní proud: 14,8 A 
Příkon: 3,4 kVA 
Výstupní napětí: 42 V 3f 
Výstupní frekvence: 0 – 200 Hz 
Výstupní proud: 52 A 
Výkon: 3,7 kVA 
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6.4.6 Wackerneuson IRSEN 45 GV 

Ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění čerstvé betonové směsi monolitických konstrukcí. 

6.4.6.1 Technické údaje 

Obrázek 22: Wackerneuson Irsen 45 GV [21] 

Průměr láhve: 45 mm 
Délka láhve: 382 mm 
Efektivní průměr: cca. 60 cm 
Napětí: 42 V 
Jmenovitý proud: 10 A 
Vibrace: cca. 12 000 1/min 

6.4.7 Wackerneuson SBW10F 

Vibrační lišta bude sloužit k hutnění čerstvé betonové směsi a k urovnání povrchu vodorovných 
konstrukcí zejména drátkobetonu v hale a také podkladního betonu v administrativní budově. 

6.4.7.1 Technické údaje 

 
Obrázek 45: Wackerneuson SBW20M [39] 

Hmotnost: 25 kg 
Výkon: 1,2 kW 
Spotřeba paliva: 0,6 l/h 
Délka lišty: 3 000 mm 
Šířka: 165 mm 

 

6.5 Nadměrná přeprava 
Jelikož se bude potřeba na staveniště dopravit rozměrné a těžké stroje a také prvky je vhodné 
posoudit, zda nepůjde o nadměrnou přepravu, která vyžaduje povolení. Jednotlivé parametry 
vozidel, při jejichž překročení se jedná o nadměrnou přepravu, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 
341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích v §37, 38 a 39. 

Na základě výše uvedených odkazů na vyhlášku v ní ověřím jednotlivé případy přepravy. Při 
ověření rozměrů strojů a prvků, které se budou přepravovat, jsem zjistil, že se bude jednat o 
nadměrnou přepravu minimálně v těchto případech: 

‐ přeprava vrtné soupravy Bauer BG 20 H 
‐ přeprava válce Bomag BW 213 DH-5 
‐ přeprava rozměrných prefabrikátů např. vazníků 
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O povolení nadměrné přepravy v případě použití místní komunikace se žádá obecní úřad. Pokud 
bude použito silnice a trasy, která nepřesahuje územní obvod kraje, se žádá krajský úřad, 
v ostatních případech je potřeba požádat Ministerstvo dopravy. Podle orgánu u kterého o 
povolení požádáme vydá povolení, jehož součástí budou závazné podmínky pro provedení 
přepravy. 

O udělení povolení v jednoduchém případě rozhodne silniční správní úřad bezodkladně, 
případně do 30 dnů od podání žádosti. Proto je nutné o povolení nadměrné přepravy žádat 
s předstihem.  

6.6 Další náležitosti přepravy 
Při přepravě nákladů se musí dbát na dobré zajištění nákladu, tak aby při jeho přepravě nedošlo 
k posunu, případě k pádu z přepravního prostředku a tím ohrožení okolí. Připevnění a rozložení 
nákladu musí odpovídat vyhlášce uvedené výše.  

Je nutné dodržet následující normy: 

 ČSN EN 12195-1 Zajišťování břemen na silničních vozidlech – Bezpečnost – Část 1: 
Výpočet zajišťovacích sil 

 ČSN EN 12195-2 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – 
Bezpečnost – Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken 

 ČSN EN 12195-3 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – 
Bezpečnost – Část 3: Přivazovací řetězy 

 ČSN EN 12195-4 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – 
Bezpečnost – Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana 
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7 Časový plán hlavního stavebního objektu 

Časový plán jsem zpracoval pro objekt SO01 přípravu území dále SO04 výrobní halu a SO05 
administrativní budovu. Plán je zpracován od zahájení stavby (SO01 – příprava území) a dále 
na hrubou stavbu stavebních objektů SO04 a SO05. Při sestavování časového plánu jsem se 
snažil navrhnout postup prací tak aby byl co nejlepší z hlediska časového tak i finančního. Dále 
jsem se snažil, aby jednotlivé čety plynule navazovali bez nějakých prodlev a čekání na 
dokončení prací druhé čety.  

Harmonogram jsem zpracoval v programu Microsoft Project a přikládám jej jako přílohu mé 
práce.  
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8 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou 
stavbu objektu SO04 a SO05 

Pro hrubou stavbu výrobní haly a administrativní budovy jsem vytvořil plán zajištění 
materiálových zdrojů. V příloze přikládám zpracovanou tabulku, která je datumově provázaná 
s HMG, ze které je patrná potřeba daných materiálů v jednotlivých týdnech. Přesnější by bylo 
mít nastavenou jako časovou jednotku den, ale vzhledem k velikosti výstupu a lepší 
přehlednosti jsem zvolil jako časovou jednotku týden. 

Jelikož zdaleka ne všechny materiály je možné v daný den koupit a zároveň použít, proto je 
potřeba některé materiály objednat již několik týdnů před jejich zabudováním. Jednotlivé 
materiály jsem označil písmenky A, B, C…, které vyjadřují jak dlouho před jejich dodávkou je 
nutné materiál objednat a římskými číslicemi I, II, které vyjadřují, kdy proběhne dodávka 
materiálu na staveniště. U většiny předpokládám dodání minimálně den před zabudováním 
prvku pro kontrolu dodávky. 

Značení délky objednávky před dodáním: 

Ozn. Délka objednávky před dodáním Příklad materiálů 

A 1 den 
Beton pro monolitický základ, 

dobetonávky… 
B 1 týden Prvky OK, drátkobeton… 
C 2 týdny Štěrkodrť 0-63, bednění… 
D 1 měsíc Výplně otvorů, HI… 

E 2 měsíce 
Prvky skeletu, keramické a 
pórobetonové tvarovky… 

Tabulka 37: značení lhůty objednávek 

Značení lhůty dodání: 

Ozn. Datum dodávky Příklad materiálů 
I Min. 1 den před zabudováním Prvky OK, výztuže, bednění… 
II V den zabudování Beton, vazníky, štěrkodrť… 

Tabulka 38: značení lhůty dodání 
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9 Technologický předpis pro provedení pilot 

9.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Výrobní areál společnosti Mayer&Cie, s.r.o. v PZ Bobrky I 

Investor:   Immobilien CZ, GmBH 

Místo stavby:   Vsetín [541630] 

Katastrální území:  Vsetín [786764] 

Parcely:   11573/36 

    11573/28 

Charakter stavby:  výrobní a skladovací hala s administrativní budovou 

9.2 Obecná charakteristika objektu 
Jedná se o výrobní halu s administrativní částí s celkovými rozměry 90,9 x 54,17 m. Celý objekt 
je založen na pilotách a nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný montovaný 
železobetonový skelet. Opláštění haly je provedeno ze sendvičových panelů, opláštění 
administrativy je tvořeno z části zdivem a z části prosklenou fasádou a velkými okny.  

Střecha je plochá se spádováním do střešních vpustí, krytinu střechy tvoří PVC-P fólie. 

Administrativní část je koncipována jako dvoupodlažní, kde se v prvním podlaží nachází 
především technická místnost, úklidová místnost, WC a schodiště s chodbami. V druhém 
nadzemním podlaží se nachází kanceláře a zázemí pro vedení společnosti. 

9.3 Obecná charakteristika procesu 
Tento technologický předpis předepisuje provedení založení stavby, které je tvořeno pilotami 
s monolitickými hlavicemi. Piloty jsou průměru 630 a 900 mm. Délky pilot jsou 4, 5, 6 a 6,5 
metru. Piloty budou vrtány pomocí vrtné soupravy rotačně náběrovou technologií. Dřík se bude 
vrtat pomocí spirálu, dno bude čištěno pomocí šapy. Vzhledem k vysoké hladině podzemní 
vody bude nutné vrty pažit pomocí dvouplášťových pažnic, které budou předbíhat vrtání a 
budou zavrtávány pomocí vrtné soupravy.  

Do provedeného vyčištěného vrtu bude vložena výztuž a bude provedena betonáž, která bude 
pravděpodobně probíhat pod vodou se současným vytahováním pažnic. 

Po provedení pilot se zhotoví patky s kalichy, do kterých budou osazeny sloupy nosného 
skeletu. 

V následujících dvou tabulkách jsou specifikovány jednotlivé piloty: 
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‐ Výrobní hala: 

Č. 
piloty 

Průměr 
piloty [mm] 

Délka 
piloty 
[m] 

Délka 
vrtu [m] 

Typ 
hlavice 

Hluché 
vrtání [m] 

Spodní hrana 
hlavy pilot [m] 

P1 630 5,0 6,6 H7 1,6 -2,200 

P2 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P3 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P4 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P5 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P6 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P7 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P8 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P9 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P10 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P11 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P12 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P13 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P14 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P15 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P16 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P17 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P18 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P19 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P20 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P21 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P22 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P23 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P24 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 
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P25 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P26 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,000 

P27 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P28 630 5,0 6,4 H3 1,4 -2,200 

P29 630 4,0 5,6 H6 1,6 -2,000 

P30 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P31 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P32 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P33 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P34 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P35 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P36 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P37 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P38 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P39 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P40 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P41 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P42 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P43 630 4,0 5,4 H3 1,4 -2,000 

P44 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P45 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P46 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P47 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P48 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P49 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P50 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P51 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 
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P52 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P53 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

P54 630 4,0 5,4 H4 1,4 -2,000 

Tabulka 39: specifikace pilot v místě výrobní haly 

‐ Administrativní část: 

Č. 
piloty 

Průměr 
piloty [mm] 

Délka 
piloty 
[m] 

Délka 
vrtu [m] 

Typ 
hlavice 

Hluché 
vrtání [m] 

Spodní hrana 
hlavy pilot [m] 

P55 900 6,5 7,6 H1 1,1 -1,7 

P56 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P57 630 6 7,6 H7 1,6 -2,2 

P58 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P59 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P60 900 6,5 7,6 H1 1,1 -1,7 

P61 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P62 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P63 900 6,5 7,6 H1 1,1 -1,7 

P64 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P65 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P66 900 6,5 7,6 H1 1,1 -1,7 

P67 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P68 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P69 900 6,5 7,6 H1 1,1 -1,7 

P70 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P71 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P72 900 6,5 7,6 H1 1,1 -1,7 

P73 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P74 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 
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P75 900 6,5 7,6 H2 1,1 -1,7 

P76 630 6 7,1 H1 1,1 -1,7 

P77 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P78 900 6,5 7,6 H2 1,1 -1,7 

P79 630 6 7,2 H8 1,2 -1,8 

P80 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P81 900 6,5 7,6 H2 1,1 -1,7 

P82 630 6 7,2 H8 1,2 -1,8 

P83 630 4 5,1 H5 1,1 -1,7 

P84 630 4 5,6 H6 1,6 -2,2 

P85 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P86 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P87 630 4 5,1 H1 1,1 -1,7 

P88 630 2 2 - - -0,6 

P89 630 2 2 - - -0,6 

P90 630 2 2 - - -0,6 

P91 630 2 2 - - -0,6 

Tabulka 40: specifikace pilot v místě administrativní budovy 

9.4 Materiál, doprava, skladování 

9.4.1 Materiál 

Výztuže: 

‐ Armokoše pilot – ocel B500B – celkem 14,59 t 
o Armokoš A1 – 9 ks 

 Ø8 mm – 726,687 m; 286,75 kg 
 Ø12 mm – 117,756 m; 104, 55 kg 
 Ø16 mm – 630 m; 994,33 kg 

o Armokoš A2 – 9 ks 
 Ø8 mm – 301,995 m; 119,17 kg 
 Ø12 mm – 74,736 m; 65,62 kg 
 Ø14 mm – 405 m; 489,4 kg 
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o Armokoš A3 – 10 ks 
 Ø8 mm – 475,86 m; 187,77 kg 
 Ø12 mm – 96,88 m; 85,06 kg 
 Ø14 mm – 650 m; 785,46 kg 

o Armokoš A4 – 5 ks 
 Ø8 mm – 167,775 m; 66,2 kg 
 Ø12 mm – 41,52 m; 36,46 kg 
 Ø16 mm – 270 m; 426,14 kg 

o Armokoš A5 – 15 ks 
 Ø8 mm – 503,325 m; 198,61 kg 
 Ø12 mm – 124,56 m; 110, 58 kg 
 Ø16 mm – 675 m; 1 065,35 kg 

o Armokoš A6 – 7 ks 
 Ø8 mm – 234,885 m; 92,69 kg 
 Ø12 mm – 58,128 m; 51,04 kg 
 Ø22 mm – 441 m; 1 315,94 kg 

o Armokoš A7 – 26 ks 
 Ø8 mm – 1 054,846 m; 416,24 kg 
 Ø12 mm – 107,952 m; 189,56 kg 
 Ø22 mm – 2 288 m; 6 827,39 kg 

o Armokoš A8 – 4 ks 
 Ø8 mm – 757,696 m; 672,68 kg 

‐ Hlavice 
o Hlavice H1 – 25 ks 

 Ø12 mm – 1 685,7 m; 1 469,93 kg 
o Hlavice H2 – 3 ks 

 Ø12 mm – 209,988 m; 186,43 kg 
o Hlavice H3 – 39 ks 

 Ø12 mm – 3823,136 m; 3 394,18 kg 
o Hlavice H4 – 7 ks 

 Ø12 mm – 686,2 m; 609,21 kg 
o Hlavice H5 – 1 ks 

 Ø12 mm – 69,996 m; 62,14 kg 
o Hlavice H6 – 1 ks 

 Ø12 mm – 349,21 m; 310,03 kg 
o Hlavice H7 – 1 ks 

 Ø12 mm – 280,266 m; 248,82 kg 
o Hlavice H8 – 2 ks 

 Ø12 mm – 378,847 m; 336,34 kg 

Betony: 

‐ Beton pro piloty – C25/30-XC2-CL0,2-Dmax= 22 mm; S4; celkem 163,6 m3 
o Pilota Ø630 mm, délky 2 m, 4 ks – 0,62 m3/ks; celkem 2,48 m3 
o Pilota Ø630 mm, délky 4 m, 36 ks – 1,25 m3/ks; celkem 45 m3 
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o Pilota Ø630 mm, délky 5 m, 26 ks – 1,56 m3/ks; celkem 40,56 m3 
o Pilota Ø630 mm, délky 6 m, 10 ks – 1,87 m3/ks; celkem 18,7 m3 
o Pilota Ø900 mm, délky 6,5 m, 9 ks – 4,14 m3/ks; celkem 37,26 m3 
o K množství připočtu ještě 10% kvůli technologickým vlivům 

‐ Beton pro patky – C25/30-XC2-CL0,2-Dmax= 22 mm; S3; celkem 116,75 m3 
o Hlavice H1 – Ø1,2 m; výška 1,1 m; 25 ks – 0,87 m3/ks; celkem 21,81 m3 
o Hlavice H2 – Ø1,35 m; výška 1,1 m; 3 ks – 1,1 m3/ks; celkem 3,3 m3 
o Hlavice H3 – Ø1,41 m; výška 1,4 m; 39 ks – 1,7 m3/ks; celkem 66,3 m3 
o Hlavice H4 – Ø1,45 m; výška 1,45 m; 7 ks – 1,85 m3/ks; celkem 12,95 m3 
o Hlavice H5 – Ø1,35 m; výška 1,1 m; 1 ks – 1,16 m3/ks; celkem 1,16 m3 
o Hlavice H6 – 1,75 x 1,45 x 1,6 m; 1 ks – 3,96 m3/ks; celkem 3,96 m3 
o Hlavice H7 – 1,65 x 1,45 x 1,6 m; 1 ks – 3,73 m3/ks; celkem 3,73 m3 
o Hlavice H8 – 1,62 x 1,2 x 1,2 m; 1 ks – 1,77 m3/ks; celkem 3,54 m3 

Bednění: 

‐ Bednění kruhových patek 
o H1  - 25 ks 

 kari síť Ø6 x 100 x 100 mm – 4,2 x 1,1 m 
 pletivo B-systém – 4,2 x 1,1 m 
 geotextilie 300 g/m2 – 4,2 x 1,1 m 

o H2 – 3 ks 
 kari síť Ø6 x 100 x 100 mm – 4,7 x 1,1 m  
 pletivo B-systém – 4,7 x 1,1 m 
 geotextilie 300 g/m2 – 4,7 x 1,1 m 

o H3 – 40 ks 
 kari síť Ø6 x 100 x 100 mm – 4,7 x 1,4 m 
 pletivo B-systém – 4,7 x 1,4 m 
 geotextilie 300 g/m2 – 4,7 x 1,4 m 

o H4 – 4 ks 
 kari síť Ø6 x 100 x 100 mm – 5 x 1,4 m  
 pletivo B-systém – 5 x 1,4 m 
 geotextilie 300 g/m2 – 5 x 1,4 m 

o H5 – 1 ks 
 kari síť Ø6 x 100 x 100 mm – 5 x 1,1 m 
 pletivo B-systém – 5 x 1,1 m 
 geotextilie 300 g/m2 – 5 x 1,1 m 

‐ Bednění obdélníkových hlavic – Doka frami xlife  
o Hlavice H6 (výpis pro 1 ks) 

 Univerzální prvek 120 x 90 – 4 ks 
 Univerzální prvek 90 x 90 – 12 ks 
 Rychloupínač RU Framax – 32 ks 
 Univerzální svorka Framax + kotevní matka s podložkou – 16 ks 
 Opěra bednění 340 – 8 ks 

o Hlavice H7 (výpis pro 1 ks) 
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 Univerzální prvek 120 x 90 – 4 ks 
 Univerzální prvek 90 x 90 – 12 ks 
 Rychloupínač RU Framax – 32 ks 
 Univerzální svorka Framax + kotevní matka s podložkou – 16 ks 
 Opěra bednění 340 – 8 ks 

o Hlavice H8 (výpis pro 1 ks) 
 Univerzální prvek 120 x 135 – 2 ks 
 Univerzální prvek 90 x 135 – 6 ks 
 Rychloupínač RU Framax – 8 ks 
 Univerzální svorka Framax + kotevní matka s podložkou – 8 ks 
 Opěra bednění 340 – 8 ks 

‐ Bednění kalichů: 
o Svařené bednění z ocelového plechu – 81 ks, celkem 258,374 m2 
o Nopová fólie – 258,374 m2 

Ostatní materiál: 

‐ Distanční tělíska Ring 6 – 20/40 mm – 2 balení po 125 ks 
‐ Distanční lišta DLE 40 mm – 1x 60 m balení 
‐ Odbedňovací přípravek Sika Odbedňovací olej – 2 litry 

9.4.2 Doprava 

9.4.2.1 Primární doprava 

Všechny materiály nám dodají jednotlivý výrobci, případně prodejci daného materiálu přímo 
na stavbu. Případně je možný dovoz větších materiálů např. armokošů firemním nákladním 
automobilem, menších materiálů dodávkovým automobilem. Bednění bude zapůjčeno z firmy 
Doka v Ostravě. 

Beton bude dovážen autodomíchávači dodavatelské betonárny přímo na staveniště. 

Materiál musí být při přepravě dobře připevněn, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, 
případně označen dle platné legislativy. Všechen dovezený materiál se po dovozu zkontroluje, 
zda nedošlo k jeho poškození. O přebírce materiálu je proveden zápis do stavebního deníku. 

9.4.2.2 Sekundární doprava 

Materiál bude po staveništi převážen v závislosti na jeho druhu. Pro sypké materiály jako 
vytěženou horninu bude pro nakládání použit traktorbagr a pro odvoz nákladní automobil. 
Beton bude pomocí autodomíchávače dopraven přímo na místo uložení. S armokoši bude 
manipulováno pomocí jeřábu. Pro převoz jiných větších materiálů bude použit nákladní 
automobil pro přemístění drobného materiálu např. stavební kolečko, případně ručně. 

9.4.3 Skladování 

U provádění pilot a hlavic se jedná především o skladování armokošů, ty budou na staveništi 
uloženy co nejkratší dobu. Uložení bude na skládce materiálu na podkladcích.  
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Bednění jelikož bude půjčené, se bude přímo vykládat u jednotlivých hlavic a osazovat případně 
bude minimální dobu složeno na skládce na podkladcích, tak aby nedošlo k jeho znečištění.  

Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelných skladech. 

9.5 Převzetí pracoviště 
Na staveništi bude vytvořena pilotovací rovina, která bude vykazovat tuhost Edef,2 ≥ 80 MPA, 
při poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 2,1. Bude také vytvořeno zařízení staveniště a o předání pracoviště se 
provede zápis do stavebního deníku. 

9.6 Pracovní podmínky 

9.6.1 Zařízení staveniště 

Na staveniště je příjezd z komunikace III. třídy č. 05736 přes areálovou komunikace sousední 
firmy. Staveniště je po celém obvodu oplocenu na vjezdu s uzamykatelnou bránou. Pro pohyb 
vozidel a strojů po staveništi je vybudována staveništní komunikace z betonového recyklátu. 

Na uskladnění větších materiálů je na staveništi skládka a na drobný materiál uzamykatelné 
sklady. 

Staveniště je napojeno na elektrickou energii, která je rozváděna z hlavního stavebního 
rozvaděče umístěného na hranici pozemku po staveništi pomocí podružných stavebních 
rozvaděčů. Voda je napojena na již vybudovanou vodoměrnou šachtu taktéž na hranici 
pozemku. 

9.6.2 Povětrnostní podmínky 

U tohoto procesu je rozhodující především teplota pro betonáž, která běžně nesmí být menší 
než +5 °C avšak norma uvádí, že při teplotě menší než +3 °C s klesající tendencí teploty se 
musí hlavy čerstvě vybetonovaných pilot chránit před mrazem.  

Minimální teplota pro betonáž patek je +5 °C, betonování za nižších teplot je možné při přijetí 
technologický opatření. 

Minimální teploty nesmí klesnout pod danou mez po celou dobu tvrdnutí betonu z důvodu 
možného zpomalení nebo až zastavení hydratace cementu, případně zmrznutí vody a vznik 
trhlin.  

Při betonování za vysokých teplot je nutné dbát na dobré ošetřování, tak aby byl povrch neustále 
vlhký a nedocházelo k vysychání vody. 

Betonovat také nelze za silného deště, aby nedocházelo k naředění betonové směsi a 
vyplavování částic. 

O zastavení prací, případně přijmutí opatření při zhoršení klimatických podmínek rozhoduje 
stavbyvedoucí. Údaje o počasí jsou pravidelně zapisovány do stavebního deníku. 
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9.6.3 Instruktáž zaměstnanců 

Všichni pracovníci účastnící se daných prací musí mít odpovídající zkušenosti a schopnosti, 
musí být seznámeni s technologickými postupy a proškoleni na BOZP, tyto skutečnosti stvrdí 
svým podpisem v knize BOZP. Pracovníci musí být také zdravotně způsobilý. 

9.7 Personální obsazení 
 Vrtání pilot 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vrtmistr  1 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Obsluha strojů 3 
‐ Celkem pracovníků 7 

 

 Výkop patek 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Obsluha strojů 2 
‐ Stavební dělníci 2 
‐ Celkem pracovníků 5 

 

 Montáž bednění 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Tesař   2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Vázání výztuže 
‐ Vedoucí čety  1 
‐ Vazač oceli  2 
‐ Stavební dělník 2 
‐ Obsluha jeřábu 1 
‐ Celkem pracovníků 6 

 

 Betonáže 
‐ Vedoucí čety   1 
‐ Obsluha autodomíchávače 1 
‐ Betonáři   2 
‐ Stavební dělník  2 
‐ Celkem pracovníků  6 
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Pracovníci, kteří musí mít pro provádění své činnosti nějaký průkaz – např. jeřábník, vazač 
oceli, obsluha strojů atd. musí mít tyto průkazy platné a mít je u sebe pro možnou kontrolu. 

9.8 Stroje 

9.8.1 Stroje 

Obrázek Popis 
Označení 

stroje 
Základní parametry Účel 

Obrázek 19: 
Bauer BG 20 H 

[18] 

Vrtací 
souprava 

Bauer BG 
20 H 

Otočný pohon: KDK 200 S 
Max. naklonění věže vzad: 

15° 
Max. naklonění věže vpřed: 

5° 
Max. naklonění věže bočně: 

±5° 
Vrtný systém: Kelly 

Vrtání pilot 

 
Obrázek 12: CAT 

432F [56] 

Traktorbagr 
Caterpillar 

432F 

Objem lžíce: 1,03 m3 
Max. zdvih lžíce: 4 427 mm 

Hmotnost: 9 500 kg 
Výkon: 74,5 kW 

Rozvoz 
materiálu 

Obrázek 14: Tatra 
158 8x8.1 [57] 

Nákladní 
automobil 

Tatra 158 
8x8.1 

Objem korby: 18 m3 
Hmotnost: 16 900 kg 

Maximální rychlost: 60 
km/h 

Výkon motoru: 340 kW 

Odvoz 
vyvrtané a 
vykopané 
horniny 

Obrázek 20: Hilti 
TE70 [19] 

Kombinované 
kladivo 

Hilti TE70 

Energie příklepu: 11,5 J 
Váha: 8,3 kg 

Příkon: 1 800 W 
Frekvence příklepů: 2 760 / 

min 

Odsekání 
znečištěnéh

o betonu 
hlav pilot  

Obrázek 21: 

Elektrocentrála 
Heron 

EGM68 
AVR3-E 

Max. výkon na 400 V: 6,8 
kW 

Max. výkon na 230 V: 5,0 
kW 

Hmotnost: 91 kg 

Zdroj 
elektrické 

energie pro 
elektrické 

nářadí 
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Heron EGM68 
AVR3-E [20] 

Spotřeba: min. 0,45 l/kWh 

Obrázek 22: 
Wackerneuson 

Irsen 45 GV [21] 

Ponorný 
vibrátor 

Wackerneus
on – IRSEN 

45 GV 

Délka tělesa ponorného 
vibrátoru: 382 mm 

Průměr tělesa ponorného 
vibrátoru: 45 mm 
Hmotnost: 3,5 kg 

Průměr působení: 60 cm 
Připojovací kabel: 15m 

Zhutňování 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Obrázek 23: 
Wackerneuson 

FUE6 [22] 

Přenosný 
měnič 

Wackerneus
on 

FUE6/042/2
00WSC 

Hmotnost: 32,5 kg 
Připojovací zásuvky: 3 nebo 

4 
Vstupní napětí: 230 V 
Vstupní proud: 14,8 A 

Zařízení pro 
připojení 

ponorného 
vibrátoru 

Obrázek 24: 
Bomag BPR 60/65 

D [43] 

Vibrační deska 
Bomag 

BPR 60/65 
D 

Hmotnost: 440 kg 
Pracovní šířka: 450 mm 

Výkon: 6,7 kW 
Spotřeba paliva: 1,5 l/h 

Frekvence: 66  Hz 
Amplituda: 1,96 mm 

Zhutnění 
podkladních 

vrstev 

Obrázek 25: 
autodomíchávač 

[23] 

Autodomícháv
ač 

 
Objem: 9 m3 

Hmotnost: 26 000 kg 

Dovoz 
čerstvé 

betonové 
směsi 

Obrázek 26: 
Bosch GWS 
15125 [24] 

Úhlová bruska 

Bosch GWS 
15125 
CITH 

Professional

Hmotnost: 1,9 kg 
Průměr kotouče: 125 mm 

Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 1 500 W 
Výkon: 860 W 

Řezání a 
úprava 
výztuží 

Tabulka 41: stroje pro provedení pilot vč. hlavic 

9.8.2 Ruční nářadí 

‐ Sada sekáčů Hilti TE 
‐ Měřické pomůcky 
‐ Krumpáč 
‐ Pákové nůžky 
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‐ Pilka na železo 
‐ Armovací kleště 
‐ Lopata 
‐ Rýč 
‐ Prodlužovací kabely 
‐ Schmidtovo kladívko 
‐ Hrábě ocelové 
‐ Vodováha 
‐ kladivo 

9.8.3 Ochranné pomůcky BOZP 

‐ Pracovní obuv 
‐ Pracovní oděv 
‐ Pracovní přilba 
‐ Reflexní vesta 
‐ Ochranné brýle 
‐ Ochrana sluchu 
‐ Antivibrační rukavice 
‐ Na staveništi bude lékárnička pro první pomoc 

9.9 Pracovní postup 

9.9.1 Vytyčení plochy 

Všechny piloty musí být vytyčeny geodetem, vytyčeny budou středy pilot, které se označí 
značkovacím sprejem s kolíkem. Od středu se na dvě kolmé přímky do vzdálenosti 1 m vytyčí 
zajišťovací kolíky, tak aby bylo možné kontrolovat pozici středu vrtného nástroje. 

Kolíky budou popsány nesmývatelným fixem s označením Px a Hx, kde x je pořadové číslo 
dané piloty a hlavice.  

9.9.2 Odvrty pro vrtané hlavice 

Jako první se pomocí vrtné soupravy s šapou provedou vrty pro hlavice H1-5. Vyvrtaná zemina 
bude ihned pomocí traktorbagru nakládána na nákladní automobil a postupně odvážena. Po 
zhotovení vrtu hlavice se ihned osadí bednění vrtu, tak aby nedocházelo k jeho hroucení. 

Bednění vrtu bude pomocí B – systému. Skružením kari sítě Ø6 mm s oky 100 x 100 mm se 
vytvoří válec průměru vrtu. Na kari síť se připevní ocelové pletivo B-systém s geotextilií a 
ihned po vyvrtání požadované hloubky se bednění vloží do vrtu. 

Výkop pro hlavice H6-8 bude proveden až po zhotovení pilot. 

9.9.3 Vrt piloty 

Geologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 2,1 – 2,6 m pod 
pilotovací úrovní. Z toho důvodu bude nutné vrt pažit pomocí ocelových pažnic. Pažení musí 
vždy předbíhat vrtání. Po zavrtání pažnice bude následovat samotné vrtání, které vzhledem 
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k zjištěné geologii bude probíhat pomocí vrtného šneku neboli spirálu. Při změně 
předpokládané geologie je nutné vyměnit vrtný nástroj tak, aby jeho účel použití odpovídal 
dané geologii. Rychlost vrtání se musí přizpůsobit všem okolním podmínkám. Během vrtání je 
nutné kontrolovat svislost vrtu a také jeho polohu odměřováním od zajišťovacích kolíků. 

Piloty musí být hloubeny na takovou hloubku, dokud se dle projektové dokumentace nedosáhne 
stanovené únosné vrstvy zeminy nebo předpokládané hloubky založení. Při vrtání se musí 
neustále sledovat geotechnické podmínky v případě, že se zjistí rozpor s předpoklady, je nutné 
zastavit práci a projektant musí navrhnout opatření. 

Po dosažení požadované úrovně se vymění vrtné nástroje a pomocí šapy se vyčistí dno. 

Provedené vrty smějí zůstat otevřené jen na dobu nezbytnou pro jejich vyčištění, kontrolu, 
zapuštění armokoše a betonáž. 

Vytěžená zemina bude vysýpána mimo vrt, kde se provede její naložení pomocí traktorbagru 
na nákladní automobil. 

Vrt piloty bude probíhat v jednom dni, v případě přerušení vrtání musí být zbylá délka vrtu 
rovná dvojnásobku průměru piloty ale ne méně jak 1,5 m. 

9.9.4 Vyztužení piloty 

Armokoše budou vyrobeny v armovně a na stavbu už budou přivezeny jako hotové celky 
označené, tak aby se dalo přesně identifikovat pro jakou pilotu má být armokoš použit. Před 
osazením armokoše se provede jeho kontrola, zda je v souladu s PD a jsou na něm osazeny 
všechny prvky. Po kontrole se armokoš pomocí mechanismů na vrtné soupravě osadí do vrtu. 

9.9.5 Betonáž piloty 

Postup betonáže nyní nejde zcela přesně určit, jde o to, jestli se pažnicemi podaří uzavřít přívod 
vody, nebo zda se spodní voda nachází i pod patou piloty tzn., že bude do piloty vnikat neustále. 

Pokud by se pažnicemi podařilo uzavřít přítok vody a vodu z piloty vyčerpat, tak by se 
betonovalo pomocí betonážní roury s násypkou umístěnou svisle do středu tak, aby proud 
betonu nenarážel na výztuž a padal volně přímo do vrtu, aby nedocházelo k rozměšování betonu 
nebo jeho znečištění. Betonážní roura musí být hladká, čistá od předchozí betonáže a bez 
výstupků. Její vnější průměr může být max. 0,6 x vnitřní rozměr armokoše. Její vnitřní průměr 
nesmí být menší než osminásobek největší frakce kameniva, optimálně větší jak 200 mm. 

Nejpravděpodobněji nastane ale to, že se přívod vody uzavřít nepodaří a bude nutné provést 
betonáž pod vodou. K tomu slouží sypáková roura s násypkou. Roura se skládá z jednotlivých 
rozpojitelných částí délky 1,5 až 2 metry. Jednotlivé spoje jsou vodotěsné.  Vnitřní průměr musí 
být nejméně šestinásobek největší frakce kameniva nebo 150 mm. Vnější průměr je limitován 
pouze rozměrem armokoše, avšak max. 0,35 x průměr piloty nebo vnitřní rozměr pažnice a 0,6 
x vnitřní šířka armokoše. Roura musí být čistá očištěna od předchozí betonáže a bez výstupků. 
Před zahájením betonáže se licí roura osadí vhodnou zátkou, která zamezí promíchání betonu 
s vodou v pažnici. Poté se spustí dovnitř až na dno. Po naplnění betonem se lehce povytáhne 
maximálně o vnitřní průměr roury. Poté se roura postupně vytahuje se stoupajícím betonem ve 
vrtu, ale tak aby byla neustále ponořena v betonu hlavně při odpojování jednotlivých částí, nebo 



153 

 

vytahování pažnic musí být v betonu ponořena minimálně 1,5 metru. Roura se nesmí během 
betonáže vytáhnout z betonu. Betonáž musí probíhat do té doby, dokud se veškerý znečištěný 
beton v horní části betonového sloupce nezvedne nad úroveň hlavy piloty. Po ukončení 
betonáže se roura vytahuje pomalu, tak aby nedošlo k sacímu efektu. Během betonáže se 
odčerpává voda. 

Postupně se vytahují a odpojují jednotlivé díly pažnic. S vytahováním pažnic se začne v době, 
kdy je jisté, že je tlak betonu uvnitř větší než tlak spodní vody z důvodu, aby nedošlo vniknutí 
vody do betonu a jeho rozmísení. Vytažení pažnice musí proběhnout v době, kdy má beton ještě 
dobrou zpracovatelnost. Pažnice se vytahují pomalu, aby při odkrytí zápažnicové kaverny 
nedošlo k vniknutí zeminy nebo vody do betonu z důvodu poklesu betonu. Je důležité 
kontrolovat klesání betonu z důvodu vyplňování prostoru, který zaujímala pažnice. 

Po zatvrdnutí betonu se odbourá z hlavy piloty poškozený a znečištění beton až na úroveň 
zdravého betonu. Při odbourávání se dává pozor, aby nedošlo k porušení výztuží trčících 
z piloty. Musí být použity takové nástroje, aby nedošlo k poškození zbylé části piloty.  

9.9.6 Provedení kruhových základových patek H1-5 

Po odbourání hlavy piloty se ručně prohloubí vrt patky, aby vznikl prostor pro podkladní beton. 
Při provádění podkladního betonu se musí dbát na to, aby jeho výška byla max. v úrovni 
odbouraného betonu piloty, aby se nedostal na pilotu. Následně se zkontroluje bednění z B-
systému, případně se očistí od zeminy a upraví do požadovaného průměru. 

Do připraveného bednění se nejprve provede betonáž podkladního betonu, po jehož zatvrdnutí 
se provede osazení a provázání armokošu s výztuží piloty dle PD.  

Před betonáží se provede přejímka výztuže za účasti TDI, stavbyvedoucího a statiky a provede 
se záznam do stavebního deníku. Po přejímce výztuže se vybetonuje první část patky a to do 
úrovně dna kalicha. Po zatvrdnutí betonu se osadí bednění kalicha, které je přesně vyrobené 
svařením jednotlivých plechů a na boční stěny se připevní nopová fólie. Zajistí se, aby při 
betonáži nedošlo k jeho posunu a provede se betonáž po vrchní úroveň patky. Pracovní spáru 
očistíme, zdrsníme a navlhčíme. Při ukládání betonu se dbá na to, aby byl ukládán z co nejmenší 
výšky max. 1,5 m z důvodu jeho možného rozmísení. Provede se hutnění pomocí ponorného 
vibrátoru Wackerneuson – IRSEN 45 GV. Průměr působení vibrátoru je 45 cm a umísťuje se 
tak, aby vpichy byly ve vzdálenosti max. 1,4 násobku viditelného poloměru zhutnění.  

9.9.7 Provedení obdélníkových základových patek 

Provedení obdélníkových základových patek je mírně odlišný od kruhových. Nejprve je nutné 
vyměřit polohu základu a provést výkop přibližně o metr širší na každou stranu z důvodu 
možnosti montáže bednění. Výkop se provádění opatrně, aby se neporušila pilota a výztuž trčící 
z ní. Hloubka výkopu bude přibližně o 10 cm nižší, než je dno patky kvůli podkladnímu betonu.  

Při vyhloubení požadované hloubky se provede odbourání znečištěného a poškozeného betonu 
v hlavě piloty stejně jako u pilot s kruhovými patkami. 

Na dno výkopu se provede podkladní beton pevnosti C12/16 do výšky budoucího dna patky. 
Důležité je podkladní beton dobře urovnat.  



154 

 

Po vytvrdnutí betonu se provede vyvázání výztuže se stejnými podmínkami popsanými výše a 
provede se systémové bednění. Bednění se před osazením natře odbedňovacím prostředkem. 
Důležité je bednění dobře spojit a zapřít, tak aby při betonáži nedošlo k jeho porušení. 

Po zhotovení výztuže a bednění se provede přejímka vyvázané výztuže za účasti technického 
dozoru investora, statika a stavbyvedoucího. Po provedení přejímky se stejně jako u kruhových 
patek vybetonuje spodní část. Poté se provede bednění kalichu a betonáž zbylé části vše se 
stejným postupem jako výše. 

Po vytvrdnutí betonu se provede jeho odbednění a prostor kolem patek se zasype hutnitelnou 
zeminou a řádně po vrstvách výšky max. 200 mm zhutní.  

9.10 Jakost a kontrola provedení 

9.10.1 Vstupní kontrola 

Ke vstupní kontrole patří zejména kontrola dodávek všech dodaných materiálů a hotových 
činností, na které budou základové konstrukce navazovat. 

Zkontroluje se zejména: 

‐ Rovina pilotovací roviny, 
‐ Dodávka armokošů 

o Použití správných druhů výztuží 
o Použití správné třídy oceli 
o Neporušenost 
o Osazení všech prvků např. ohybů vymezující krytí výztuže 
o Kompletnost 

‐ Dodávka betonu  
o Dle podmínek SoD bude probíhat po určitých množstvích kontrola konzistence, 

případně odběr kontrolních vzorků 
o Vyplnění dodacího listu, který musí dle ČSN EN 206+A1 obsahovat: 

 Název betonárny 
 Pořadové číslo dodacího listu 
 Datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
 Číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
 Jméno odběratele 
 Název a místo staveniště 
 Podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 
 Množství betonu v krychlových metrech 
 Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu 
 Jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 
 Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
 Čas zahájení vyprazdňování 
 Čas ukončení vyprazdňování 
 Třída pevnosti, stupně vlivu prostředí 
 Kategorie obsahu chloridů 
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 Stupeň konzistence nebo určená hodnota 
 Mezní hodnoty složení beton, pokud jsou specifikovány 
 Druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány 
 Druh přísad a přímesi, pokud jsou specifikovány 
 Speciální vlastnosti, pokud jsou požadovány 
 Dmax 
 Druh a množství vláken, pokud jsou specifikovány 

‐ Pro provádění pilot musí být nachystány protokoly, které obsahují zejména: 
o Číslo piloty (referenční) 
o Hloubku piloty 
o Polohovou odchylku 
o Odchylku ve sklonu 
o Doba vrtání 
o Přerušení vrtání 
o Odstraňování překážek 
o Dočasné/trvalé pažení 
o Hloubka pažení 
o Čištění vrtu 
o Vytahování pažnic 
o Geotechnický profil 
o Údaje u hladině podzemní vody 
o Betonáž do sucha / vody 
o Doba betonáže 
o Přerušení 
o Spotřeba betonu 
o Staveništní zkoušky 
o Délka výztuže 
o Osazení 
o Doba zabudování výztuže 

U zapůjčeného bednění kontrolujeme jeho kompletnost, počet prvků a neporušenost při 
půjčování, abychom případné skryté škody na bednění neplatili my. 

Dále zkontrolujeme kompletnost PD a také technický stav strojů a nástrojů a průměry 
jednotlivých vrtných nástrojů a pažnic. 

9.10.2 Mezioperační kontrola 

V mezioperační kontrole se průběžně zaměříme na kontrolu těchto částí: 

‐ Kontrola klimatických podmínek 
‐ Kontrola geologie, zda je shodná s předpokladem 
‐ Kontrola svislosti vrtání 
‐ Kontrola hloubky 
‐ Kontrola nástupu vody  
‐ Kontrolu čistoty dna piloty 
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‐ Kontrolu armokošů a jejich uložení 
o Výztuž před zabudováním musí být čistá, nesmí být znečištěna látkami, které by 

zhoršovaly soudržnost s betonem, nesmí mít na povrchu uvolněné produkty 
koroze avšak lehké zrezivění je dle ČSN EN 13670 přípustné 

‐ Kontrola ukládání čerstvé betonové směsi a s tím spojené podmínky 
o Hloubka ponoření sypákové roury 
o Objem betonu 

‐ Kontrola očištění hlav pilot od znečištěného betonu  
o Zjišťuje se horní úroveň zdravého betonu 

‐ Kontrola polohy patek, jejich výšky a rozměrů 
‐ Kontrola bednění patek 

o Systémové bednění musí být čisté opatřené odbedňovacím prostředkem, spoje 
musí být tuhé, rovné  

‐ Kontrola ukládání betonové směsi do patek 
o Zejména výška ukládání, rychlost ukládání, kontrola hutnění 

‐ Kontrola polohy bednění kalichů 
‐ Ošetřování betonu patek 

o Délka ošetřování je popsána v příloze F normy ČSN EN 13670, která v našem 
případě předpisuje délku ošetřování X 

Specifikace složek čerstvé betonové směsi pro piloty předepisuje norma ČSN EN 206 příloha 
D – doplňující požadavky pro specifikaci a shodu betonu pro speciální geotechnické práce, 
zejména se jedná o dodržení: 

‐ Volby vhodného cementu 
‐ Kamenivo by mělo mít plynulou křivku zrnitosti, aby se zabránilo segregaci 
‐ Dmax nesmí být větší než 32 mm a ¼ mezery mezi podélnými pruty 
‐ Minimální obsah cementu ≥ 325 kg/m3 
‐ Vodní součinitel nesmí být větší než 0,6 
‐ Hodnota konzistence betonu 

o Při ukládání do suchého prostředí průměr rozlití dle EN 12350-5 500 mm což 
odpovídá třídě F4 a sednutí dle EN 12350-2 150mm což odpovídá třídě S3, 
maximální tolerance pro tyto hodnoty je ±30 mm 

o Při ukládání betonovací výsypkou pod hladinou vody průměr rozlití dle EN 
12350-5 560 mm což odpovídá třídě F5 a sednutí dle EN 12350-2 180 mm což 
odpovídá třídě S4, maximální tolerance pro tyto hodnoty je ±30 mm 

9.10.3 Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole se sleduje kontrola provedených prací a jejich přesnost. 

‐ Piloty dle ČSN EN 1536 
o Zatěžovací zkouška pilot statickou zatěžovací zkouškou se stupňovitým 

zatížením, pomocí této zkoušky zjistíme mezní zatížení, stanovení sedání při 
pracovním zatížení, zatěžovací zkouška a její zpráva musí odpovídat 
požadavkům EN 1997-1 a ISO/DIS 22477-1 
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o Strukturní celistvost je možné ověřit ultrazvukovou zkouškou, při které by se 
ověřili případné anomálie v dříku piloty, protokol z této zkoušky musí 
obsahovat – účel zkoušek, metodu zkoušení a její provedení, výsledky zkoušek 
a závěry o zkouškách integrity vrtaných pilot 

o Polohová odchylka svislé vrtané piloty v úrovni vrtání 
 e ≤ emax = 0,10 m, kde „e“ je půdorysná odchylka 

o Odchylka ve sklonu u svislé vrtané piloty 
 i ≤ imax = 0,02 m/m, kde „i“ je tangenta úhlu odchylky ve sklonu piloty 

(mezi polohou projektované a provedené osy piloty) 
o Tolerance v osazení armokoše piloty 

 Úroveň horní hrany armokoše musí být shodná s navrhovanou úrovní 
s maximální odchylkou ±0,15 m 

o Tolerance pro úpravu hlavy piloty 
 Nabetonování nebo odbourání piloty musí být provedeno tak, aby 

konstrukční spoj po úpravě měl maximální odchylku +0,04 m  ̴ -0,07 m 
oproti návrhu 

‐ Základové patky 
o Poloha základu v půdorysu vztažená k sekundárním přímkám ±25 mm 
o Poloha základu ve svislém směru vztažená k sekundární úrovni ±20 mm 

9.11 Ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

 §2 
 §3 
 §4 
 §5 

o Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – další podrobnější požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí 

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

‐ Část první – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích 

o Hlava I – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní 
značky 
 §1 
 §3 
 §5 
 §6 
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o Hlava II – předcházení a ohrožení života a zdraví 
 §8 

o Hlava III – odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost 
 §9 
 §10 
 §11 

‐ Část druhá – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy 

 §12 
‐ Část třetí – další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, 

která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

 §14 
 §15 
 §16 
 §17 
 §18 

‐ Část čtvrtá – společná přechodná a závěrečná ustanovení 
o Hlava I – společná ustanovení 

 §19 
 §20 

o Hlava II – přechodná a závěrečná ustanovení 
 §22 
 §23 
 §24 

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

 §1 
 §3 
 §4 
 §5 

o Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – další požadavky na způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou, a na nebezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou 

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

 §1 
 §2 
 §3 
 §4 
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 §5 
o Příloha č.1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – další požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců 
o Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – další požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
o Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – další požadavky na bezpečný 

provoz a používání pojízdných zařízení 

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

 §1 
 §2 
 §3 
 §4 
 §5 
 §6 
 §7 
 §8 
 §9 

o Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – další požadavky na staveniště 
o Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy 
o Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – náležitosti o zahájení prací 
o Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž 
provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

o Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi 

9.12 Ekologie 
Největší riziko při provádění těchto prací je únik provozních kapalin ze stavebních strojů a tím 
možnost znečištění zeminy a zejména podzemní vody. Proto dbáme na to, aby stroje pohybující 
se po staveništi byly v dobrém technickém stavu. Důležitá je pravidelná kontrola všech 
mechanismů stroje jeho obsluhou a dodržování lhůt kontrol dle servisního manuálu. Pro případ 
úniku PK ze stavebních strojů budou na staveništi záchytné vany a havarijní souprava. Při 
kontaminaci zeminy musí být odebrána a odvezena na specializované pracoviště k likvidaci. 

Na všechny druhy odpadů budou na staveništi nádoby nebo kontejnery pro jejich třídění a 
pravidelný odvoz k likvidaci vždy podle druhu odpadu. 

Nutné je také dodržování limitů hlučnosti a prašnosti. Hlučnost musí splňovat limity nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Prašnost můžeme eliminovat kropením prašných materiálů. Nakládání s odpady se řídí 
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zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady jsou 
zatřízeny dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů. 

„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách „05“ a „12“ 

Katalogové číslo: Druh odpadu: Typ odpadu: 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 
Odpadní motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 

13 07 Odpady kaplných paliv N 

„15“ Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

Katalogové číslo: Druh odpadu: Typ odpadu: 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

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

Katalogové číslo: Druh odpadu: Typ odpadu: 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 03 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 
N 

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

Katalogové číslo: Druh odpadu: Typ odpadu: 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka 42: výběr hlavních odpadů vznikajících při provádění pilot 
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10 KZP pro provedení pilot vč. hlavic 

Tabulku s kontrolním a zkušebním plánem pro provedení pilot vč. hlavic přikládám jako 
přílohu práce a níže uvádím podrobný popis jednotlivých kontrol. 

10.1 Vstupní kontrola 

10.1.1  Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se kompletnost, rozsah a úplnost projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
musí být ověřena. Kontrolu jednorázově provede stavbyvedoucí s technickým dozorem 
stavebníka. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

10.1.2 Kontrola přístupnosti 

Kontroluje se přístupnost staveniště a pilotovací úrovně. Na staveništi musí být vytvořena 
vnitrostaveništní komunikace pro dovoz vrtací soupravy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s mistrem a o kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

10.1.3 Kontrola ZS 

Kontroluje se oplocení staveniště, které musí být celistvé nepoškozené s uzamykatelnou 
bránou, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob na staveniště. Jelikož se nejedná o 
staveniště v zastavěném území, nemusí splňovat podmínky vyhlášky 591/2006 Sb. 

Staveniště musí být označeno značkami, toto označení je popsáno v samostatné části „Projekt 
zařízení staveniště“. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a koordinátorem BOZP. 

10.1.4 Kontrola skládky 

Kontroluje se rovinnost povrchu skládky a jeho spádování. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a provedení kontroly se provede zápis do stavebního 
deníku. 

10.1.5 Kontrola uložení materiálu 

Kontroluje se zejména uložení armokošů. Uvedené prvky musí byt uloženy na prokladcích a 
zabezpečeny proti posunu. Drobný materiál musí být uložen v uzamykatelných skladech. 

Materiál se kontroluje průběžně stavbyvedoucím nebo mistrem a o jeho kontrole je proveden 
zápis do stavebního deníku. 

10.1.6 Kontrola rovinnosti pilotovací roviny 

Pilotovací úroveň musí být provedena v maximální možné rovinnosti. Tolerance rovinnosti 
pilotovací roviny je ±20 mm. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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10.1.7 Kontrola únosnosti zemní pláně 

Po zhutnění musí mít pláň tuhost Edef,2 ≥ 80 MPA, při poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 2,1. V případě 
nedosažení požadavku bude rozhodnuto o dalším postupu, např. o provedení vápenné 
stabilizace nebo provedení sanace tj. odtěžení určité vrstvy a nahrazení štěrkodrtí. 

Zkoušku tuhosti provede zkušební laboratoř přímo na staveništi za účasti stavbyvedoucího a 
technického dozoru stavebníka. Protokol o provedené zkoušce bude přiložen ke stavebnímu 
deníku, do něj bude také proveden zápis o provedení zkoušky. 

10.1.8 Kontrola strojů 

Před započetím prací se vizuálně zkontrolují stroje, které budou použity k provedení pilot a 
základových patek. Bude se jednat především o kontrolu úniku provozních kapalin, osazení 
všech bezpečnostních prvků a krytů a dále kontrola všech částí popsaných v uživatelské 
příručce daného stroje. 

Kontrolu provádí obsluha daného stroje a mistr. Výsledek kontroly je zapsán do stavebního 
deníku. 

10.1.9 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Všichni pracovníci účastnící se prací musí být proškoleni v oblasti BOZP, seznámeni 
s technologickými postupy. Dále pracovníci, kteří k vykonávání dané činnosti potřebují průkaz 
nebo osvědčení opravňující provádět dané práce musí mít tyto doklady platné. Při provádění 
prací je zakázáno být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo dokonce během 
pracovní doby tyto látky užívat. 

Kontrolu způsobilosti pracovníků provádí stavbyvedoucí, mistr a koordinátor BOZP. Jednotlivé 
výsledky jsou zapsány do knihy BOZP příp. stavebního deníku. 

10.2 Mezioperační kontrola 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Norma ČSN EN 1536 ke klimatickým podmínkám udává, že pokud venkovní teplota je menší 
než +3 °C se musí hlavy čerstvě vybetonovaných pilot chránit před mrazem. 

Teplota při provádění patek musí být minimálně +5 °C stejně tak po celou dobu tvrdnutí betonu, 
v případě poklesy teploty pod tuto hodnotu dochází k zastavení hydratace cementu, proto je při 
betonáži při nižší teplotě nutné přijmout opatření. Taktéž je nutné přijmout opatření při betonáži 
při teplotě vyšší jak 30 °C, kdy dochází k rychlému odpařování vody z betonu. 

Práce se musí zastavit, pokud by vlivem klimatických podmínek mohlo dojít k ohrožení zdraví 
pracovníků. 

Kontrolu 3x denně provádí mistr a zapisuje aktuální klimatické podmínky do stavebního 
deníku. 
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10.2.2 Kontrola pořadí provádění 

Před započetím prací se musí zkontrolovat návrh pořadí provádění jednotlivých pilot, kdy musí 
být dodrženo pořadí, tak aby nebyly poškozeny sousední piloty. Vzdálenost středů vrtaných 
pilot prováděných v časovém rozmezí menším než 4 hodiny musí být alespoň čtyřnásobek 
průměru piloty, nejméně však dva metry.  

Kontrolu provádí mistr s technickým dozorem stavebníka, výsledek se zapíše do stavebního 
deníku. 

10.2.3 Kontrola BOZP 

Průběžně se kontroluje dodržování BOZP na staveništi, nošení ochranných pracovních 
prostředků. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a také koordinátorem BOZP. O 
provedené kontrole koordinátorem se provede zápis do stavebního deníku. 

10.2.4 Kontrola provádění vrtu 

Kontroluje se svislost vrtu, jeho poloha a také hloubka. Kontrolu provádí obsluha vrtné 
soupravy – který má elektronické čidla pro zajištění požadovaných hodnot a pomocí vodováhy 
resp. pásma provádí kontrolu také mistr. 

Dále se kontroluje odchylka ve sklonu se sklonem n ≥ 15 (Ө ≥ 86°): 

‐ i ≤ imax = 0,02 (= 0,02 m/m) 

Výsledkem kontroly je zápis do protokolu dané piloty. 

10.2.5 Kontrola geologie 

Při vrtání se průběžně sleduje geologie, jestli odpovídá předpokladům, pokud se skutečné 
zjištěné geotechnické podmínky liší od předpokladů projektu, je nutné to oznámit projektantovi, 
který provede potřebné úpravy pro dosažení požadované únosnosti nebo délky piloty. 

Pokud by se během vrtání narazilo na nevrtatelnou překážku v menší hloubce, než je 
předepsaná délka piloty, musí se přepracovat projektová dokumentace pilotového založení, 
která zohlední veškeré zjištěné skutečnosti o této překážce. 

Kontrolu provádí geolog s mistrem nebo stavbyvedoucím, výsledek je zapsán do protokolu 
k dané pilotě. 

10.2.6 Kontrola pažení 

Kontroluje se použití výpažnic, jejich nepoškozenost a čistota, kontroluje se také počet a 
hloubka zavrtaných pažnic. Jelikož se pravděpodobně bude jednat o vrtání pod vodou, je nutné 
dbát na to, aby pažení předbíhalo vrtání. Velikost předstihu se přizpůsobí podmínkám zemin a 
vody. 

Kontrolu provádí mistr a výsledek je zaznamenán do protokolu dané piloty. 
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10.2.7 Kontrola armokošů 

Všechny armokoše a výztuž musí být při skladování chráněna před znečištěním a musí být čistá 
a prostá volné rzi a volných okují po válcování. U styků výztuže musí být zajištěno plné 
přenesení síly. Výztužné pruty nesmějí být svařeny v ohybech nebo v jejich blízkosti. 
Armokoše musí být vyrobeny a vzájemné spojení výztužných prutů musí být provedeno tak, 
aby se armokoše dali zvednout a zabudovat bez trvalých deformací a všechny výztužné pruty 
zůstaly ve své poloze. 

10.2.8 Kontrola čistoty paty vyvrtané piloty 

Před osazením armokoše a betonáží je nutné zkontrolovat čistotu paty piloty. Kontrolu provádí 
technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí. Záznam o provedení kontroly se zapíše do 
protokolu dané piloty. 

10.2.9 Kontrola osazení armokošů pilot 

Armokoš musí být osazen do vrtu co nejdříve po jeho vyčištění, musí se zavěsit, uložit a rozepřít 
tak, aby při betonáži byla zajištěna jejich správná poloha. Před osazením se kontrolují distanční 
prvky, jejichž nejmenší počet pro příčný profil armokoše jsou 3 kusy, jejich největší vzdálenost 
v podélném směru je 3 m a musí být zajištěna dostatečná tolerance mezi vložkou a vnitřní 
stěnou pažnice nebo stěnou vrtu tak, aby se dal armokoš osadit volně do vrtu. 

Tolerance výšky uložení armokoše je ±15 cm. 

Kontrolu osazení armokoše provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a 
statikem. O provedení kontroly je zapsán zápis do stavebního deníku. 

10.2.10 Kontrola čerstvé betonové směsi 

Složení betonu musí minimalizovat možnost rozmísení betonu v průběhu betonáže, beton musí 
snadno protékat kolem výztuže a po ztvrdnutí musí vytvořit hustý a nepropustný materiál. Beton 
musí odpovídat požadavkům na pevnost a trvanlivost po zatvrdnutí stejně jako požadavkům na 
konzistenci v čerstvém stavu. 

ČBS musí odpovídat požadavkům ČSN EN 206+A1 příloze D – doplňující požadavky pro 
specifikaci a shodu betonu pro speciální geotechnické práce. 

Hodnota konzistence betonu 

‐ Při ukládání do suchého prostředí průměr rozlití dle EN 12350-5 500 mm což odpovídá 
třídě F4 a sednutí dle EN 12350-2 150mm což odpovídá třídě S3, maximální tolerance 
pro tyto hodnoty je ±30 mm 

‐ Při ukládání betonovací výsypkou pod hladinou vody průměr rozlití dle EN 12350-
5 560 mm což odpovídá třídě F5 a sednutí dle EN 12350-2 180 mm což odpovídá třídě 
S4, maximální tolerance pro tyto hodnoty je ±30 mm 

S každou dodávkou betonové směsi bude dodán dodací list, který musí obsahovat následující 
údaje: 

‐ Název betonárny 
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‐ Pořadové číslo dodacího listu 
‐ Datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
‐ Číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
‐ Jméno odběratele 
‐ Název a místo staveniště 
‐ Podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 
‐ Množství betonu v krychlových metrech 
‐ Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu 
‐ Jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 
‐ Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
‐ Čas zahájení vyprazdňování 
‐ Čas ukončení vyprazdňování 
‐ Třída pevnosti, stupně vlivu prostředí 
‐ Kategorie obsahu chloridů 
‐ Stupeň konzistence nebo určená hodnota 
‐ Mezní hodnoty složení beton, pokud jsou specifikovány 
‐ Druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány 
‐ Druh přísad a přímesi, pokud jsou specifikovány 
‐ Speciální vlastnosti, pokud jsou požadovány 
‐ Dmax 
‐ Druh a množství vláken, pokud jsou specifikovány 

Bude proveden odběr zkušebních vzorků certifikovanou laboratoří a to po třech vzorcích 
z prvních třech pilot a 3 vzorky z každých následujících 15 pilot. 

Všechny výše uvedené úkony provádí stavbyvedoucí případně mistr nebo certifikovaná 
zkušební laboratoř. 

10.2.11 Kontrola betonáže pilot 

V průběhu betonáže je nutné kontrolovat spotřebu betonu, nebo za pažnicí se může nacházet 
kaverna. Pažnice se vytahují až je jisté, že je uvnitř větší tlak betonu než okolního prostředí. 
Vytahování pažnic probíhá pomalu ještě v době zpracovatelnosti betonu. 

Sypáková roura musí být neustále ponořena v nezatvrdlém a zpracovatelném betonu a nesmí 
být před ukončením betonáže vytažena. Hloubka ponoření nesmí být menší než 1,5 metru. Po 
ukončení betonáže se nesmí sypáková roura vytahovat příliš rychle, aby nevznikl sací efekt, 
v jehož důsledku může dojít k poškození piloty. 

Betonáž musí pokračovat do doby, dokud se veškerý znečištěný beton v horní části betonového 
sloupce nezvedne nad úroveň hlavy piloty. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr, výsledek se zaznamená do protokolu každé piloty. 

10.2.12 Kontrola hlavy piloty 

Všechen znečištění nebo poškozený beton hlavy piloty se vhodným způsobem odstraní, tak aby 
nedošlo k poškození „zdravého“ betonu a vyčnívajících výztuží. 
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Tolerance výšky hlavy piloty po její úpravě je +0,04 m / -0,07 m. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a výsledek se zaznamená do protokolu dané piloty. 

10.2.13 Kontrola podkladního betonu hlavic 

Kontroluje se provedení podkladního betonu hlavic. Kontroluje se především rovinnost, která 
musí být ±15 mm na 2m lati. 

10.2.14 Kontrola armokošů hlavic 

Kontrolují se použité průměry výztuží, provedení dle PD. Ohyby výztuží vyčnívající z pilot 
musí mít poloměr ohybu menší, než minimální poloměr uvedený v EN 1992 a nesmí být 
ohýbána při teplotách menších jak +5 °C, před ohýbáním smí být výztuž nahřátá na teplotu 
nepřesahující 100 °C. Dále je potřeba zkontrolovat osazení distančních tělísek pro předepsané 
krytí výztuže, které má hodnotu 40 mm. 

Výztuž přejímá technický dozor stavebníka za účasti stavbyvedoucího a statika, o přejímce je 
proveden zápis do stavebního deníku. 

10.2.15 Kontrola osazení bednění 

Kontroluje se rovinnost osazeného bednění, jeho natření odbedňovacím prostředkem. Dále je 
třeba zkontrolovat spojení jednotlivých dílů bednění a jeho zapření, aby bylo odolné proti 
působení tlaku čerstvé betonové směsi. 

Poloha bednění v půdorysu, vztažená k sekundárním přímkám: ±8 mm 

Poloha bednění ve svislém směru vztažená k sekundární úrovni: ±10 mm 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a o provedení je proveden zápis do stavebního 
deníku. 

10.2.16 Kontrola betonáže 1. části hlavic 

Beton musí být ukládán z výšky max. 1,5 m, tak aby nedošlo k jeho rozmísení. Ukládání a 
zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se 
zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžování bednění. 

Hutnění musí probíhat systematicky, dokud neustane vytlačování vzduchu. 

Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí a o jejím průběhu je proveden zápis do stavebního 
deníku. 

10.2.17 Kontrola osazení bednění kalichů 

Kontroluje se poloha, kalich musí být umístěn ve středu hlavice, dle PD. Dále se zkontroluje 
upevnění bednění, aby při betonáži nedošlo k posunutí. Poslední částí kontroly je kontrola 
osazení a připevnění nopové fólie k bednění kalichu. 

Kontrolu provádí mistr a technický dozor stavebníka. 
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10.2.18 Kontrola pracovní spáry 

Kontrola pracovní spáry mezi pilotou a hlavicí a mezi 1. a 2. částí hlavice se provede před 
betonáží. Pracovní spára musí být čistá, zdrsněna a navlhčena. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a výsledek je zapsán do stavebního deníku. 

10.2.19 Kontrola betonáže 2. části hlavic 

Kontrola je totožná s kontrolou 10.2.16. 

10.3 Výstupní kontrola 

10.3.1 Kontrola geometrie provedených pilot 

Musí být dodrženy následující tolerance: 

‐ Polohová odchylka v úrovni vrtání e < emax = 0,10 m 

Kontrolu provádí geodet se stavbyvedoucím a mistrem a výsledek kontroly je zaznamenán do 
stavebního deníku a geodet vyhotoví protokol zaměření. 

10.3.2 Kontrola mechanických vlastností pilot 

Pro prokázání správného provedení bude provedena zkouška integrity, která pomocí 
akustických nebo vibračních vlastností betou piloty odhalí anomálie v dříku piloty. 

Pro ověření mezní únosnosti se použije statická zatěžovací zkouška se stupňovitým zatížením. 

Všechny výše uvedené zkoušky provede certifikovaná zkušební laboratoř. Zápis o kontrole se 
provede do stavebního deníku, zkušební laboratoř vyhotoví protokol o zkoušce. 

10.3.3 Kontrola geometrie provedených patek 

Poloha hlavice v půdorysu, vztažená k sekundárním přímkám: ±25 mm 

Poloha hlavice ve svislém směru vztažená k sekundární úrovni: ±20 mm 

Poloha zabudovaných plechů pro kotvení základových nosníků: ±25 mm 

Poloha kalichu: ±25 mm 

Kontrolu provádí geodet, technický dozor stavebníka s účastí stavbyvedoucího. O kontrole je 
proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven protokol geodetem. 

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

Účinnost od 1. 1. 2007. 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č.  592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek odborné způsobilosti. Účinnosti od 1. 5. 2016 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Účinnost od 
4. 10. 2005. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Účinnost od 1. 1. 2003. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost od 1. 1. 2007. 

 Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Účinnost od 29. 3. 2013. 

 ČSN EN 1536+A1 – Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty  
 ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN EN 206+A1 – Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutéím 
 ČSN EN 12350-5 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím 
 ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 
 ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla 
 ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 
 ČSN 73 6190 – Zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
 ČSN 73 0042 – Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění 
 ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

10.5 Zkratky 

G – geodet 

GEO – geolog 

K – koordinátor BOZP 

M – mistr 

OS – obsluha strojů 

PD – projektová dokumentace 

S – statik 

SD – stavební deník 

SoD – smlouva o dílo 

SV – stavbyvedoucí 

TDS – technický dozor stavebníka 

TL – technický list

TP – technologický předpis ZK – zkušební laboratoř 
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11 Bezpečnostní opatření na stavbě 

11.1 Obecné informace 
V této kapitole se zaměřím na bezpečnostní opatření, zejména se budu zabývat bezpečností na 
staveništi a při provádění základových konstrukcí. Budu se snažit vyhledat veškerá rizika a 
k nim vhodná řešení. Všichni pracovníci účastnící se daných prací, musí být na tyto práce 
proškoleni, seznámeni s technologickými postupy, bezpečností a ochranou zdraví, první 
pomocí a požární ochranou. Bezpečné pracovní prostředí začíná již s návrhem projektové 
dokumentace. 

Platí tady pravidlo, že efektivnější je nehodám předcházet než odstraňovat jejich následky. Platí 
také, že každý na stavbě je povinen vyvarovat se při své činnosti všeho, co by mohlo mít za 
následek porušení bezpečnosti a také učinit vše co je v jeho silách k odvrácení nehody nebo 
zmírnění či odstranění jejich následků, aniž by ohrozil sám sebe. 

Zaměstnavatel musí vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pomůckami, určené pro 
dané práce dle zvláštního předpisu. Nesmí připustit, aby zaměstnanci vykonávali zakázané 
práce, pro které nejsou zdravotně způsobilí. Dále musí zaměstnancům umožnit podrobit se 
preventivním prohlídkám a případně očkováním vzhledem k předpokládaným pracovním 
činnostem. 

Zaměstnanec musí chránit nejen své zdraví, ale také zdraví všech ostatních osob, které by mohli 
být zraněny při jeho práci. Musí dbát pokynů zaměstnavatele a všech nadřízených osob na 
dodržování pracovních postupů, ochraně své bezpečnosti a ochraně ostatních. Má povinnost 
také vytvářet bezpečné pracovní prostředí. Žádný ze zaměstnanců nesmí během pracovní doby 
požívat alkohol, návykové a jiné psychotropní látky a dodržovat zákaz kouření. Má právo na 
odmítnutí práce, pokud se domnívá, že by byla bezprostředně ohrožována jeho bezpečnost a 
zdraví jak své, tak ostatních osob. Každý úraz je povinný neprodleně hlásit nadřízené osobě. Je 
povinen také nahlásit úraz jiného pracovníka, jehož je svědkem. 

Zaměstnavatel vede evidenci úrazů pomocí knihy úrazů. Do této knihy se zaznamenávají 
všechny úrazy. Zápis o úrazu se provede podle informací uvedených v nařízení vlády č. 
201/2010 Sb. Jestliže úraz vyžaduje hospitalizaci delší než 5 dní nebo dojde k úmrtí je 
zaměstnavatel povinný úraz nejpozději do 5 dní ohlásit příslušnému orgánu, který by měl úraz 
vyšetřit. Například Policii České republiky, pokud okolnosti nasvědčují spáchání trestného 
činu, smrtelný úraz se PČR hlásí vždy. 

Záznam úrazu v knize úrazů dle NV 201/2010 Sb. obsahuje tyto údaje: 

a) Jméno, popřípadě jména a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, 
b) Datum a hodina úrazu, 
c) Místo, kde k úrazu došlo, 
d) Činnost, při níž k úrazu došlo, 
e) Počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, 
f) Celkový počet zraněných osob, 
g) Druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, 
h) Popis úrazového děje, 
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i) Druh úrazu, 
j) Zdroj úrazu, 
k) Příčiny úrazu 
l) Jména svědků úrazu, 
m) Jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal 

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

značek a zavedení signálů. Účinnost od 1. 1. 2003. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. Účinnost od 1. 3. 2005. 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajisti při provozování dopravy dopravními 
prostředky. Účinnost od 1. 1. 2003. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. Účinnost od 1. 1. 2011. 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Účinnost od 1. 1. 2007. 
 Nařízení vlády č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Účinnost od 
1. 1. 2007. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Účinnost od 1. 1. 2008. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Účinnost od 4. 10. 2005. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Účinnost od 1. 1. 2003. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost od 1. 1. 2007. 

 Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006, v platném znění. Účinnost od 16. 12. 2008. 

11.3 Výběr hlavních rizik a opatření vznikajících na staveništi 

11.3.1 Vstup nepovolaných osob na staveniště 

‐ Riziko: 

Vstup cizích osob do prostoru staveniště např. pro zkrácení cesty. 

‐ Opatření: 
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Celé staveniště bude oploceno plotem u vjezdu s uzamykatelnou bránou. U vjezdu na staveniště 
budou umístěny značky upozorňující na zakazující vstup na staveniště a další značky popsané 
v kapitole: „Projekt zařízení staveniště“. 

11.3.2 Údržba povrchu staveniště a komunikací 

‐ Riziko: 

Zranění osob pohybujících se po staveništi vlivem špatné údržby staveništní komunikace. 

‐ Opatření: 

Udržování staveništní komunikace čisté, tak aby v případě deště nedošlo k vytvoření bláta s tím 
vzniknutím kluzkého povrchu. Dále se musí komunikace udržovat rovná a dosýpat případné 
jámy vzniklé pohybem automobilů nebo strojů po ní. V zimním období se musí pravidelně 
odstraňovat sníh a ošetřovat zledovatělý povrch vhodným posypem. 

11.3.3 Úklid staveniště 

‐ Riziko: 

Poranění osob vzniklé špatným úklidem staveniště, např. propíchnutí chodidla hřebíkem nebo 
jiným ostrým předmětem. 

‐ Opatření: 

Prostor staveniště je potřeba neustále udržovat v čistém stavu, tak aby nedošlo k poranění. Dále 
je potřeba nosit předepsané ochranné pracovní pomůcky zejména v tomto případě se jedná o 
pevnou pracovní obuv s ocelovou planžetou v podrážce. 

11.3.4 Výjezd ze staveniště 

‐ Riziko: 

Výjezd ze staveniště je na areálovou komunikaci sousední firmy a z ní následně na pozemní 
komunikaci III. třídy č. 05736. Při výjezdu je nutné dodržovat svislé dopravní značení a 
pravidla silničního provozu. 

‐ Opatření: 

Výjezd ze staveniště na areálovou komunikaci sousední firmy bude opatřen dopravní značkou 
P06 – stůj dej přednost v jízdě. 

Na výjezdu na pozemní komunikaci č. 05736 se nachází dopravní značka P4 – dej přednost 
v jízdě! 

11.3.5 Úraz elektrickým proudem 

‐ Riziko: 

Zranění vzniklé úrazem elektrickým proudem od staveništního rozvodu. 

 

 



174 

 

‐ Opatření: 

Celý staveništní rozvod musí být navržen, proveden a používán tak, aby nebyl zdrojem 
jakéhokoliv nebezpečí. Návrh a zhotovení musí provést osoba s odpovídajícím oprávněním. 
Celý dočasný rozvod musí splňovat normové požadavky a musí být pravidelně kontrolován a 
revidován. 

Hlavní vypínač musí být snadno přístupný a musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulací. S polohou hlavního vypínače musí být seznámeni všechny fyzické osoby zdržující 
se na staveništi. 

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být všechna zařízení, u nichž není požadováno trvalé 
zapnutí, vypnuta a odpojena od dočasného rozvodu elektrické energie. 

11.3.6 Poranění skladovaným materiálem 

‐ Riziko: 

Zranění vlivem špatného skladování materiálu nebo nesprávné manipulace na skládce. 

‐ Opatření: 

Plocha skládky musí být rovná, odvodněná a zpevněná. Materiál musí být uložen tak, aby byl 
po celou dobu skladování stabilní a nemohlo dojít k jeho samovolnému posunu ani při působení 
např. povětrnostních vlivů. Musí se užít různých zajišťovacích prostředků např. podložek, 
zarážek, stojanů. 

Materiály, které jsou skladovány na sebe a nejsou opatřeny např. oky pro zvedání, musí být 
proloženy podkladky. Podkladky nesmí tvořit kulatina ani vrstvené podkladky. 

Sypké hmoty ukládané ručně smí být skladovány do výšky maximálně 2 metry. Výška převisu 
nesmí být větší než 1,5 metru. 

Nebezpečné chemické látky musí být uloženy dle pokynů výrobce a označeny dle Nařízení 
Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008. 

Prvky pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány do výšky 
max. 4 m, za podmínky dodržení podmínek výrobců a s ohledem na únosnost podloží. 

Upínání a odepínání všech prvků musí probíhat ze země nebo z bezpečných podlah ve výšce 
max. 1,5 m. Upínání a odepínání je možné i ze žebříků avšak pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 

11.3.7 Práce v letních klimatických podmínkách 

‐ Riziko: 

Při práci při vysokých teplotách hrozí dehydratace, přehřátí, úpal a další problémy spojené 
s pobytem na přímém slunce nebo vysoké teploty vzduchu. 

‐ Opatření: 

Při práci na přímém sluneční záření je důležité si chránit hlavu vhodnou pokrývkou, také nosit 
ochranné brýle s UV filtrem pokud to daná pracovní činnost umožňuje. Neméně důležité je také 
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natírat odhalenou pokožku opalovacím krémem s dostatečnou UV ochranou. Pokud je to možné 
a daná pracovní činnost to umožňuje je použití stínících prostředků. 

Zaměstnavatel je také povinen poskytnout ochranný nápoj pracovníkům v případě, že 
pracovníci mají energetický výdej větší než 106 Wm-2 a teplota přesahuje 26 °C. Dále je-li 
měřením doloženo, že při dané práci dochází u pracovníka ke ztrátě tekutin potem a dýcháním 
vyšší než 1,25 litru. Teplotu měříme ve stínu obyčejným rtuťovým teploměrem ve výšce břicha 
v čase 10.00 – 17.00 h. Teplota ochranného nápoje by měla být 16 °C s obsahem cukrů méně 
než 2,5 % objemu a obsahem minerálních látek. Minimální množství nápoje je 1,5 litru za 
směnu při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru. 

Podrobně rizika práce v letních podmínkách řeší Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky a ochrany zdraví při práci. 

11.3.8 Práce v zimních klimatických podmínkách 

‐ Riziko: 

Při působení chladu a práci v zimních podmínkách hrozí podchlazení organizmu, omrzliny 
apod. 

‐ Opatření: 

Při práci v těchto podmínkách musí být pracovníkům umožněny častější podmínky v teplém 
prostředí např. vyhřáté stavební buňce. Pracovníci musí být vybaveni zimními pracovními 
ochrannými pomůckami. Podávají se také teplé ochranné nápoje s teplotou 20 až 25 °C. 

11.4 Výběr hlavních rizik vznikajících při provádění pilot vč. 
hlavic 

11.4.1 Poranění od strojů a nářadí s rotačními částmi 

‐ Riziko: 

Poranění od nástrojů s rotačními částmi. 

‐ Opatření: 

Důležité je používat daný stroj nebo nářadí se všemi ochrannými kryty dle návodu používání. 
V blízkosti se nesmí zdržovat žádné osoby, pokud to není nutné. Pravidelně musí probíhat 
kontrola strojů a nářadí, a pokud je to nutné tak i revize. Vypínat se musí vždy, pokud se s nimi 
zrovna nepracuje. 

U kotoučové brusky je nutné zkontrolovat dotažení kotouče, ochranného krytu a rukojeti. 
Vizuálně se zkontroluje kotouč, jestli není viditelně poškozen. Bruska se při používání drží 
pevně v obou rukách, tak aby při řezání nedošlo k jejímu vypadnutí. Po vypnutí kotouč ničím 
nezastavujeme a nepokládáme brusku, dokud se kotouč točí. 

Nutné je používání také předepsaných ochranných pracovních pomůcek. 
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11.4.2 Úraz elektrickým proudem od strojů nebo nářadí 

‐ Riziko: 

Úraz vlivem elektrického napětí od stroje nebo nářadí. 

‐ Opatření: 

Každý elektrický nástroj nebo nářadí se musí používat dle pokynů výrobce, musí být dodrženy 
lhůty kontrol a revizí těchto zařízení. Při práci nářadí nepřenášíme za přívodní kabel a také za 
něj netaháme při vytahování zástrčky ze zásuvky. Opravy těchto zařízení smí provádět pouze 
osoby k tomu určené a způsobilé. Zařízení používáme pouze v prostředí dle dané ochrany 
výrobcem. 

11.4.3 Pád osob do vrtu 

‐ Riziko: 

Pád osob do zhotoveného vrtu piloty. 

‐ Opatření: 

Není dovoleno bezdůvodně se přibližovat k okraji vrtu. Je zakázáno stoupat přímo na hranu 
vrtu a zbytečně ji tak zatěžovat, protože by mohlo dojít k jejímu uvolnění a pádu osoby do vrtu. 
Pokud se bude ponechávat delší dobu vrt bez provedení piloty, je důležité jej zabezpečit 
oplocením např. mobilním oplocením nebo mobilními zábrany. 

Stejné zásady platí při vyztužování a betonáži piloty. 

11.4.4 Pohyb strojů 

‐ Riziko: 

Zranění osob vlivem pracovní činnosti pracovních strojů. 

‐ Opatření: 

Je zakázáno pohybovat se v ohroženém prostoru stroje, který je vymezen dosahem pracovního 
nástroje zvětšeným o 2 metry. 

Před započetím práce se strojem seznámí zhotovitel obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami. 

Stroje podléhající technické kontroly musí mít tuto kontrolu platnou, zařízení podléhající 
revizím musí být revidováno a stroje musí být pravidelně udržovány dle uživatelské příručky. 

Při nakládání materiálů na nákladní automobil se musí s pracovním prostředkem, který provádí 
nakládání manipulovat pouze nad ložnou plochou nákladního automobilu, nikoliv nad kabinou. 
V případě, že není možné vyloučit pohyb pracovního nástroje nad kabinou, je nutné, aby při 
tomto pohybu se v kabině nenacházely žádné osoby. 
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11.4.5 Ruční přemísťování břemen 

‐ Riziko: 

Pracovníci se mohou zranit při přenášení materiálu a to jak z důvodu jejich přemožení nebo 
vlivem špatného úchopu. Může také dojít k poškození páteře nebo onemocnění z jednostranné 
nadměrné zátěže. 

‐ Opatření: 

Hygienický limit váhy břemene při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání 
a přenášení 30 kg. V osmihodinové směně je limit pro kumulativní hmotnost ručně 
manipulovaných břemen 10 000 kg. 

Zaměstnanec by měl být seznámen se všemi údaji o břemenu a to jak hmotnosti, tak 
vlastnostech, umístění těžiště, správném uchopení, zacházení a s rizikem, jemuž může být 
pracovník vystaven.  

Pokud je to možné použijí se pro pevné uchopení např. pásy, popruhy, manipulační kleště, 
přísavky, svěrky apod. 

11.4.6 Práce s výztuží 

‐ Riziko: 

Poranění při manipulaci s výztuží, při jejím vázání nebo např. možnost poranění o vyčnívající 
výztuže z pilot. 

‐ Opatření: 

Výztuž by měla být na stavbu dodána už ve formě hotových vyvázaných armokošů. Takže by 
nemělo být nutné pruty jakkoliv upravovat nebo zkracovat. Nutné bude pouze ohnutí prutů 
trčících z piloty a jejich svázání s armokošem hlavice. V případě potřeby úprav výztuže se 
použije nářadí dle pokynů výrobce s patřičnými ochrannými pomůckami. 

Pruty vyčnívající z piloty musí být opatřeny ochrannými krytkami. 

11.4.7 Práce s vibrátorem 

‐ Riziko: 

Zranění pracovníků vlivem použití vibrátoru při zhutňování čerstvé betonové směsi. 

‐ Opatření: 

Jelikož se jedná o elektrický nástroj, musí být dodrženy podmínky uvedené již výše. Z důvodu 
špatného působení vibrací na člověk je nutné jej držet za části předepsané výrobcem, které musí 
být neporušené. 

Délka pohyblivého přívodu od části, která je držena v ruce a napájecí jednotkou je 10 m. 
Ponoření vibrátoru a jeho vytažení musí probíhat pouze za chodu. Ohebná hřídel nesmí být 
ohýbána ve větším poloměru, než stanovuje výrobce. 



178 

 

11.4.8 Provádění bednění 

‐ Riziko: 

Riziko při provádění bednění je zranění při jeho osazování nebo zranění vlivem jeho špatného 
zajištění a porušení stability při betonáži vlivem tlaku čerstvé betonové směsi. 

‐ Opatření: 

Při přemísťování jednotlivých dílců je zakázáno pohybovat se pod zavěšenými břemeny. Dílce 
nepřemísťujeme při velkém větru, kdy by mohlo dojít k jejích rozhoupání a zasáhnutí 
pracovníka nebo poškození vyvázané výztuže. 

Při sestavování se kontroluje použití jednotlivých prvků, které musí být nepoškozené. Celé 
bednění musí být dobře spojeno a zapřeno, aby odolalo tlakům ČBS. 

11.4.9 Používání strojů se spalovacím motorem 

‐ Riziko: 

Vznik požáru nebo výbuchu při používání těchto nástrojů. 

‐ Opatření: 

Při úniku provozních kapalin musí ihned dojít k zastavení stroje a odpojení baterií, dále se musí 
zamezit styku s horkými částmi a zastavit únik. Při doplňování paliva se nádrž plní pouze do 
úrovně určené výrobcem. Při doplňování se nesmí v blízkosti ohňů nebo elektrických zařízení 
pod proudem, taktéž je zakázáno v průběhu doplňování provozních kapalin kouřit. 
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12 Rozpočet stavebního objektu SO01 a hrubé stavby 
SO04 a SO05 

Položkový rozpočet jsem zpracoval pro SO01 přípravu území a dále na hrubou stavbu objektů 
SO04 výrobní a skladovací haly a SO05 administrativního objektu. Pro vypracování jsem 
použil program BUILDpowerS. Rozpočet přikládám jako samostatnou přílohu práce. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat dané části stavebně technologického projektu 
k výrobní hale s administrativním objektem ve vsetínské průmyslové zóně Bobrky I. 

Jako první jsem vypracoval technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, ve které 
popisuji jak řešené stavební objekty a také pozemky na kterých bude stavba postavena.  

V další kapitole jsem řešil koordinační situaci stavby, ve které jsem vypracoval koordinační 
situaci a pro velké materiály a stroje jsem navrhnul dopravní trasy s posouzením kritických míst 
a únosností mostů případně výškou podjezdů. V příloze přikládám také simulaci příjezdu 
daných dopravních prostředků na staveniště, jelikož je příjezd z přístupové komunikace 
vedlejší haly s relativně malým poloměrem zatáčení. 

Následně jsem zpracoval časový a finanční plán stavby, ze kterého je patrná potřeba financí 
v jednotlivých obdobích. 

Poté jsem vypracoval studii realizace hlavních technologických etap, kde jsem popsal postup 
provedení jednotlivých činností, potřebné materiály, stroje a pracovní čety. 

Dále jsem se věnoval projektu zařízení staveniště, ve kterém jsem navrhnul objekty ZS, provedl 
dimenzování staveništních rozvodů, vyhodnocení nákladů a časový plán budování a likvidace. 

Na provedení pilot a hlavic pro uložení sloupů jsem vypracoval technologický předpis, 
kontrolní a zkušební plán a také bezpečnostní opatření, ve kterém jsem vybral rizika a opatření 
jak pro tuto etapu tak také pro celou stavbu. 

Na hrubou stavbu výrobní haly a administrativního objektu jsem vypracoval harmonogram 
provedení jednotlivých činností, plán zajištění materiálových zdrojů a položkový rozpočet. 

Během zpracování diplomové práce jsem získal spoustu nových znalostí a zkušeností, naučil 
jsem se pracovat s počítačovými programy, což určitě využiji ve své budoucí praxi. 
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P01 koordinační situace stavby se širšími vztahy 

P02 objektový časový a finanční plán 

P03 zařízení staveniště 

P04 ekonomické vyhodnocení + časový plán budování a likvidace objektů ZS 

P05 posouzení jeřábu pro montáž skeletu 

P06 časové nasazení strojů a mechanismů 

P07 posouzení jeřábu pro montáž sloupů haly 

P08 posouzení jeřábu pro montáž vazníků 

P09 posouzení jeřábu pro montáž TR plechů 

P10 řádkový harmonogram SO01 a hrubé stavby objektu SO04 a SO05 

P11 plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu objektu SO04 a SO05 

P12 provádění pilot 

P13 KZP pro provádění pilot vč. hlavic - tabulka 

P14 položkový rozpočet pro objekt SO01 a hrubou stavbu objektu SO04 a SO05 

P15 posouzení dovozu vazníků na staveniště 

P16 posouzení dovozu prefabrikátů na staveniště 

  

 


