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A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah průvodní zprávy: 

 

a) Identifikace stavby, identifikační údaje investora a projektanta, charakteristika stavby    

a její účel 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

i)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, ostatní údaje 
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a) Identifikace stavby, identifikační údaje investora a projektanta, charakteristika stavby 

a její účel 

 

IDENTIFIKACE STAVBY 

   

Název stavby:  Novostavba výrobního objektu  

                                                          s administrativním a sociálním zázemím 

Místo stavby:  Průmyslová zóna B města Prostějova, parcela 337, 

katastrální území Kralice na Hané  

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 

 

Název:  VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební  

Sídlo:  Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 

Hlavní projektant:  Bc. Simona Maléřová 

Sídlo:  Ţeranovská 15, 796 01  Prostějov 

 

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL   

 

Název stavby:  Novostavba výrobního objektu  

                                                          s administrativním a sociálním zázemím 

Místo stavby:  Průmyslová zóna B města Prostějova, parcela 337, 

katastrální území Kralice na Hané  

Druh stavby:  Novostavba 

Účel stavby:  Montáţ strojírenských výrobků 

Stupeň dokumentace:  Projekt pro stavební řízení 
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Stavba  je členěna na následující stavební objekty :  

 

  SO  01  -   Administrativní budova 

  SO  02  -   Výrobní hala 

  SO  03  -   Komunikace a zpevněné plochy 

  SO  04  -   Jednotná kanalizace 

  SO  05  -   Vodovod 

  SO  06  -   STL a NTL rozvod plynu 

  SO  07  -   Trafostanice 

  SO  08  -   Elektrorozvody NN a VO 

  SO  09  -   Koridory O2 

  SO  10  -   Sadové úpravy 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Stavba se nachází na průmyslové zóně města Prostějova v sektoru B u silnice 2. třídy 

(II/150). Stavba bude realizována na parcele 337 v katastrálním území Kralice na Hané. 

V současné době je území tvořeno polem. 

  Na jiţní straně pozemek sousedí se strojírenským závodem, na severní straně 

sousedí s polem. Na západní straně sousedí pozemek se stávající příjezdní komunikací, na 

východní straně s polem.  Pozemek  je rovinného charakteru.  

 

Parcela číslo 337 

- obec:   Kralice na Hané 

- katastrální území:   Kralice na Hané 

- druh pozemku:   orná půda   

- výměra:   13 988  m
2 

- vlastník:   město Prostějov  
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

V dané lokalitě byla před zpracováním projektové dokumentace pro stavební řízení 

provedena obhlídka staveniště, jejímţ předmětem bylo zhodnocení jeho stavu a moţnosti 

napojení na inţenýrské sítě. Dále byly od jednotlivých správců sítí získány projektové 

podklady pro napojení stavby na stávající inţenýrské sítě. Jedná se o polohopis a kapacity 

jednotlivých inţenýrských sítí, a to kanalizace jednotné, vodovodu, STL plynovodu, 

elektrorozvodů VN, telefonních rozvodů firmy Telefónica O2 Czech Republic a na 

komunikaci. 

 Stavba bude dopravně napojena prostřednictvím místní obsluţné komunikace na 

silniční síť - státní silnici 2. třídy z Prostějova do Přerova (II/150).  

 Dešťové vody ze střech stavebních objektů budou likvidovány svodem do jednotné 

kanalizace přes kanalizační šachty. Dešťové vody z  parkoviště budou odvodněny pomocí 

liniového odvodnění zaústěného do jednotné kanalizace. Splaškové vody ze stavby budou 

napojeny na stávající veřejnou kanalizační stoku, která vede podél obsluţné komunikace.  

 Pitná voda pro stavbu bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad DN 150  

(PVC) vedoucí podél obsluţné komunikace. Napojení stavby bude provedeno protlakem 

pod touto komunikací a ukončí se ve vodoměrné šachtě. 

 Zásobování stavby zemním plynem se provede pomocí STL přípojky plynu na 

stávající středotlaký plynovod vedoucí podél obsluţné komunikace. Přípojka bude 

provedena protlakem pod touto komunikací a ukončí se v plynoměrné skříni, kde bude 

regulována  na NTL. 

 Zásobování stavby elektrickou energií bude z  nové trafostanice. Napojení 

trafostanice se provede pomocí kabelové smyčky na stávající VN kabel, který vede podél 

místní obsluţné komunikace.   

 Telefonní rozvody pro novostavbu se provedou ze stávající sítě O2, která vede podél 

obsluţné komunikace.  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Tento bod není předmětem řešení diplomové práce. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné technické poţadavky na výstavbu dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. jsou 

v projektové dokumentaci pro stavební řízení dodrţeny. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 

Dle územního plánu sídelního útvaru Prostějov je dotčené území určeno jako zóna výroby 

s určením pro průmyslovou výrobu. Regulační podmínky vyuţití nejsou stanoveny. Stavba 

se nachází v průmyslové zóně města Prostějova - sektor B. Navrţený záměr je v souladu s 

územním plánem sídelního útvaru Prostějov. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Posuzovaná plocha pro výstavbu je územím archeologického zájmu s předpokladem 

výskytu archeologických nálezů. Při realizaci stavby se v případě eventuálních nálezů 

v podzemí postupuje v souladu s paragrafem 22 a 23 zákona číslo 307/2008 Sb., kterým se 

mění zákon číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve 

smyslu uvedeného zákona uzavře investor smlouvu o provedení odborného dohledu a 

případného záchranného archeologického výzkumu s oprávněnou fyzickou nebo 

právnickou osobou.  

 Stavba není časově ani jinak podmíněna dalšími jinými stavbami a opatřeními. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

LHŮTA VÝSTAVBY 

Je navrhována lhůta výstavby v trvání 8 měsíců. Průběh výstavby stanovuje základní vazby 

projektové přípravy a vlastní realizace.  
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Z časového plánu vyplývají tyto termíny : 

 

- vypracování projektu stavby pro stavební řízení  01 / 2010 

- vyjádření a stanoviska k projektu (dokladová část) 02 / 2010 

- schválení projektu stavby (stavební povolení)  03 / 2010 

- nabytí právní moci stavebního povolení   04 / 2010 

- zahájení výstavby     05 / 2010 

- ukončení výstavby     12 / 2010 

 

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

 

Realizace výstavby  bude následující : 

-  sejmutí a odvoz ornice 

-  provedení archeologického výzkumu 

-  raţení betonových pilot pod administrativní budovou a výrobní halou 

-  provedení betonových hlavic pilot výrobní haly 

-  provedení betonových pasů a desky pod administrativní budovou 

-  montáţ ocelové konstrukce výrobní haly 

-  realizace svislých a vodorovných konstrukcí administrativní budovy 

-  provádění inţenýrských sítí včetně přípojek 

-  osazení betonových soklů výrobní haly 

-  provedení obvodového pláště a střechy výrobní haly 

-  provedení „zeminové desky“ výrobní haly 

-  osazení oken v administrativní budově a ve výrobní hale 

-  realizace podkladních vrstev komunikace a zpevněných ploch 

-  provedení rozvodů, příček a ostatních prací administrativní budovy 

-  betonáţ podlahy výrobní haly 

-  realizace vestavku výrobní haly 

-  provedení rozvodů a ostatních prací výrobní haly 

-  provedení zateplení administrativní budovy 

-  poloţení zámkové dlaţby zpevněných ploch a ţivice komunikace 

-  realizace sadových úprav 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, ostatní údaje 

 

ORIENTAČNÍ HODNOTA STAVBY 

Orientační náklady stavby sestavené dle propočtu činí 57 mil. Kč. Přesné náklady na 

realizaci stavby budou upřesněny smlouvou o dílo mezi investorem a dodavatelem stavby. 

Stavba bude provedena dodavatelským způsobem na základě výběrového řízení. 

 

OBJEMY, DÉLKY A PLOCHY DLE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 

SO  01  -   Administrativní budova   - zastavěná plocha      375  m
2
 

    - podlahová plocha      630  m
2
 

    - obestavěný prostor              2 991  m
3
 

SO  02  -   Výrobní hala   - zastavěná plocha              1 525  m
2
 

    - podlahová plocha              1 446  m
2
 

    - obestavěný prostor            12 391  m
3
 

SO  03  -   Komunikace a zpevněné plochy                 3 007  m
2
 

SO  04  -   Jednotná kanalizace           421  m 

SO  05  -   Vodovod                                    106  m 

SO  06  -   STL a NTL rozvod plynu                      130  m 

SO  07  -   Trafostanice               1  ks 

SO  08  -   Elektrorozvody NN a VO                     323  m 

SO  09  -   Koridory O2             70  m 

SO  10  -   Sadové úpravy                   9 081  m
2
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah souhrnné technické zprávy: 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 a) Zhodnocení staveniště, současný stav dokončené stavby, stavebně historický 

průzkum 

 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

3. Poţární bezpečnost 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

 

5. Bezpečnost při uţívání 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orintace 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

10. Ochrana obyvatelstva  

 

11. Inţenýrské stavby 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Řešení dopravy 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

f) Elektronické komunikace 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště, současný stav dokončené stavby, stavebně historický průzkum 

 

V současné době je území budoucí stavby tvořeno polem, které je rovinného charakteru. 

V rámci přípravy území se provede sejmutí ornice v tloušťce 400 mm. Stavba je dopravně 

napojena prostřednictvím místní obsluţné komunikace na silniční síť. Příjezd na stavbu 

z obsluţné komunikace bude přes provizorní panelovou plochu sdruţeného vjezdu a 

výjezdu. 

 Stavba bude realizována na parcele 337 v katastrálním území Kralice na Hané. 

Stavba se nachází v průmyslové zóně B města Prostějova. V dané lokalitě byla před 

zpracováním projektové dokumentace pro stavební řízení provedena prohlídka staveniště, 

jejímţ předmětem bylo zhodnocení jeho stavu a moţnosti napojení na inţenýrské sítě.  

 Jelikoţ se jedná o novostavbu na nezastavěném území, proto stavba neobsahuje 

změny dokončených staveb ani kulturní památku. Z tohoto důvodu není prováděn stavebně 

historický průzkum, ani vyhodnocení současného stavu konstrukcí stávajících objektů. 

Stavba není v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. 

 Posuzovaná lokalita pro výstavbu je územím archeologického zájmu s předpokladem 

výskytu archeologických nálezů.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Navrhovaná stavba bude slouţit pro výrobou malých strojírenských výrobků. Součástí 

stavby je napojení na komunikační systém a na inţenýrské sítě. Dle územního plánu města 

Prostějova je území určeno jako zóna výroby s určením pro průmyslovou výrobu. 

Regulační podmínky vyuţití nejsou stanoveny. Navrţený záměr je tedy v souladu s 

územním plánem sídelního útvaru Prostějov. 

 Architektonické řešení stavby je navrţeno tak, aby vyhovovalo poţadovanému 

provozu firmy a vyplývá z  moţnosti zástavby v daném území. Velikost kancelářských 

ploch administrativní budovy a velikost výrobních a montáţních ploch výrobní haly jsou 

stanoveny dle poţadavků investora. Celá zástavba je přizpůsobena velikostí stavebního 

pozemku.  
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Administrativní budova je přistavena k výrobní hale. Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní, 

nepodsklepený, s plochou střechou. Administrativní budova je tvořena kombinací 

cihelného obvodového zdiva s  vnitřními ţelezobetonovými sloupy a ţelezobetonovými 

stropy. Objekt je zaloţen na pilotách. Obvodový plášť je doplněn zateplovacím systémem 

s barevnou omítkou. Výplně otvorů jsou plastové.  

 Výrobní hala je navrţena jako jednopodlaţní, nepodsklepená, jednolodní s plochou 

střechou. Hala je tvořena ocelovou konstrukcí a je zaloţena na pilotách. Stěnové panely 

jsou ze sendvičových PUR panelů. Sokl haly je z betonových panelů s tepelnou vloţkou. 

Střecha je tvořena z trapézových plechů s tepelnou izolací a vodotěsnou izolací. V plášti 

haly jsou osazena ocelová sekční vrata a plastová okna a dveře.  

 Komunikace je navrţena s ţivičným krytem, společně s vjezdem a parkovištěm. 

 Barevné řešení jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny ve výkresové části 

projektu a to ve výkrese č. 12 ( administrativní budova) a č.19 (výrobní hala). 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

 

SO 01 -  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

 

Účel a dispoziční řešení objektu: 

 

Navrhovaný objekt bude slouţit jako kancelářská část a zázemí (šatny, WC, umývárny a 

výdej stravy) pro výrobní halu. 

 První funkční část objektu obsahuje sociální zázemí pro zaměstnance výrobní haly, 

které zahrnuje šatny, umývárny, WC a sprchy. Tato část je rozdělena pro ţeny v  2. NP a 

muţe v  1. NP. Sociální zařízení je komunikačně napojeno na výrobní halu pomocí 

schodiště a spojovacího krčku. Další sociální zařízení zahrnuje úklidovou místnost v 1. NP  

a 2. NP, WC dělené dle pohlaví (WC pro tělesně postiţené) v přízemí a pro kanceláře 

v druhém podlaţí. 

Druhou funkční částí objektu je v 1. NP stravovací část, která zahrnuje jídelnu, výdejnu 

dováţené stravy a zázemí pro pracovníka stravovací části. Jedná se o prostor příjmu, 

skladu a umývárnu várnic, WC, šatnu a úklidovou místnost. 
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Kancelářská část je umístěna v druhém podlaţí a zahrnuje kancelář a zázemí ředitele s WC 

a sprchou, zasedací místnost, kanceláře a kuchyňku. Recepce se nachází u vchodu do  

objektu v 1. NP. 

Komunikační část zahrnuje plochy chodeb, spojovacího krčku a schodiště. Plochy pro 

technické zařízení budovy jsou tvořeny místností pro kotle a přípravu TUV, dále pak 

vzduchotechnika a klimatizace. 

 

Konstrukční řešení objektu: 

 

Administrativní budova je přistavena k výrobní hale. Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní, 

nepodsklepený, s plochou střechou, o celkovém rozměru 25 x 15 m, s výškou atiky 7,9  m. 

Vnitřní výška místností je 3,1 m, konstrukční výška 1. NP je 3,8 m a 2. NP je 3,6 m.  

 Administrativní budova je spojena s výrobní halou spojovacím krčkem, který je 

navrţen jako jednopodlaţní, nepodsklepený, s plochou střechou, o celkovém rozměru 3,00 

x 4,4 m, s výškou atiky 4,225 m. Vnitřní výška místnosti je 3,1 m a konstrukční výška je 

3,8 m. Administrativní budova a spojovací krček je tvořen kombinací cihelného 

obvodového zdiva s vnitřními ţelezobetonovými sloupy a ţelezobetonovými stropy. 

 Sejmutí ornice bude provedeno v tloušťce 400 mm. Na úrovni výkopu, po obvodě 

stavby a příčně přes stavbu se vytvoří drenáţní systém, který bude funkční po celou dobu 

výstavby. Na pláň bude realizováno sendvičové vrstvení hutněného kameniva - zeminová 

deska. Všechny podsypy a zpětné zásypy musí být provedeny jako hutněné z nesoudrţných 

zemin. Na kaţdé předepsané úrovni se provedou statické zatěţovací zkoušky v rozsahu 

poţadovaném ČSN 72 1006. 

 

 Zaloţení objektu je navrţeno hlubinné, kdy základový rošt v ose nosných stěn a 

sloupů bude podporován systémem jednotlivých pilot. Betonové piloty jsou navrţeny 

beraněné na místě betonované prováděné technologií FRANKI, nominálního průměru 

paţnice ø 520 mm a délky 4 m. Piloty jsou navrţeny z betonu C 25/30 XA2 XC2, výztuţ 

pilot je z oceli R 10 505, krytí výztuţe bude minimálně 60 mm. Výztuţ piloty bude 

zataţena do základových pasů na kotevní délku 600 mm. O provedení kaţdé jednotlivého 

piloty bude dodavatelem vyhotoven protokol o provedení piloty. Během provádění pilot 

budou provedeny statické zatěţovací zkoušky a zkoušky integrity pilot.  
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Základový rošt je tvořen základovou deskou se základovými pasy. Tloušťka základové 

desky je navrţena 150 mm, výška základových pasů nad pilotami je 700 mm. Šířka pasů je 

450 mm pod cihelným zdivem, 400 mm pod ţelezobetonovými sloupy a 300 mm pod 

konstrukcí schodiště. Deska a pasy jsou vzájemně zmonolitněny, a budou prováděny na 

podkladní beton C12/15 X0 v tloušťce 50 mm. Při návrhu základových pasů byl uvaţován 

beton C25/30, který je tedy nezbytný z hlediska únosnosti konstrukce. Konstrukce budou 

vyztuţeny ocelí 10 505 R a sítěmi KARI. Základové pasy jsou zatepleny soklovým 

zateplovacím systémem a to  polystyténem EPS P Perimetr o tloušťce 80 mm.   

   

 Stropní konstrukce nad 1. NP je navrţena jako ţelezobetonová monolitická o 

tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce je uloţena částečně na zdivu, a částečně lokálně na 

ţelezobetonových sloupech. V místě styků sloupů a stropní desky je navrţena zesílená 

výztuţ, aby nedošlo k propíchnutí stropu. V místě okenních a některých dveřních otvorů je 

strop podporován typovými keramickými překlady. Stropní deska bude provedena z 

betonu C25/30, s výztuţí 10 505 R a sítí KARI.  

 Stropní konstrukce nad 2. NP v prostoru schodiště je navrţena jako ţelezobetonová 

monolitická o tloušťce 250 mm. Ţelezobetonová deska je uloţena částečně na zdivu, a 

částečně lokálně na ţelezobetonových sloupech. V místě okenních a některých dveřních 

otvorů je strop podporován typovými keramickými překlady. 

 

Konstrukce zastřešení je řešena jako plochá jednoplášťová střecha s atikou. Atika střešní 

konstrukce je opatřena ţelezobetonovým věncem šířky 300 mm a výšky 250 mm. Bude 

proveden z betonu C25/30 s výztuţí 10 505 R.  

  

Svislé nosné konstrukce jsou navrţeny z keramického zdiva z tvárnic o tloušťce 440 mm a 

300 mm na maltu M 5,0. Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonovými 

monolitickými sloupy z betonu C35/45 XA2 XC2 o rozměrech 400 x 400 mm. Výztuţ 

sloupů je z oceli 10 505 R. Vnitřní příčky v administrativní budově jsou provedeny 

z keramického zdiva z tvárnic o tl. 125 mm.  

 

Schodiště je řešeno jako monolitické ţelezobetonové, a je navrţeno jako dvouramenné s 

mezipodestou. Schodišťová ramena i mezipodesta jsou navrţeny v tloušťce 150 mm, a to z 
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betonu C25/30. Vyztuţení je řešeno pomocí sítí KARI a výztuţe 10 505 R. Schodiště bude 

uloţeno v místě mezipodesty na obvodové zdivo schodiště.  

 

Obvodový plášť budovy je tvořen zateplovacím fasádním polystyrénovým systémem    

EPS F tl. 100 mm a barevnou strukturovanou omítkou.  

 

Okna budou plastová se šestikomorovým profilem a izolačním dvojsklem (U = 1,1 

W/m2K). Venkovní parapety jsou navrţeny hliníkového eloxovaného plechu, vnitřní 

parapety jsou z laminované bílé dřevotřísky. Okna jsou otevíravá a výklopná. Okna budou 

doplněna z exteriéru elektricky poháněnými ţaluziemi. Plastové venkovní dveře budou s 

izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/m2K). Vnitřní dveře v kancelářích jsou navrţeny dřevěné 

dýhované v obloţkových zárubních, ostatní dveře v budově budou dřevěné laminované do 

kovových zárubní.  

 

V sociálních zařízeních jsou pouţity keramické obklady do výše podhledů. Podhledy 

místností jsou minerální kazetové, s rastrem 60 x 60 cm. 

 

SO 02 -  VÝROBNÍ HALA 

 

Účel a dispoziční řešení objektu: 

 

Navrhovaný objekt bude slouţit pro výrobu malých strojírenských výrobků., jejich montáţ, 

skladování a expedicí. Zázemí (šatny, WC, umývárny a výdej stravy) pro pracovníky je 

umístěno v objektu SO 01 (Administrativní budova).  

Hlavní funkční část objektu tvoří výrobní část, která zahrnuje výrobní plochu a vestavek se 

skladem a kancelářemi. Manipulace se vstupním  materiálem a výrobky je dle hmotnosti 

prováděna ručně, vysokozdviţnými vozíky o nosnosti 3,5 tuny.  

 

Konstrukční řešení objektu: 

 

Výrobní hala je navrţena jako jednopodlaţní, nepodsklepená, jednolodní s plochou 

střechou. Rozměry haly jsou 25,00 x 61 m. Hala je navrţena s výškou atiky 8,125 m.          
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Ornice bude sejmuta v tloušťce 400 mm. Na úrovni výkopu, po obvodě stavby a příčně 

přes stavbu se vytvoří účinný drenáţní systém, který bude funkční po celou dobu výstavby. 

Na pláň bude realizováno sendvičové vrstvení hutněného kameniva - zeminová deska. 

Všechny podsypy a zpětné zásypy musí být provedeny jako hutněné z nesoudrţných 

zemin. Na kaţdé předepsané úrovni se provedou statické zatěţovací zkoušky v rozsahu 

poţadovaném ČSN 72 1006. 

 

Zaloţení objektu je navrţeno hlubinné, kdy sloupy ocelové konstrukce haly budou 

podporovány systémem jednotlivých pilot. Jsou navrţeny předráţené piloty FRANKI o 

průměru 520 mm do hloubky 4 m. Piloty jsou navrţeny z betonu C25/30 XA2 XC2. 

Postup jejich výroby je uveden v technologickém předpisu. O provedení kaţdé jednotlivé 

piloty bude dodavatelem vyhotoven protokol o provedení piloty. Během provádění pilot 

budou provedeny statické zatěţovací zkoušky a zkoušky integrity pilot.  

 Výška základových patek nad pilotami je 650 mm, Rozměry patek jsou navrţeny 

2 100 x 1 000 mm a 1 000 x 1 000 mm. Do některých patek bude nutné před jejich 

betonáţi vloţit kotevní šrouby ocelové konstrukce, ostatní kotvení je navrţené jako 

vlepované. Patky budou prováděny na podkladní beton C12/15 v tloušťce 50 mm. Při 

návrhu patek je uvaţován beton C25/30 XA2 XC2. Konstrukce budou vyztuţeny ocelí 

10 505 R.  

Podlaha výrobní haly je navrţena jako ţelezobetonová deska tlustá 250 mm z betonu 

C25/30 XA2 XC2, spojitě vyztuţená při obou lících sítěmi kari a výztuţí  10 505 R. 

Dilatační spáry v podlaze jsou navrţeny osách po 6 m a také v oblasti patek sloupů 

v půdorysném tvaru čtverce cca 1 m od osy sloupu. Plocha podlahy ve výrobní hale je 

strojně zaleštěna korundovým vsypem. 

 

Mezi základové patky nad pilotami se po obvodě osadí parapetní sendvičové 

prefabrikované ţelezobetonové panely o tloušťce 320 mm a výšce 1 850 mm, které budou 

vytvářet sokl haly. Panel je tvořen z 180 mm ţelezobetonové nosné desky, 80 mm tepelné 

izolace z extrudovaného polystyrénu a 60 mm ţelezobetonové pohledové desky. 

 

Hlavní nosnou ocelovou konstrukci haly tvoří příčné rámové vazby s kloubově kotvenými 

a vetknutými sloupy. Sloupy štítových vazeb budou kotveny kloubově. Základní modulová 

vzdálenost v podélném směru haly je 6,00 m v celkovém počtu 10 modulů. Tvoří jej 
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rámové vazby IS 750(400)-10-14x280 v počtu 11 ks. Sloupy štítových vazeb jsou tvořeny 

ocelovým tenkostěnným válcovaným profilem IPE 300 v osové vzdálenosti 6 m a 

celkovém počtu 6 ks. 

 

Nosnou konstrukci stěn bude tvořit systém vodorovných paţdíků z C profilů,  paţdíky jsou 

řešeny jako spojité nosníky. Provedení C profilů a způsob uchycení k ocelové konstrukci 

bude dle dodavatele systému. Stabilita stěny je zabezpečena pomocí ztuţidel. 

 

Celková stabilita objektu haly je zajištěna v příčném směru jednotlivými příčnými 

rámovými vazbami a podélném směru střešním ztuţením. Kotvení ocelové konstrukce se 

předpokládá pomocí předem zabetonovaných kotevních šroubů nebo vlepovaných šroubů. 

Opláštění ocelové konstrukce je navrţeno stěnovými izolačními sendvičovými panely s 

kovovým pláštěm. U sendvičových panelů je tepelná izolace pevně spojená s ocelovým 

plechem tvořící oba povrchy. Ocelový plech je oboustranně opatřen barevnou 

polyesterovou povrchovou úpravou. Uchycení panelů k ocelové konstrukci bude 

provedeno přes ocelové paţdíky, a to prošroubováním.  

 

Nosná část střechy je z trapézových plechů 150/280 mm. Skladba střešního pláště je z  

parotěsné polyethylénové zábrany, tepelné izolace v tloušťce 160 mm ze stabilizovaného 

polystyrenu EPS 100 S (2 x 80 mm), ze separační vrstvy ze skelného rouna a střešní fólie 

tl. 1,8 mm.  

 

V hale jsou 2 průmyslová ocelová sekční vrata o rozměru 5,00 x 5,00 m. Prosvětlení 

objektu je zajištěno průběţnými pásy plastových oken výšky 1.750 mm v obou podélných 

stěnách haly. Okna budou s šestikomorovým profilem s izolačním dvojsklem (U = 1,1 

W/m2K). Okna jsou jednokřídlá, otevíravá a sklápěcí. Plastové venkovní dveře jsou 

s nadsvětlíkem s izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/m2K).  

 

Vestavek v hale je proveden ze zdiva z cihelných tvárnic na maltu M 5,0 tl. 300 mm a 125 

mm. Zaloţení zdiva bude na ţelezobetonových pasech. Stropní konstrukce vestavků je 

navrţena jako ocelobetonová spřaţená konstrukce z monolitické ţelezobetonové desky 

vybetonovanou do trapézového plechu (jako ztraceného bednění) a spřaţenou s ocelovými 

nosníky. Ocelové nosníky budou uloţeny na zdivo vestavků přes ţelezobetonové věnce a 
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na ocelové průvlaky. Ţelezobetonová deska z betonu C20/25 je navrţena tloušťky 70 mm 

nad vlnu trapézového plechu. Ocelové nosníky budou s ţelezobetonovou deskou spřaţeny 

pomocí nastřelených kotev umístněných do vln trapézového. Okna z vestavku do výrobní 

haly budou pevná zasklená, dveře jsou plastové. Podlahy místností budou tvořeny 

keramickými dlaţbami.  

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na komunikaci 

Stavba bude dopravně napojena prostřednictvím místní obsluţné komunikace na silniční 

síť - silnici 2. třídy z Prostějova do Přerova (II/150). Příjezd do areálu je navrţen 

sdruţeným vjezdem, který bude slouţit i pro výjezd z areálu. Provoz v areálu bude veden 

po obousměrné obsluţné komunikaci v šířce 6,5 m. Na konci areálu je vytvořena  

jednosměrná smyčka pro otáčení  kamionů.  

 

 

Napojení na vodovod 

Stavba bude napojena vodovodní přípojkou na stávající veřejný vodovodní řad DN 150 

mm (PVC) vedoucí podél obsluţné komunikace, a to protlakem pod touto komunikací. 

Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem vody a vodoměrnou šachtou. Nový rozvod 

vody bude proveden z trub PVC DN 100 mm.  

 

Napojení na jednotnou kanalizaci 

Stavba bude napojena na stávající veřejnou kanalizační stoku DN 1.900/1.300 mm (ŢB), 

která vede podél obsluţné komunikace a to protlakem pod touto komunikací. Materiál 

gravitační kanalizační přípojky pod vozovkou bude z laminátových trub. Dešťové vody ze 

střech stavebních objektů budou likvidovány napojením na jednotnou kanalizaci. Dešťové 

vody z komunikace a zpevněných ploch budou odvodněny pomocí lineárních kanálků 

svedených do jednotné kanalizace přes kanalizační šachty. 

  

Napojení na STL rozvod plynu 

Zásobování stavby zemním plynem se provede pomocí STL přípojky plynu na stávající 

středotlaký plynovod vedoucí podél obsluţné komunikace. Přípojka bude provedena 
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protlakem pod touto komunikací a ukončí se v plynoměrné regulační skříni, kde bude 

regulována na NTL.  

 

Napojení na elektrorozvody VN 

Zásobování stavby elektrickou energií bude realizováno z  nově realizované trafostanice, 

která je umístěna na parcele 337 a napojena stávající veřejné vedení VN. V trafostanici je 

převáděno napětí z VN 22 kV na NN 0,4 kV. 

 

Napojení na slaboproudé kabely  O2 

Telefonní rozvody pro stavbu se provedou ze stávajícího kabelu, který vede podél obsluţné 

komunikace.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Technická a dopravní infrastruktura je řešena v bodě d) této zprávy. V prostoru mezi 

veřejnou obsluţnou komunikací a administrativní budovou je situováno parkoviště s 

kolmými stáními pro osobní automobily. Rozměry parkovacích stání v první řadě podél 

administrativní budovy umoţňují i případné parkování osobních automobilů pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Celková kapacita parkovacích stání v areálu je 

30, z toho jsou 2 stání pro imobilní občany.  

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba nepodléhá reţimu posuzování dle zákona číslo 49/2010 Sb., kterým se mění zákon 

číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí). 

 Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik 

nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních 

vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem 

stavební mechanizace. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

Venkovní zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově a respektují vyhlášku číslo 398/2009 

Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

V administrativní budově je v 1. NP ze vstupní haly přístupné WC pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Na parkovišti u administrativní budovy jsou 2 stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace 

 

Před zahájením výstavby byla provedena prohlídka staveniště a byly provedeny průzkumy 

potřebné pro správný návrh stavby. Zároveň byla provedena vlastní fotodokumentace 

stávajícího území. Podrobné informace průzkumů a měření nejsou řešeny v rámci 

diplomové práce. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Pro výstavbu bylo pouţito geodetické polohopisné a výškopisné zaměření terénu dle 

geodetického referenčního systému S – JTSK. Vytýčení administrativní budovy a výrobní 

haly je zakresleno ve výkrese č.2 – Situace. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

 SO  01  -   Administrativní budova 

 SO  02  -   Výrobní hala 

 SO  03  -   Komunikace a zpevněné plochy 

 SO  04  -   Jednotná kanalizace 

 SO  05  -   Vodovod 

 SO  06  -   STL a NTL rozvod plynu 

 SO  07  -   Trafostanice 
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 SO  08  -   Elektrorozvody NN a VO 

 SO  09  -   Koridory O2 

 SO  10  -   Sadové úpravy 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení 

 

Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné 

hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a 

neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební 

mechanizace. 

Při stavebních pracích je nutno dodrţovat ustanovení zákona číslo 154/2010 Sb., který 

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

pozdějších předpisů. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při stavebních pracích musí být dodrţeno nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 

309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Mechanická odolnost a stabilita budov je popsána v bodě c) Technické řešení, a to popisem 

pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení vnějších ploch. Statické posouzení není 

předmětem diplomové práce. 
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3. Požární bezpečnost 

 

Navrhované konstrukce objektů vyhovují z hlediska zachování nosnosti a stability po dobu 

poţadovaných poţárních odolností. Případnému rozvoji a šíření poţáru ve stavbě brání 

členění objektů na jednotlivé poţární úseky. Stavba neohroţuje v případě vzniku poţáru 

okolní zástavbu ani budoucí výstavbu. Evakuace osob a  je zajištěna únikovými východy 

ve smyslu platných předpisů PPS. 

 Příjezd a přístup pro techniku poţární ochrany k posuzovaným objektům areálu je 

zajištěn po stávající příjezdní komunikaci a po navrhovaných komunikacích areálu v 

souladu s poţadavky ČSN 73 0804. Přístup na nepochůzí střechu objektu výrobní haly 

poţárními ţebříky se nepoţaduje. 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba je navrţena v souladu se zákonem 28/2008 Sb., kterým se mění zákon 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Prostory administrativní budovy a výrobní haly budou osvětleny přirozeně i uměle 

svítidly. Místnosti administrativní budovy a výrobní haly jsou větratelné okny a částečně 

vzduchotechnikou. Vzduchotechnické zařízení bude navrţeno tak, aby nebyly překročeny 

nejvyšší přípustné hladiny hluku ve vnitřním a ve venkovním prostředí. Jednotlivé 

kanceláře a výdejna stravy bude doplněna klimatizací. 

 Ke zlepšení ţivotního prostředí budou provedeny na nezastavěných plochách sadové 

úpravy. 

 Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik 

nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních 

vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem 

stavební mechanizace. 
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5. Bezpečnost při užívání 

 

 Při uţívání stavby musí být respektovány zákony zajišťující bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Veškerá technická zařízení budou doloţena příslušnými certifikáty a 

homologací pro uţívání a provoz v České republice. Tyto technická zařízení mohou být 

uvedena do provozu jen v případě, odpovídají-li příslušným předpisům, a po provedení 

předepsaných kontrolních zkoušek a revizí.  

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Rozhodující zdroj hluku tvoří výrobní technologie, která bude umístěna ve výrobní hale. 

Dalšími zdroji mohou být zařízení klimatizace a vzduchotechniky v administrativní 

budově. Tyto zařízení budou zvoleny tak, aby nebyly překročeny povolené hodnoty, 

ačkoliv vzhledem k umístění stavby nebude hluk ovlivňovat okolní zástavbu. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Administrativní budova i výrobní hala jsou konstrukčně navrţeny tak, aby nedošlo 

k nadměrnému úniku tepla a byly splněny energetické poţadavky těchto objektů. 

Podrobnější řešení a výpočty nejsou řešeny v rámci zadání diplomové práce. 

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Venkovní zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově a respektují vyhlášku číslo 398/2009 

Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

V administrativní budově je v 1. NP ze vstupní haly přístupné WC pro osoby s omezenou 
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schopností pohybu. Na parkovišti u administrativní budovy jsou 2 stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Stavba se nenachází v oblasti zvýšené seismicity či oblasti s poddolovaným územím. 

Stavba se nenachází ani v záplavové oblasti. Zásadní škodlivé vlivy vnějšího prostředí 

nejsou známy. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva  

 

Stavba umoţňuje svými zařízeními včasné vyrozumění o moţném nebezpečí, ukrytí 

zaměstnaných osob a jejich ochranu před účinky zbraní hromadného ničení (spad, 

radioaktivní déšť, apod.) Ochrana před přírodními účinky ţivlů je rovněţ splněna (záplavy, 

vichřice). 

 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Stavba bude napojena na stávající veřejnou kanalizační stoku DN 1.900/1.300 mm (ŢB), 

která vede podél obsluţné komunikace a to protlakem pod touto komunikací. Materiál 

gravitační kanalizační přípojky pod vozovkou bude z laminátových trub. Dešťové vody ze 

střech stavebních objektů budou likvidovány napojením na jednotnou kanalizaci. Dešťové 

vody z parkoviště budou odvodněny pomocí lineárních kanálků svedených do jednotné 

kanalizace přes kanalizační šachty. Výpočet mnoţství dešťových a splaškových vod není 

řešeno v rámci zadání diplomové práce. 
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b) Zásobování vodou 

 

Stavba bude napojena vodovodní přípojkou na stávající veřejný vodovodní řad DN 150 

mm (PVC) vedoucí podél obsluţné komunikace, a to protlakem pod touto komunikací. 

Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem vody a vodoměrnou šachtou. Nový rozvod 

vody bude proveden z trub PVC DN 100 mm. Výpočet potřeby mnoţství pitné vody není 

řešeno v rámci zadání diplomové práce. 

 

c) Zásobování energiemi 

 

Zásobování stavby zemním plynem se provede pomocí STL přípojky plynu na stávající 

středotlaký plynovod vedoucí podél obsluţné komunikace. Přípojka bude provedena 

protlakem pod touto komunikací a ukončí se v plynoměrné regulační skříni, kde bude 

regulována na NTL. Bilance potřeby zemního plynu není v diplomové práci řešena. 

 Zásobování stavby elektrickou energií bude realizováno z  nově realizované 

trafostanice, která je umístěna na parcele 337 a napojena stávající veřejné vedení VN. 

V trafostanici je převáděno napětí z VN 22 kV na NN 0,4 kV. Výpočet bilance elektrické 

energie není v diplomové práci řešen. 

 

d) Řešení dopravy 

 

Stavba bude dopravně napojena prostřednictvím místní obsluţné komunikace na silniční 

síť - silnici 2. třídy z Prostějova do Přerova (II/150). Příjezd do areálu je navrţen 

sdruţeným vjezdem, který bude slouţit i pro výjezd z areálu. Provoz v areálu bude veden 

po obousměrné obsluţné komunikaci v šířce 6,5 m. Na konci areálu je vytvořena  

jednosměrná smyčka pro otáčení  kamionů.  

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Budou provedeny sadové úpravy v nezastavěné části pozemku a to v rozloze 9 081 m
2
. 

Sadové úpravy budou provedeny ve formě trávníku vysetím parkové směsi. 
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f) Elektronické komunikace 

 

Telefonní rozvody pro stavbu se provedou ze stávajícího kabelu, který vede podél obsluţné 

komunikace.  
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C. Situace stavby 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah situace stavby: 

 

a)  Situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 

b)  Koordinační situace stavby (zastavovací plán)  
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a)  Situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 

 

Situace širších vztahů stavby a jejího okolí je graficky vyznačena ve výkresové části 

diplomové práce ve výkrese č. 1 – Situace stavby. 

 

b)  Koordinační situace stavby (zastavovací plán)  

 

Koordinační situace stavby je graficky vyznačena ve výkresové části diplomové práce ve 

výkrese č.2 – Situace. 
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D. Dokladová část 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah dokladové části: 

 

Tato část projektové dokumentace není v rámci zadání diplomové práce řešena. 
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E.  Zásady organizace výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah zásad organizace výstavby: 

 

1.  Technická zpráva 

a)  Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 b)  Významné sítě technické infrastruktury 

 c)  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných       

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 f)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 g)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 h)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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2.  Výkresová část 

 a)  Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 

staveniště 

 b)  Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 

vyznačení vjezdu a výjezdu na staveniště  
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1. Technická zpráva 

 

 

a) Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé depote a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Zásady organizace výstavby budou aplikovány na vybranou technologii, coţ je předmětem 

zadání diplomové práce. Vybranou technologií je technologie výroby předráţených pilot 

FRANKI. 

 Stavba se nachází v nezastavěné části obce, a to na průmyslové zóně města 

Prostějova v sektoru B. Staveniště je oploceno a vymezeno v celkové míře 10 820 m
2
. 

Plochu, na které bude výstavba realizována, není třeba uvolňovat. Pozemek je rovinného 

charakteru a bez překáţek. V současné době je území staveniště tvořeno polem. 

 Staveniště bude funkční po celou dobu výstavby. Stavba je dopravně napojena 

prostřednictvím místní obsluţné komunikace na silniční síť - státní silnici 2. třídy z 

Prostějova do Přerova. Příjezd na stavbu z obsluţné komunikace přes provizorní panelovou 

plochu sdruţeného vjezdu a výjezdu. 

  

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Významné sítě technické infrastruktury se nachází podél obsluţné komunikace a provoz na 

stavbě je nijak neovlivní. Před zahájením výstavby bude vybudována vodovodní přípojka 

s vodoměrnou šachtou, ze které bude moţný odběr vody po dobu výstavby. Po dokončení 

celé výstavby objektu bude na novostavbu napojena. Stejný případ bude u nové 

trafostanice.  

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Elektrická energie pro potřeby stavby bude odebírána z trafostanice předem vybudované 

pro novostavbu. Připojení se provede se samostatným měřením ve skříni s elektroměrem.  
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Voda pro potřeby stavby bude odebírána z napájecího bodu vody, který je umístěn u 

provizorní vozovky. Připojení se provede se samostatným měřením ve vodoměrné šachtě 

s podruţným vodoměrem.  

Odvodnění staveniště je moţné pomocí čerpací stanice do stávající jednotné kanalizace. 

Tato jednotná kanalizace vede při kraji obsluţné komunikace. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Na staveniště bude vstup cizích osob zakázán. Celý obvod staveniště bude oplocen 

drátěným pletivem, které bude opatřeno informačními tabulkami. Při realizaci stavby je 

třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. 

Při stavebních pracích musí být dodrţeno nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Prostor obou stavenišť nebude přístupný pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Není poţadováno. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Vjezd a výjezd na staveniště je obousměrný. V rámci výjezdu bude zřízeno mycí centrum 

pro očistu hrubých nečistot ze strojů, aby nedocházelo k nadměrnému znečištění 

příjezdové obsluţné komunikace. 

 Zařízení staveniště bude vybaveno mobilními buňkami umístěnými u vjezdu na 

staveniště. Jedná se o zázemí stavbyvedoucího, šatnu, uzamykatelný sklad a WC buňku. 

 Skladování armatury je umoţněno na ploše určené pro skladování armokošů 

v celkové ploše 78 m
2
. Vedle této plochy je plocha určená pro skladování odpadů v ploše 

12 m
2
. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Během provádění technologie nebudou vybudovány ţádné stavby vyţadující ohlášení. Na 

stavbě budou pouze mobilní buňky, které nemají základy a po dokončení výroby pilot 

budou dodavatelskou firmou provádějící technologii odvezeny. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

Při stavebních pracích musí být dodrţeno nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  a zákon 

309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Plán BOZP na staveništi není řešen v rámci zadání diplomové práce. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

 

Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné 

hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod.  

Při stavebních pracích je nutno dodrţovat ustanovení zákona číslo 154/2010 Sb., který 

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

pozdějších předpisů. 

 

Při realizaci pilot FRANKI vznikají odpady:  

Kat. číslo 170101 Kategorie O  - Beton 

Kat. číslo 170405 Kategorie O  - Ţelezo a ocel 

Kat. číslo 170904 Kategorie O  - Směsné stavební a demoliční odpady 

Stavební odpad (kategorie O) bude likvidován v zařízeních, která jsou k tomu určená. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  

 

Je navrhována lhůta výstavby v trvání 9 měsíců. Průběh výstavby stanovuje základní vazby 

projektové přípravy a vlastní realizace.  

 

Z časového plánu vyplývají tyto termíny : 

- vypracování projektu stavby pro stavební řízení  01 / 2010 

- vyjádření a stanoviska k projektu (dokladová část) 02 / 2010 

- schválení projektu stavby (stavební povolení)  03 / 2010 

- nabytí právní moci stavebního povolení   04 / 2010 

- zahájení výstavby     05 / 2010 

- ukončení výstavby     12 / 2010 

 

Vlastní výroba technologie pilot FRANKI bude uskutečněna v časovém horizontu 9 

pracovních dní. 

 

 

2. Výkresová část 

 

 

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

 

Celková situace zařízení staveniště je graficky znázorněna ve výkresové části diplomové 

práce ve výkrese č. 20 – Zařízení staveniště, a to v měřítku 1:500. 

 

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdu a výjezdu na staveniště   

 

Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdu 

a výjezdu na staveniště je graficky vyznačeno ve výkresové části diplomové práce ve 

výkrese č. 20 – Zařízení staveniště, a to v měřítku 1:500. 
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F. Dokumentace stavby 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah dokumentace stavby: 

 

1. Pozemní objekty 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 

            b) Zásady architektonického , funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a                                                    

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,    

osvětlení a oslunění 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
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f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 h)  Dopravní řešení 

 i)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

1.1.2.     Výkresová část 

 

1.2.   Stavebně konstrukční část   (není předmětem řešení diplomové práce) 

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení   (není předmětem řešení diplomové práce) 

 

1.4. Technika prostředí staveb   (není předmětem řešení diplomové práce) 

 

2.  Inženýrské objekty   (není předmětem řešení diplomové práce) 

 

3. Provozní soubory   (není předmětem řešení diplomové práce) 
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1. Pozemní objekty 

 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

1.1.1 Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Navrhovaná stavba bude slouţit pro výrobou malých strojírenských výrobků. Součástí 

stavby je napojení na komunikační systém a na inţenýrské sítě. Dle územního plánu města 

Prostějova je území určeno jako zóna výroby s určením pro průmyslovou výrobu. 

Regulační podmínky vyuţití nejsou stanoveny. Navrţený záměr je tedy v souladu s 

územním plánem sídelního útvaru Prostějov. 

 

b) Zásady architektonického , funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Architektonické řešení stavby je navrţeno tak, aby vyhovovalo poţadovanému provozu 

firmy. Velikost kancelářských ploch administrativní budovy a velikost výrobních a 

montáţních ploch výrobní haly jsou stanoveny dle poţadavků investora. Celá zástavba je 

přizpůsobena velikostí stavebního pozemku.  

 Administrativní budova je přistavena k výrobní hale. Administrativní budova je 

navrţena jako dvoupodlaţní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Výrobní hala je 

navrţena jako jednopodlaţní, nepodsklepená, jednolodní s plochou střechou. Komunikace 

je navrţena s ţivičným krytem, společně s vjezdem a parkovištěm. 

 Barevné řešení jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny ve výkresové části 

projektu a to ve výkrese č. 12 ( administrativní budova) a č.19 (výrobní hala). 
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 V rámci uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 

proveden bezbariérový vstup do 1.NP v administrativní budově. Parkování těchto osob 

umoţněno na parkovišti areálu budovy (2 parkovací  místa). 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 

OBJEMY, DÉLKY A PLOCHY DLE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 

SO  01  -   Administrativní budova   - zastavěná plocha      375  m
2
 

    - podlahová plocha      630  m
2
 

    - obestavěný prostor              2 991  m
3
 

SO  02  -   Výrobní hala   - zastavěná plocha              1 525  m
2
 

    - podlahová plocha              1 446  m
2
 

    - obestavěný prostor            12 391  m
3
 

SO  03  -   Komunikace a zpevněné plochy                 3 007  m
2
 

SO  04  -   Jednotná kanalizace           421  m 

SO  05  -   Vodovod                                    106  m 

SO  06  -   STL a NTL rozvod plynu                        130  m 

SO  07  -   Trafostanice               1  ks 

SO  08  -   Elektrorozvody NN a VO          323  m 

SO  09  -   Koridory O2             70  m 

SO  10  -   Sadové úpravy                   9 081  m
2
 

 

Celý objekt je orientován na severozápad. Vstupní část objektu je orientována na 

severozápad. Proslunění haly je zajištěno přirozeným osluněním z  jedné strany ze 

severovýchodu a z druhé strany z jihovýchodu. 

 

 

 



 

Diplomová práce 2010 

 

 

39 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost  

 

Administrativní budova je přistavena k výrobní hale. Administrativní budova je spojena s 

výrobní halou spojovacím krčkem, který je navrţen jako jednopodlaţní, nepodsklepený, s 

plochou střechou, o celkovém rozměru 3,00 x 4,4 m, s výškou atiky 4,225 m. Vnitřní 

výška místnosti je 3,1 m a konstrukční výška je 3,8 m.  

Sejmutí ornice bude provedeno v tloušťce 400 mm. Na úrovni výkopu, po obvodě stavby a 

příčně přes stavbu se vytvoří drenáţní systém, který bude funkční po celou dobu výstavby. 

Na pláň bude realizováno sendvičové vrstvení hutněného kameniva - zeminová deska. 

Všechny podsypy a zpětné zásypy musí být provedeny jako hutněné z nesoudrţných 

zemin.  

  

 Svislé nosné konstrukce v administrativní budově jsou navrţeny z keramického 

zdiva z tvárnic o tloušťce 440 mm a 300 mm na maltu M 5,0. Vnitřní svislé nosné 

konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonovými monolitickými sloupy z betonu C35/45 o 

rozměrech 400 x 400 mm. Výztuţ sloupů je z oceli 10 505 R. Vnitřní příčky v 

administrativní budově jsou provedeny z keramického zdiva z tvárnic o tl. 125 mm.  

 Hlavní nosnou ocelovou konstrukci haly tvoří příčné rámové vazby s kloubově 

kotvenými a vetknutými sloupy. Sloupy štítových vazeb budou kotveny kloubově. 

Základní modulová vzdálenost v podélném směru haly je 6  m v celkovém počtu 10 

modulů. Tvoří jej rámové vazby IS 750(400)-10-14x280 v počtu 11 ks. Sloupy štítových 

vazeb jsou tvořeny ocelovým tenkostěnným válcovaným profilem IPE 300 v osové 

vzdálenosti 6 m a celkovém počtu 6 ks. 

 Mezi základové patky nad pilotami se po obvodě osadí parapetní sendvičové 

prefabrikované ţelezobetonové panely o tloušťce 320 mm a výšce 1 850 mm, které budou 

vytvářet sokl haly. Panel je tvořen z 180 mm ţelezobetonové nosné desky, 80 mm tepelné 

izolace z extrudovaného polystyrénu a 60 mm ţelezobetonové pohledové desky. Nosnou 

konstrukci stěn haly bude tvořit systém vodorovných paţdíků z C profilů. Stabilita stěny je 

zabezpečena pomocí ztuţidel. 

 

 Schodiště je řešeno jako monolitické ţelezobetonové, a je navrţeno jako 

dvouramenné s mezipodestou. Schodišťová ramena i mezipodesta jsou navrţeny v tloušťce 
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150 mm, a to z betonu C25/30. Vyztuţení je řešeno pomocí sítí KARI a výztuţe 10 505 R. 

Schodiště bude uloţeno v místě mezipodesty na obvodové zdivo schodiště.  

 

 Stropní konstrukce v administrativní budově nad 1. NP je navrţena jako 

ţelezobetonová monolitická o tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce je uloţena částečně na 

zdivu, a částečně lokálně na ţelezobetonových sloupech. V místě styků sloupů a stropní 

desky je navrţena zesílená výztuţ, aby nedošlo k propíchnutí stropu. Stropní deska bude 

provedena z betonu C25/30, s výztuţí 10 505 R a sítí KARI. Strop nad 2. NP a v prostoru 

schodiště je navrţena jako ţelezobetonová monolitická o tloušťce 250 mm. 

Ţelezobetonová deska je uloţena částečně na zdivu, a částečně lokálně na 

ţelezobetonových sloupech. 

 Stropní konstrukce vestavku v hale je navrţena jako ocelobetonová spřaţená 

konstrukce z monolitické ţelezobetonové desky vybetonovanou do trapézového plechu 

(jako ztraceného bednění) a spřaţenou s ocelovými nosníky. Ocelové nosníky budou 

uloţeny na zdivo vestavků přes ţelezobetonové věnce a na ocelové průvlaky. 

Ţelezobetonová deska z betonu C20/25 je navrţena tloušťky 70 mm nad vlnu trapézového 

plechu. Ocelové nosníky budou s ţelezobetonovou deskou spřaţeny pomocí nastřelených 

kotev umístněných do vln trapézového. 

 

 Obvodový plášť administrativní budovy je tvořen zateplovacím fasádním 

polystyrénovým systémem EPS F tl. 100 mm a barevnou strukturovanou omítkou. 

Opláštění ocelové konstrukce je navrţeno stěnovými izolačními sendvičovými panely s 

kovovým pláštěm. Uchycení panelů k ocelové konstrukci bude provedeno přes ocelové 

paţdíky, a to prošroubováním.  

 

 Konstrukce zastřešení administrativní budovy je řešena jako plochá jednoplášťová 

střecha s atikou. Atika střešní konstrukce je opatřena ţelezobetonovým věncem šířky 300 

mm a výšky 250 mm. Bude proveden z betonu C25/30 s výztuţí 10 505 R.  

Nosnou konstrukci střešního pláště haly bude tvořit trapézový plech výšky 150 mm, 

kotvený do horních pasů střešních ocelových nosníků pomocí nastřelovacích hřebů.  
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

 

Okna v administrativní části budou plastová se šestikomorovým profilem a izolačním 

dvojsklem (U = 1,1 W/m2K). Plastové venkovní dveře budou s izolačním dvojsklem (U = 

1,1 W/m2K). Vnitřní dveře v kancelářích jsou navrţeny dřevěné dýhované v obloţkových 

zárubních, ostatní dveře v budově budou dřevěné laminované do kovových zárubní.  

 V hale jsou 2 průmyslová ocelová sekční vrata o rozměru 5,00 x 5,00 m. Prosvětlení 

objektu je zajištěno průběţnými pásy plastových oken výšky 1 750 mm v obou podélných 

stěnách haly. Okna budou s šestikomorovým profilem s izolačním dvojsklem (U = 1,1 

W/m2K). Okna jsou jednokřídlá, otevíravá a sklápěcí. Plastové venkovní dveře jsou 

s nadsvětlíkem s izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/m2K).  

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Zaloţení objektu administrativní budovy je navrţeno hlubinné, kdy základový rošt v ose 

nosných stěn a sloupů bude podporován systémem jednotlivých pilot. Betonové piloty jsou 

navrţeny beraněné na místě betonované prováděné technologií FRANKI, o průměru 

paţnice ø 520 mm a délky 4 m. Piloty jsou navrţeny z betonu C 25/30 XA2 XC2, výztuţ 

pilot je z oceli R 10 505.. Výztuţ piloty bude zataţena se základovými pasy. Základový 

rošt je tvořen základovou deskou se základovými pasy. Deska a pasy jsou vzájemně 

zmonolitněny, a budou prováděny na podkladní beton C12/15 X0 v tloušťce 50 mm. 

 Zaloţení objektu výrobní haly je navrţeno také hlubinné, kdy sloupy ocelové 

konstrukce haly budou podporovány systémem jednotlivých pilot. Jsou navrţeny 

předráţené piloty FRANKI o průměru 520 mm do hloubky 4 m. Piloty jsou navrţeny 

z betonu C25/30 XA2 XC2. Postup jejich výroby je uveden v technologickém předpisu. 

Výška základových patek je  650 mm. Rozměry patek jsou navrţeny 2 100 x 1 000 mm a 

1 000 x 1 000 mm. Do některých patek bude nutné před jejich betonáţi vloţit kotevní 

šrouby ocelové konstrukce, ostatní kotvení jsou navrţené jako vlepované. Patky budou 

prováděny na podkladní beton C12/15 v tloušťce 50 mm. Při návrhu patek je uvaţován 

beton C25/30 XA2 XC2. Konstrukce budou vyztuţeny ocelí 10 505 R.  
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

Stavba nepodléhá reţimu posuzování dle zákona číslo 49/2010 Sb., kterým se mění zákon 

číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí). 

 Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik 

nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních 

vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem 

stavební mechanizace. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Stavba bude dopravně napojena prostřednictvím místní obsluţné komunikace na silniční 

síť - silnici 2. třídy z Prostějova do Přerova (II/150). Příjezd do areálu je navrţen 

sdruţeným vjezdem, který bude slouţit i pro výjezd z areálu. Provoz v areálu bude veden 

po obousměrné obsluţné komunikaci v šířce 6,5 m. Na konci areálu je vytvořena  

jednosměrná smyčka pro otáčení  kamionů.  

 V prostoru mezi veřejnou obsluţnou komunikací a administrativní budovou je 

situováno parkoviště s kolmými stáními pro osobní automobily. Celková kapacita 

parkovacích stání v areálu je 30, z toho jsou 2 stání pro imobilní občany.  

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Stavba se nenachází v oblasti zvýšené seismicity či oblasti s poddolovaným územím. 

Stavba se nenachází ani v záplavové oblasti. Zásadní škodlivé vlivy vnějšího prostředí 

nejsou známy. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné technické poţadavky na výstavbu dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. jsou 

v projektové dokumentaci pro stavební řízení dodrţeny. 
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1.1.2 Výkresová část 

 

Výkresy pozemních objektů jsou ve výkresové části diplomové práce. 
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1.  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

 

 

Pro výrobu pilot FRANKI 
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1. Charakteristika pilot 

 

Piloty Franki jsou piloty tvořené předráženou pilotovací technologií. Jsou na místě 

betonované, prováděné v průměrech 420, 520, 560, 609 v délkách až do 15 m. V tomto 

případě jsou provedeny piloty v průměru 520 mm v délce 4 m. Piloty Franki jsou 

představitelem pilot typu displacement. To znamená, že při provádění těchto pilot 

nedochází k odtěžení zeminy. 

 K  předrážení se užívá výpažnice o vnějším průměru stejném jako je průměr piloty. 

Do výpažnice se nasype zavlhlá betonová směs nebo štěrkopísek, která vytvoří zátku. 

Pažnice je zarážena přes zátku beraněním pomocí volnopádového beranu, pohybujícího se 

uvnitř pažnice. Na beranění se užívají beranicí soupravy s hmotností pádového beranu 2,0 

– 3,5 t. Při zarážení je zemina roztlačována do stran, tudíž nedochází k její odtěžení a 

následného odvozu a ukládání. Po dosažení geologické vrstvy vhodné pro únosnost stavby 

nebo předepsaných ukončovacích kritériích se přidá zavlhlá betonová směs a pod razící 

rourou je vytvořena rozšířená pata piloty. Po vytvoření paty piloty se dodává další beton 

v malých dávkách a usadí se armokoš s případnou izolací proti agresivnímu prostředí 

spodní vody. 

 Výhoda pilot Franki je přítomnost pažení během provádění piloty, což zaručuje 

použití této technologie i v nepříznivých geologických podmínkách (bahnité náplavy, 

tekuté písky apod.). Piloty Franki lze provádět i pod hladinou podzemní vody. 

 Piloty Franki se navrhují pro zatížení až do 2 500 kN. Piloty se provádí soupravami 

na pásových podvozcích (KPF) nebo mobilními soupravami na podvozcích Tatra (BS) . 

 Dle použité výplně pilot lze vyrábět piloty Franki železobetonové lité nebo 

formované, popř. štěrkopískové nebo zeminové pilíře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Postup provádění piloty Franki [http://fast10.vsb.cz/lahuta/ZS/10.pdf] 
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2. Základní vstupní informace 

 

Před zahájením stavebních prací musí být prozkoumány a zohledněny informace 

z geotechnického průzkumu staveniště. A to zejména jestli se v místě budoucího provádění 

pilot nenachází zbytky původní zástavby, inženýrské sítě či jiné překážky. 

 Dalšími vstupními daty jsou výkresy, technologie provádění pilotážích prací a 

požadavky na monitoring a zkoušení. 

 Důležitým vstupním údajem jsou také předpokládané omezení, která by mohla 

ovlivnit provádění prací. Může se jednat o výšková omezení, sklon terénu, omezený 

příjezd pilotážní soupravy na staveniště, současné provádění jiných prací na stavbě, 

blízkost nestabilních svahů či jiná omezení. 

 Omezení mohou vznikat i ze strany ochrany životního prostředí. Tato situace by 

mohla nastat jestliže by pilotovací práce byly prováděny v blízkosti ohrožených budov 

nebo by omezovaly okolí z hlediska hluku, znečištění nebo vibrací. 

 

 

2.1 Průzkum základové půdy 

 

Průzkum základové půdy bude proveden v souladu s normou ČSN EN 1997-1 (731000)  

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. Geologický 

a hydrogeologický průzkum musí proveden do dostatečné hloubky tak ,aby byly zjištěny 

všechny důležité informace pro navrhování základových konstrukcí a zjištění pevnostních 

a deformačních vlastností základové půdy. 

Na základě průzkumu je vypracována zpráva obsahující informace o výškových bodech 

terénu, výskytu rozvolněných hornin nebo kamenů a balvanů, které by zkomplikovali 

provádění pilot. Dále mocnosti jednotlivých geologických vrstev, hloubka únosné 

geologické vrstvy, stav hladiny podzemní vody a její kolísání, údaje o agresivitě podzemní 

vody a základové půdy (vliv na trvanlivost a tvrdnutí betonové směsi piloty), směr a sklon 

horninových vrstev či kontaminace zeminy. 
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2.2 Materiály pro výrobu piloty 

 

Všeobecně veškeré materiály použité na výrobu pilot Franki musí být v souladu 

s evropskými normami a technickými požadavky. Obsah cementu v zavlhlé betonové 

směsi musí splnit hodnotu min. 350 kg/m
3
 a třída pevnosti musí být nejméně C 20/25. 

 Armokoš piloty musí být posouzen jak z hlediska únosnosti po zabudování do 

piloty, tak z hlediska stability při spouštění do piloty. Kotevní výztuž použitá pro spojení 

se základovou konstrukcí, v tomto případě se základovým pasem v administrativní části 

budovy a se základovou patkou ve výrobní části budovy, musí být v souladu s platnými 

normami. Podélná výztuž se musí skládat z  min. 4 profilů o průměru 12 mm. Světlá 

vzdálenost podelné výztuže mezi pruty v armokoši je min. 100 mm. Min. průměr příčné 

výztuže musí být 5 mm. Minimální hodnota krytí výztuže v pilotě je 50 mm (při vytažení 

pažnice). 

 

 

3. Náležitosti staveniště 

 

Pracovní plocha musí být vodorovná a dostatečně zpevněná. Musí být zajištěn prostor 

dostatečný pro práci pilotovací soupravy a dalších obslužných mechanizmů. Při předání a 

převzetí staveniště musí být proveden zápis. 

 

Požadavky na pláň pilotáže: 

 Pláň pilotáže pro provádění pilot technologií Franki je zapotřebí zřídit min. o 0,3 m 

výše, než jsou úrovně hlav pilot dané projektem. Posledních 0,1 – 0,3 m betonové 

piloty není hutněno. Tudíž se tento výškový deficit přebetonuje a po min. 3 dnech 

se tato část piloty srazí na zdravý beton. 

 Pláň pilotáže pro provádění pilot technologií Franki je zapotřebí zřídit s přesahem 

min. 2 m na každou stranu od osy pilot, jelikož šířka pásového podvozku soupravy 

je cca 4 m a pažnice, kterou se razí pilota se nachází ve středu soupravy. Pokud by 

souprava musela najet na pilotu z vnějšího líce stavby, je nutné pláň rozšířit na 

dostatečný prostor k tomu určený. 
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 Pláň pilotáže pro provádění pilot technologií Franki je nutno přizpůsobit pojezdu 

těžkých vozidel. Pásová souprava KPF 22 G váží cca 50 t. 

 

 

4. Používaná mechanizace 

 

4.1 Pilotážní souprava 

 

K výrobě předrážených železobetonových pilot prováděných technologií Franki bude 

použita beranící pásová souprava KPF 22 G. 

 

Základní údaje : 

Typ věže :     příhradová 

Délka věže :     20,50 m 

Nosnost věže :     150 000 kg 

Výška soupravy :    21,50 m 

Délka soupravy :    7,5 m 

Šířka soupravy :    4 m 

Hmotnost soupravy :    50 000 kg 

Hmotnost beranu :    3 150 kg 

Pracovní rozměr pažnice :   Ф 510 mm / 12 000 mm 

Objem dávkovače betonu :   800 – 900 l  - transportní beton 

      900 – 1 000 l  - zavlhlá betonová směs 

Pohyb soupravy :    translační krok 

Pohon soupravy :    MERCEDES - BENZ 
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Obr.2 Pilotážní souprava [http://www.spezialbau.cz] 

 

4.2 Ostatní mechanizace 

 

 Dumper 

 Čelní nakladač – ukládání zavlhlé betonové směsi do piloty 

 Kompresor – rozbití hlavy piloty 

 Svařovací automaty – výztuž 

 Ruční elektrické nářadí 

 

 

5. Pracovní četa a normohodiny jednotlivých činností 

 

5.1 Složení pracovní čety 

 

 Stavbyvedoucí   
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( vysokoškolské či středoškolské vzdělání stavebního zaměření ) 

 Strojník pilotovací soupravy  

( odborné vyučení v oboru ) 

 Pilotář   

( odborné vyučení v oboru ) 

 Strojník nakladače  

( odborné vyučení v oboru ) 

 Příprava výroby  

( vysokoškolské či středoškolské vzdělání stavebního zaměření ) 

 

5.2 Doba provádění piloty 

 

5.2.1 Výroba pilot Franki 

 Normohodina na 1 m piloty = 0,25 hod 

 Množství  

 Administrativní budova – 38 ks 

38  x 4,5 =  171 m 

 Výrobní hala – 55 ks 

55  x 4,5 =  247,5 m 

 Množství celkem –  418,5 m  

 Doba provádění 1 piloty 

4,5  x 0,25  = 1,125  hod 

 Celková doba provádění vlastní výroby pilot 

93 x 1,125  = 104,625  hod 

104,625  /  8 = 13,1  směn 

 

5.2.2 Odbourání vrchní části piloty 

 Odbourání  1 ks  piloty = 1,5  hod 

 Množství  

 Administrativní budova – 38 ks 
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38 x 0,5 = 19 m 

 Výrobní hala – 55 ks 

55 x 0,5 = 27,5 m 

 Množství celkem – 46,5 m  

 Celková doba provádění odstranění vrchní části pilot 

93 x 1,5  =  139,5  hod 

139,5  / 8 = 17,4  směn 

 

 

6. Vytýčení pilot 

 

Před vytyčením pilot je nutné předání základního směrových a výškových bodů stavby, 

což je součástí předání staveniště. Na základě těchto získaných informací dochází 

k vlastnímu vytýčení pilot dle platné realizační projektové dokumentace. Vytýčení pilot 

provádí geodet stavby ve vzájemné spolupráci se stavebním technikem. Provedené 

vytýčení pilot předává stavební technik předákům souprav.  

Realizační plán obsahuje vyznačení čísel pilot, délku ražení, průměry pilot, výšku 

ukončení formování vzhledem k terénu, množství betonu na vytvoření báze a ukončovací 

energetická kritéria pro ražení. 

 

 

7. Technologický postup ražení pilot Franki 

 

7.1 Ustavení soupravy 

 

Souprava je pilotářem ustavena tak, aby osa pažnice byla v ose se středem piloty, který byl 

vytýčen. Souprava pod vedením předáka najede nad výše zmíněnou vytýčenou pilotu a 

ustaví pažnici na terén. Souprava musí být urovnána do vodorovné polohy pomocí 

hydraulických noh. Poté je pažnice uvedena do svislé polohy. Svislost pažnice je 
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kontrolována ve dvou svislých rovinách na sebe kolmých vodováhou. Správnost ustavení 

je kontrolováno vodováhou. Tuto kontrolu provádí pilotář. 

 Silnostěnná pažnice sloužící pro ražení pilot visí na ocelových lanech, tedy není 

pevně připevněna k soupravě. Zavěšená pažnice působí jako velká olovnice bez ohledu na 

to jakou má polohu souprava a automaticky je vyrovnávána do svislé polohy. Její poloha je 

ideálně svislá při nastražení spodní části pažnice. Nastřežení je prováděno na střed 

vytyčovacího kolíku. Tuto činnost provádí pilotář soupravy pomocí metru a značek vně 

polohy pažnice. 

Během ražení musí být prováděna kontrola svislosti. Mezi vnitřní stěnou pažnice a 

vnější stěnou beranidla je prostor 75 mm. Pokud nastane situace, že při ražení dojde 

k vychýlení pažnice o více než uvedených 75 mm, dochází k nárazu beranidla na vnitřní 

stěnu pažnice. Při této skutečnosti obsluha stroje zaregistruje tuto situaci a pomocí lan 

provede vyrovnání pažnice do svislé polohy. 

 

7.2 Vytvoření zátky 

 

Zátka vzniká nasypáním vhodného materiálu (štěrkodrť frakce 0 – 32 nebo z předepsané 

zavlhlé betonové směsi – C 25/30 XA2) do pažnice na výšku 80 až 120 cm. Výška zátky je 

dána geologickými podmínkami získanými prvním ražením v dané lokalitě. Obecně platí, 

čím tvrdší zemina, tím menší zátka. Zátka je zarážena volnopádem vnitřního kladiva 

(beranidla). Zhutnění zátky v pažnici je provedeno údery z výšky 1 m. Postupně se údery 

zvyšují a volně se přechází k samotnému ražení pažnice. Pomocí značky na laně je 

sledována výška zátky.Vzdálenost značky na laně od paty kladiva je rovna délce pažnice. 

 

7.3 Ražení pažnice 

 

Při ražení je pilotář povinen stát tak, aby dobře viděl na celou věž soupravy a byl v zorném 

poli strojníka. Pilotář sleduje výšku zátky. Pokud by došlo k jejímu snížení, dosype na 

potřebnou délku. Dále sleduje svislost pažnice, neporušenost kladivového lana, úvazků, 

neporušenost závlačí, čepů a třmenů. Pokud je zjištěna závada z výše uvedených, musí být 

zastaveno ražení a porucha ihned odstraněna. 
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Pokud by se při ražení vyskytly nežádoucí kameny či valouny větší než je průměr piloty, 

musí být při ražení rozbity či vytlačeny.V případě ražení v zeminách, které by svíraly 

pažnici je možné použít kroužku, který by zvětšil průměr ražení. Tímto procesem je 

usnadněno následné tažení pažnice. 

 Po dosažení předepsaných ukončovacích kritérií ( projektem stanovené minimální 

energie spotřebované na zaražení pažnice na poslední 2 m popř. 4 m) a po dosažení 

projektované hloubky je třeba vyrazit zátku. Ta se vyrazí vyvázáním pažnice na 

kladkostroj a jejím povytahováním a údery kladiva. Na poslední 2 m nebo 4 m se u každé 

piloty zjišťují energetické diagramy a to minimálně u jedné piloty z příslušných skupiny 

pilot v celé délce ražení. Pokud by byl počet pilot v jedné skupině větší jak 20, pak stačí 

posouzení u každé dvacáté piloty ve skupině pilot. Křivka energetického diagramu musí 

v posledních 2 m až 4 m stoupat. Pilotář tento diagram sleduje u každé piloty a 

zaznamenává ho do kontrolního testu ražení. 

 

7.4 Báze 

 

Zátka je vyražena v projektované hloubce. Báze je tvořena sypáním betonové směsi 

v malých dávkách a vytlouká se pod pažnici. Báze má tvar cibulovitého základu. Je 

sledována značka na laně a dbá se na to, aby se nevytvořil korek v pažnici a aby do pažnice 

nevnikla podzemní voda. 

 Předrážení piloty je provedeno do suchého vrtu, který je chráněn po celé délce 

výpažnice. Výška zátky v pažnici je kontrolována, aby nevnikla podzemní voda do 

suchého vrtu. Tak se pokračuje až do doby, kdy je  vytvořena báze o požadovaném 

objemu, který je dán projektem popř. následným upřesněním projektanta. 

 

7.5 Rozšířená pata piloty 

 

Přidáváním projektem dané dávky zavlhlé betonové směsi (C 25/30 XA2 XC2) za 

současného hutnění je vytvořena rozšířená pata piloty. Objem paty je dán projektem nebo 

může být zaplněna až do úplného nasycení dle aktuálních geologických podmínek. 
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7.6 Osazení armokoše 

 

Armatura piloty je vyrobena dle projektu. Musí být dodrženy předepsané průměry 

armovací oceli, celková délka prutů, délky jejich ohybů ve spodní části piloty a předepsaný 

počet závitů na 1 bm. Styky podélné výztuže se závity musí být vázány nebo přivařeny. 

Horní věnec je přivařen a spodní vodorovná část armokoše svázána do tvaru H. Spoje musí 

být řádně utahovány. Při manipulaci s armokoše nesmí dojít k posunu jeho jednotlivých 

částí nebo k jeho deformaci. 

Osazení ocelové výztuže (10 505 R) probíhá po vytvoření paty piloty. Je nutné 

vyhnutí kotevní části hlavní výztuže směrem ven od středu armokoše, aby bylo umožněno 

snadné zavedení beranidla. Následně je armokoš zavěšen na hák lana pomocného vrtáku 

soupravy a poté vytažen do věže nad hrdlo pažnice. Hák je odepnut po zasunutí a spuštění 

armokoše k hrdlu. Koš klesá k patě piloty a současně je bržděn třením hlavní výztuže. Se 

zvýšenou opatrností je spuštěno beranidlo do vnitřní části ocelové výztuže až k rozšířené 

patě piloty, kde je výztuž několika mírnými údery volnopádem beranidla zavázána do paty 

piloty. Po osazení není možná žádná následná manipulace. 

 

7.6.1 Výpočet množství výztuže 

Počet pilot = 93 ks 

Výztuž = 10 505 R  

Množství hlavní výztuže na 1 pilotu = 45 kg 

Množství rozdělovací výztuže na 1 pilotu = 10 kg 

Celkové množství výztuže na 1 pilotu 

 45  +  10  = 55 kg = 0,055 t 

Celkové množství výztuže 

 93 x 55 = 5 115 kg =  5,115  t 

 

 

 

 

 

Obr.3  Armokoše [http://www.spezialbau.cz] 
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Obr.4 Vkládání armokoše do pažnice [http://www.spezialbau.cz] 

 

7.7 Formování dříku piloty 

 

Beranidlo je vsunuto do pažnice a armokoš dotlačen beranidlem na bázi. Je nutná kontrola 

průchodnosti kladiva armokošem. Ta se provede zvednutím kladiva. Poté je možné začít s 

vlastní betonáží dříku piloty.  

Nejprve je určena poloha kladiva v kotevní části armokoše, která umožňuje 

propadnutí betonové směsi kolem něj. Tuto polohu je nutné vyznačit na kladivovém lanu u 

vrátku kladiva. Označení je důležité pro orientaci strojníka.  

Armokoš je zasypán zavlhlou betonovou směsí v množství jedné poloviny baku a 

po potažení pažnice je udusaná údery kladiva. Jeden bak je roven množství cca 120 l 

zavlhlé betonové směsi. Dále pokračuje formování dříku piloty. Betonová směs se sype po 

jednom baku při potahování pažnice o cca 25 – 30cm.   

Dusání se provádí údery kladiva z výšky 1 m. Při sypání betonové směsi do pažnice 

je třeba dbát na to, aby směs vždy propadla až na počvu. Nesmí docházet k jejímu 

zachycování nebo náhlému spadnutí většího množství směsi. Nebylo by dosaženo 

správného zhutnění. Aby se předešlo k této situaci je třeba zvedat kladivo do volné části 

armokoše do té doby, aby se betonová směs dostala až na počvu. Po té je možno potáhnout 

pažnici a  dusat. 
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Množství směsi je závislé na tvrdosti zeminy. Obecně platí, že čím měkčí zemina, tím bude 

větší množství spotřebované betonové směsi. Množství směsi může ještě ovlivnit tlak 

podzemní vody, ve které se dřík formuje. 

Výška betonové směsi, která je ponechána v pažnici je dána tak, aby nedošlo 

k průniku vody do pažnice, ale i tak aby nedošlo k vytvoření zátky v pažnici při dusání, tím 

by došlo k přetržení dříku piloty. Pokud by práce byly prováděny ve zvodněném terénu, 

výška betonové směsi v pažnici by měla být větší než 0,4 m a to ještě před dusáním. 

Formování piloty je ukončeno jakmile značka na věži souhlasí s horní hranou 

pažnice a je dosaženo 30 cm nad projektovanou hlavu piloty. Poslední bak se hutní údery 

kladiva z výšky 30 cm. 

V zimním období se hlavy pilot musí chránit zakrytím proti promrznuti. V případě, 

že by při ražení nastala situace, že se pažnice vykloní do nesprávného směru nebo do ní 

vnikne voda nebo by byla narušena výztuž, pak je nutné pažnici vytáhnout. Vrt je 

následovně zasypán a na stejném místě bude provedena pilota nová. 

Při formování dříku piloty má předák povinnost sledovat značku na laně kladiva a 

značení na věži. Strojník v kabině pilotovacího stroje musí mít jasný přehled, kde se 

předák nachází, aby si mezi sebou mohli dávat přesná a jasná smluvená znamení  

k provádění jednotlivých činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Hotové piloty Franki [http://www.spezialbau.cz] 
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Obr.6  Hlava piloty bez odbourané vrchní části [http://www.spezialbau.cz] 

 

 

7.8 Úprava zhlaví piloty, návaznost na ostatní základové konstrukce 

 

Po dosažení doby nezbytné pro zrání betonu pilot se provádí výkopy, podkladní betony, 

sražení nezbytně přibetonovaných částí dříků pilot na hlavu piloty předepsanou projektem 

a provedení nadpilotových konstrukcí. Přesahující výztuž piloty je možno napojit na 

základovou desku, základové pasy nebo základové patky. Odbourání horních částí pilot je 

provedeno ručním el. nářadím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7  Hlava piloty po odbourání vrchní části a položení podkladního betonu 

[http://www.spezialbau.cz] 

 

 

 

 



Diplomová práce 2010 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8  Formování ŽB patky [http://www.spezialbau.cz] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9  ŽB patka [http://www.spezialbau.cz] 

 

 

8. Beton 

 

Betonová směs určená pro výrobu pilot Franki je vyráběna v centrální betonárce, která 

zajišťuje příslušné atesty. Při ukládání betonové směsi nesmí venkovní teplota klesnout 

pod 5 °C. Přeprava betonové směsi k pilotážní soupravě se provádí speciálně upravenými 

dopravními prostředky a kolovými nakladači. Na místě určení je beton přemístěn 

z nakladače pomocí baků a sypán do pažnice. Při nižších teplotách a nepříznivých 

povětrnostních podmínkách je třeba po dobu přepravy betonové směsi tuto směs chránit 

plachtou nebo jiným materiálem. 
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Doba mezi namícháním betonové směsi a uložením do piloty : 

 Venkovní teplota     Max. doba mezi namícháním a uložením 

  5 – 25 °C     …………… 90 minut 

   Větší než 25 °C     …………… 45 minut 

   Menší než  5 °C     …………… 45 minut 

 

Piloty pro řešenou novostavbu výrobního objektu s administrativním a sociálním zázemím 

jsou navrženy z betonu C 25/30 XA2 s výztuží z oceli 10 505 R. 

Vodní součinitel betonové směsi je 0,28. 

Obsah cementu min. 350 kg/m
3
  

8.1.1 Výpočet množství betonové směsi 

Počet pilot = 93 ks 

Objem 1 piloty 

Π x 0,26
2
 x 4,5 = 0,956 m

3
 

Celkový objem pilot 

 93 x 0,956 = 88,908 m
3
 

Navýšení objemu piloty při ražení =  30 % 

Celkové množství betonové směsi 

 88,908 x  1,30 =  115,5804  m
3 

 

 

9. Kontrolní a zkušební plán 

 

9.1 Kontrola vstupů 

 

 

Kontrola správnosti čísla parcely, na které byly prováděny průzkumy. Kontrola správnosti 

geologického a hydrogeologického průzkumu na základě místních poměrů v daném území. 

Kontrola správnosti čísla parcely, na které bylo žádáno vyjádření správců inženýrských 

sítí. 
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Ověření správnosti vypracování stavebně technologického projektu a realizační projektové 

dokumentace a kontrola aktuálnosti vyhotovení těchto dokumentů dle současných platných 

norem ve stavebnictví a to zákonem č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu ( stavební zákon ),  vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a to vše v platném znění. 

Kontrola vhodnosti a výběru použití technologie předrážených pilot Franki. Po 

souhlasu investora s touto technologií následně kontrola správnosti provedení pilot dle 

ČSN EN 12 699 Provádění speciálních geotechnických prací (ražené piloty). Posouzení, 

zda námi vybraná technologie odpovídá nejnovějším trendům ve stavebnictví. 

 

 

9.2 Kontrola činností 

 

Kontrola pracovní plochy zda je vodorovná a dostatečně zpevněná a je zajištěn prostor 

dostatečný pro práci pilotovací soupravy a dalších obslužných mechanizmů. 

Kontrola správného zaměření a umístění základních směrových a výškových bodů 

stavby a vlastního vytýčení pilot. Ověření, zda realizační plán obsahuje vyznačení čísel 

pilot, délku ražení, průměry pilot, výšku ukončení formování vzhledem k terénu, množství 

betonu na vytvoření báze a ukončovací energetická kritéria pro ražení. 

Kontrola správného ustavení soupravy na vytýčenou pilotu. Svislost pažnice je 

kontrolována ve dvou svislých rovinách na sebe kolmých vodováhou. Správnost ustavení 

je kontrolováno vodováhou. Tuto kontrolu provádí předák a kontroluje stavební technik.  

Během ražení musí být prováděna kontrola svislosti. Mezi vnitřní stěnou pažnice a 

vnější stěnou beranidla je prostor 75 mm. Pokud nastane situace, že při ražení dojde 

k vychýlení pažnice o více než uvedených 75 mm, dochází k nárazu beranidla na vnitřní 

stěnu pažnice. Při této skutečnosti obsluha stroje zaregistruje tuto situaci a pomocí lan 

provede vyrovnání pažnice do svislé polohy. Výška zátky v pažnici je kontrolována, aby 

nevnikla podzemní voda do suchého vrtu. U poslední cca 2 m ražení piloty je kontrolována 

energie dosažená na zaražení pažnice do projektem stanovené hloubky. Kontrolu provádí 

stavební technik a kontroluje hlavní stavbyvedoucí. 

Kontrola správného druhu a profilu použité výztuže a ověření vyhnutí kotevní části 

hlavní výztuže směrem ven od středu armokoše, aby bylo umožněno snadné zavedení 
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beranidla. Kontrola správného osazení armokoše, protože není možná žádná následná 

manipulace a dodržení projektované výškové úrovně uložení výztuže a ukončení betonáže. 

Provádí předák a kontroluje stavební technik. 

Kontrola kvality materiálu a současná kontrola dodacích listů (C 25/30 XA2). 

Kontrola povětrnostních podmínek za kterých se mohou provádět betonářské práce. Při 

ukládání betonové směsi nesmí venkovní teplota klesnout pod 5 °C. Ověření zda doba 

mezi namícháním betonové směsi a uložením do piloty není delší jak 60 minut. 

 

 

9.3 Kontrola výstupů 

 

Kontrola počtu vyhotovených pilot a polohy piloty – geodetické zaměření skutečného 

stavu v úrovni čisté hlavy piloty. Kontrola dosažených energií u jednotlivých pilot a to 

výpočtem. Pro výpočet se užívá prvotní záznam pilotáže, který je pořízen v průběhu 

výroby každé piloty. Kontrola dosažené hloubky odečítané na metrické stupnici vyznačené 

na pažnici. 

Kontrola záznamů o průběhu výroby piloty, zápisů ve stavebním deníku, protokolů o 

výrobě pilot, soupisu provedených prací, protokol o předání a převzetí díla, zkoušek 

integrity pilot, atestů na použitý materiál a prohlášení o shodě. 

 

 

10. Zkoušky pilot 

 

Zkoušky pilot Franki musí být v souladu s ČSN EN 1997-1 (731000)  Eurokód 7: 

Navrhování geotechnických konstrukcí nebo požadavky projektové dokumentace. Zkoušky 

pilot jsou užívány pro kontrolu správnosti návrhu, stanovení návrhových parametrů, 

kontrolu projektové dokumentace, důkaz silových a deformačních charakteristik pilot a 

integrity pilot.  

 V případě technologie Franky budou použity zkoušky dynamické zatěžovací a 

zkoušky integrity piloty. Při provádění zkoušek je zaznamenány tyto základní údaje: 

metoda zkoušky a průběh jejího provádění, výsledek zkoušky a závěr o výsledku zkoušky. 
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Je možné provést i statickou zatěžovací zkoušku, která poskytuje velmi dobré výsledky 

průzkumu, ale tato zkouška je velice ekonomicky náročná. 

 

 

10.1 Zkouška integrity pilot 

 

Zkoušky integrity pilot jsou prováděny pomocí zkušebních metod, kterými jsou měření 

dynamické odezvy poklepu (PIT) nebo měřením ultrazvukem, popřípadě jejich 

kombinací.Obě zkoušky jsou nedestruktivního charakteru.  

 Měření dynamické odezvy PIT je založeno na principu měření signálů, které se šíří 

v podélném směru piloty. Budič i přijímač je přiložen k hlavě piloty a poklepem kladívka 

je vydán silový impuls. Zaznamenává se časový průběh šíření signálu betonem. Snímač 

registruje rychlost kmitání. Z pořízeného záznamu časového průběhu rychlosti kmitání  se 

rozlišují časy příchodů signálů, které se odrážejí od velkých nehomogenit v pilotě, a časy 

příchodu signálu od paty piloty. Důležitým údajem je mobilita, což je rychlost chvění 

hlavy piloty. Z těchto hodnot je určena délka piloty a mohou se lokalizovat případné 

materiálové nehomogenity. 

 Měření ultrazvukovou metodou (CHA) je založeno na proncipu odezvy betnového 

dříku piloty na signál vydaný ultrazvukem. Materiálem se šíří v předem instalovaných 

trubkách ultrazvukové vlny  mezi sondami. Je měřen čas průchodu akustické vlny pilotou 

mezi sondami a je vytvořen prostorový obraz. Díky tomuto obrazu lze rozeznat a 

lokalizovat různé anomálie. 

 

 

10.2 Dynamická  zatěžovací  zkouška 

 

V rámci dynamické zatěžovací zkoušky (PDA) je zjišťována kontrola únosnosti pilot. 

Metoda měření je založena na principu šíření jednorozměrné tlakové vlny. Ta je vybuzena 

úderem závaží, následně se šíří k patě piloty, tam se odrazí a opět se vrací. Tato zkouška se 

provádí v průběhu beranění. Jedná se o takzvaný monitoring. Tento test je možné požít 

jako náhradu statické zatěžovací zkoušky. Tato zkouška upřesňuje informace o únosnosti 

piloty v souvislosti s okolními vrstvami základové půdy, závislost sedání piloty na 
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statickém zatížení, uvádí hodnoty plášťového tření a únosnosti paty piloty. Důležité je i 

zjištění informací o napětí v betonu  a to v tahu i tlaku a to během procesu výroby piloty.  

 

 

11. Vedení dokumentace a zodpovědnost 

 

Vedení dokumentace: 

 zápis o předání a převzetí staveniště (před zahájením) 

 prvotní záznam o průběhu výroby piloty (test raženi – každá pilota) 

 zápis ve stavebním deníku (každý den) 

 protokoly o výrobě pilot (na závěr) 

 soupis provedených prací (měsíčně a na závěr) 

 protokol o předání a převzetí díla (na závěr) 

 zkoušky  pilot (na závěr) 

 atesty na použitý materiál a prohlášení o shodě (na závěr) 

 

Zodpovědnost : 

 přesnost ustavení soupravy na vytýčený bod 

 sledování dosažených energetických kritérií a předepsaných hloubek 

 přesnost osazování ocelové výztuže pilot a průběh betonáže 

 

Protokol o výrobě piloty musí být v souladu s ČSN EN 1997-1 (731000)  Eurokód 7: 

Navrhování geotechnických konstrukcí. Skládá se ze dvou částí. První část obsahuje 

informace o druhu piloty, technologii provádění, o výztuži a kvalitě betonové směsi. Druhá 

část je zaměřena na veškré údaje zaznamenané v průběhu provádění piloty. Protokol musí 

obsahovat tyto údaje: místo stavby, označení smlouvy o dílo, druh stavby, zhotovitele 

pilot, druh pilot, její rozměry a kvalita a technologie provádění. 

Za kvalitní výrobu pilot dle požadavků projektové dokumentace a za dodržení 

technologických pravidel zodpovídá stavbyvedoucí. Je povinen kvalitu prací soustavně 

kontrolovat a účastnit se kontrolních dnů. Před zahájením prací provede seznámení 

pracovníků s technologickým předpisem. 
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12. Vliv provádění prací na životní prostředí 

 

Hluk vyvozený činností soupravy nepřesahuje svou výší platné předpisy a normy hygieny 

práce. Otřesy vznikající prováděním pilotážích prací byly v průběhu mnoha let a činnosti 

měřeny a nebyl prokázán jejich vliv na přilehlou zástavbu. Jsou však nepříjemně vnímány. 

Při pilotážích pracích může být životní prostředí poškozeno např. znečištěním základové 

půdy, povrchové vody nebo podzemní a znečištěním vzduchu. Při pracích na řešeném 

objektu nedojde k žádnému narušení životního prostředí. 

 

 

13. Bezpečnost práce 

 

Při provádění ražených pilot je nutné splňovat požadavky národních norem, ustanovení 

nebo požadavky právních předpisů. Z hlediska bezpečnosti musí být splněny požadavky na 

bezpečnost na staveništi, práce pilotovacích souprav a pracovních prostupů. Zařízení musí 

být v souladu s ČSN EN 996 Souprava pro pilotovací práce – Bezpečnostní požadavky  a  

ČSN EN 791  Vrtné soupravy – Bezpečnost. Zvýšená pozornost by měla být věnována 

osobám pohybujících se v blízkosti těžkých strojů a práci s těžkým nářadím. 

Před zahájením prací je provedeno školení, odpovědným technikem, požární 

ochrany zaměstnanců pracovišť bez zvýšeného požárního nebezpečí. O proškolení je 

proveden zápis, který musí být podepsán všemi zúčastněnými. Před zahájením prací je opět 

odpovědným technikem provedeno školení o bezpečnosti práce na stavbě a je proveden 

zápis s podpisy všech zúčastněných. 
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Seznam použitých podkladů: 

 

[1]   Zákon č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) 

[2]   ČSN EN 12 699  Provádění speciálních geotechnických prací  (ražené piloty) 

[3]   ON 12 699  Pilotové základy – piloty beraněné, zhotovované na místě 

[4]   ČSN 73 1002  Pilotové základy 

[5]   ČSN EN 1997-1   Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí  

[6]   ČSN EN 996   Souprava pro pilotovací práce – Bezpečnostní požadavky   

[7]   ČSN EN 791    Vrtné soupravy – Bezpečnost 

[8]   Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

[9]  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

 

  webové stránky: 

 

 [10]   fast10.vsb.cz/lahuta/ZS/10.pdf 

 [11]   www.spezialbau.cz 

 [12]   www.fce.vutbr.cz/veda/dk2004texty 

 [13]   www.inset.com 

 [14]   www.dubatestingcz.com 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 811 11

Název objektu

Prostějov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

123 Bc. Simona Maléřová

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 308 799,18 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 63 379,56

2 Montáž 2 883 503,63 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 192 302,81 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 63 379,56

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 255 682,37

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 651 136,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 906 818,87

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

13.10.2010

0,00

3 255 682,37

JKSO

EČO

Místo

IČO

Novostavba výrobního objektu s administrativním a 

sociálním zázemím

město Prostějov

Bc. Simona Maléřová
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Novostavba výrobního objektu s administrativním a sociálním zázemím

Objekt:   Objednatel:   město Prostějov

Zhotovitel:   

JKSO:   811 11 Datum:   13.10.2010

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV HSV 308 799,180 2 883 503,631 3 192 302,811 773,220 26,459

1 Zemní práce 80 500,940 1 315 729,696 1 396 230,636 309,619 0,000

2 Zakládání 228 298,240 1 298 065,127 1 526 363,367 439,377 26,459

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní 0,000 33 066,880 33 066,880 24,224 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 27 099,308 27 099,308 0,000 0,000

99 Přesun hmot 0,000 209 542,620 209 542,620 0,000 0,000

Celkem 308 799,180 2 883 503,631 3 192 302,811 773,220 26,459
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Novostavba výrobního objektu s administrativním a sociálním zázemím

Objekt:   Objednatel:   město Prostějov

Zhotovitel:   

JKSO:   811 11 Datum:   13.10.2010

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV HSV 308 799,180 2 883 503,631 3 192 302,811 773,220

1 Zemní práce 80 500,940 1 315 729,696 1 396 230,636 309,619

1 001 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 1 131,916 42,500 0,000 48 106,430 48 106,430 0,00000 0,000

"Třída těžitelnosti 1"

(63,6+1,93+17,38+4)*(28,56+4)*0,4 1 131,916

2 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 967,523 161,000 0,000 155 771,203 155 771,203 0,00000 0,000

"Hlavní figury"

"Figura 1" (16,4*26,4*0,58)+((0,29*0,58)/2)*(2*18,89+2*27,38) 258,899

"Figura 2" ((1,93*0,15)/2)*27,08 3,920

"Figura 3" (62,8*27,76*0,4)+((0,2*0,4)/2)*(2*63,6+2*28,56) 704,704

3 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 967,523 23,300 0,000 22 543,286 22 543,286 0,00000 0,000

4 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 52,455 608,000 0,000 31 892,640 31 892,640 0,00000 0,000

"Dílčí figury"

"Figury 12-33" (2,7*1,6*0,3)*22 28,512

"Figury 34-39" (1,6*1,6*0,3)*6 4,608

"Figury 40-59" (4,4*0,52*0,25)*20 11,440
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Figury 60-67" (4,4*0,52*0,25)*8 4,576

"Figury 68-70" (4,19*0,4*0,25)*3 1,257

"Figura 71" 6,09*0,4*0,25 0,609

"Figura 72" 12,4*0,4*0,25 1,240

"Figura 73" 2,13*0,4*0,25 0,213

Součet 52,455

5 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 52,455 173,000 0,000 9 074,715 9 074,715 0,00000 0,000

6 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,083 387,000 0,000 15 899,121 15 899,121 0,00000 0,000

"Dílčí figury"

"Figury 1-2" (25,2*0,65*0,5)*2 16,380

"Figura 3" 17,45*0,65*0,5 5,671

"Figury 4-6" (13,9*0,65*0,5)*3 13,553

"Figura 7" 2,25*0,65*0,5 0,731

"Figury 8-9" (3,975*0,65*0,5)*2 2,584

"Figury 10-11" (3,33*0,65*0,5)*2 2,165

Součet 41,083

7 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 41,083 24,900 0,000 1 022,967 1 022,967 0,00000 0,000

8 001 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 131,916 179,000 0,000 202 612,964 202 612,964 0,00000 0,000

"Uložení ornice na neplacenou meziskládku v Prostějově"

1131,916 1 131,916

9 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 061,061 288,000 0,000 305 585,568 305 585,568 0,00000 0,000

"Skládka Němčice na Hané"

   Strana 2  z 6



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

967,523+52,455+41,083 1 061,061

10 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m m3 2 122,122 21,800 0,000 46 262,260 46 262,260 0,00000 0,000

2*1061,061 2 122,122

11 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 131,916 178,000 0,000 201 481,048 201 481,048 0,00000 0,000

"Nakládání ornice"

1131,916 1 131,916

12 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 061,061 17,700 0,000 18 780,780 18 780,780 0,00000 0,000

13 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 591,592 150,000 0,000 238 738,800 238 738,800 0,00000 0,000

1061,061*1,5 1 591,592

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů kamenivem m3 193,512 92,800 0,000 17 957,914 17 957,914 0,00000 0,000

0,7*0,98*(16,4*2+26,4) 40,611

0,49*0,98*(16,4*2+26,4) 28,428

2*(0,49*0,89*2,046) 1,785

0,6*0,8*(62,8*2+27,76) 73,613

0,4*0,8*(62,8*2+27,76) 49,075

Součet 193,512

15 583 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 309,619 260,000 80 500,940 0,000 80 500,940 1,00000 309,619

193,512*1,6 309,619

2 Zakládání 228 298,240 1 298 065,127 1 526 363,367 439,377

16 002 231212112

Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením 

pažnic z betonu železového m 418,500 382,000 0,000 159 867,000 159 867,000 0,00000 0,000

4,5*38+4,5*55 418,500
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 589 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm m3 88,832 2 570,000 228 298,240 0,000 228 298,240 2,42900 215,773

0,26*0,26*3,14*4,5*(38+55) 88,832

18 002 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 4,278 39 700,000 0,000 169 836,600 169 836,600 1,11332 4,763

46*(38+55)*0,001 4,278

19 002 232121112 Zaberanění ŽB pilot svisle 5 m m 93,000 1 050,000 0,000 97 650,000 97 650,000 0,00000 0,000

20 002 239111112 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm m 46,500 2 660,000 0,000 123 690,000 123 690,000 0,00000 0,000

0,5*93 46,500

22 011 274322511

Základové pásy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 

XA m3 49,696 2 740,000 0,000 136 167,040 136 167,040 2,45329 121,919

(12,4+4,5*3+5,8+2,15)*0,4*0,85 11,509

0,45*0,7*(2*25,16+3*14,1+2*3) 31,065

0,4*0,7*17,65 4,942

0,3*0,7*(3,9*2+2,58) 2,180

Součet 49,696

23 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 234,855 215,000 0,000 50 493,825 50 493,825 0,00113 0,265

(12,4+4,5*3+5,8+2,15)*0,85*2 57,545

0,7*(2*25,16+3*14,1+2*3)*2 138,068

0,7*17,65*2 24,710

0,7*(3,9*2+2,58)*2 14,532

Součet 234,855

24 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 234,855 50,100 0,000 11 766,236 11 766,236 0,00000 0,000

234,855 234,855

25 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 7,454 34 200,000 0,000 254 926,800 254 926,800 1,06017 7,903

   Strana 4  z 6



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

49,696*0,15 7,454

26 011 275322511

Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 

25/30 XA m3 33,930 2 710,000 0,000 91 950,300 91 950,300 2,45329 83,240

2,1*1*0,65*22 30,030

1*1*0,65*6 3,900

Součet 33,930

27 011 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 104,260 215,000 0,000 22 415,900 22 415,900 0,00113 0,118

(2,1*2+1*2)*0,65*22 88,660

1*4*0,65*6 15,600

Součet 104,260

28 011 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 104,260 50,100 0,000 5 223,426 5 223,426 0,00000 0,000

29 011 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,090 34 200,000 0,000 174 078,000 174 078,000 1,06017 5,396

33,93*0,15 5,090

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,000 33 066,880 33 066,880 24,224

30 011 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 10,736 3 080,000 0,000 33 066,880 33 066,880 2,25634 24,224

(12,4+4,5*3+5,8+2,15)*0,65*0,05 1,100

0,65*0,05*(2*25,16+3*14,1+2*3) 3,205

0,65*0,05*17,65 0,574

0,65*0,05*(3,9*2+2,58) 0,337

2,7*1,6*0,05*22+1,6*1,6*0,05*6 5,520

Součet 10,736

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 27 099,308 27 099,308 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 26,459 365,000 0,000 9 657,535 9 657,535 0,00000 0,000

36 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km přes 1 km t 291,049 13,800 0,000 4 016,476 4 016,476 0,00000 0,000

33 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,459 217,000 0,000 5 741,603 5 741,603 0,00000 0,000

34 013 979082121

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 

m přes 10 m t 317,508 24,200 0,000 7 683,694 7 683,694 0,00000 0,000

99 Přesun hmot 0,000 209 542,620 209 542,620 0,000

35 011 998021021

Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou 

výšky do 20 m t 773,220 271,000 0,000 209 542,620 209 542,620 0,00000 0,000

Celkem 308 799,180 2 883 503,631 3 192 302,811 773,220
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    KRYCÍ LIST KALKULACE

Název stavby JKSO 811 11

Název objektu EČO

IČO DIČ

Objednatel

Zhotovitel

Zpracoval

Dne Položek

Rozpočet 123 13.10.2010 41

Počet normohodin 3 078

1 Materiál 1 195 978,79

2 Mzdy 272 597,92

3 OPN 667 018,66

z toho stroje 311 802,38

tarify 262 532,99

odvody 92 683,29

4 Subdodávky 0,00

Přímé zpracovací náklady [2+3] 939 616,58

Přímé náklady [1+2+3+4+8] 2 135 595,37

5 Výrobní režie 460 412,13

6 Správní režie 244 300,31

Nepřímé náklady [5+6] 704 712,44

7 Zisk 328 865,80

8 Nekalkulované položky 0,00

Součet nákladů

Zaokrouhlení

Cena celkem 3 192 302,81

3 192 302,81

Bc. Simona Maléřová

 Novostavba výrobního objektu s administrativním a 

sociálním zázemím

město Prostějov
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VÝROBNÍ KALKULACE
Stavba:   Novostavba výrobního objektu s administrativním a sociálním zázemím

Objekt:   Zpracoval:   Bc. Simona Maléřová

Datum:   13.10.2010

P.Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Materiál 

celkem
Mzdy celkem

Stroje 

celkem

Tarify 

celkem

Odvody 

celkem

Režie 

celkem

Zisk 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HSV Práce a dodávky HSV 3 192 302,811 1 195 978,79 272 597,92 311 802,38 262 532,99 92 683,29 704 712,44 328 865,80

1 Zemní práce 1 396 230,636 301 747,00 140 423,49 80 516,87 256 757,80 47 743,99 394 081,61 183 904,75

1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 1 131,916 42,50 48 106,430 0,00 2 031,90 18 621,33 0,00 690,85 16 008,06 7 470,43

2 131201102

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3 m3 967,523 161,00 155 771,203 0,00 42 173,03 19 920,20 0,00 14 338,83 57 324,04 26 751,22

3 131201109

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3 m3 967,523 23,30 22 543,286 0,00 3 655,74 6 163,59 0,00 1 242,95 8 296,71 3 871,80

4 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 m3 52,455 608,00 31 892,640 0,00 10 602,80 262,02 0,00 3 604,95 10 852,33 5 064,42

5 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3 m3 52,455 173,00 9 074,715 0,00 2 983,36 111,16 0,00 1 014,34 3 081,65 1 438,10

6 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 m3 41,083 387,00 15 899,121 0,00 16 320,68 1 360,60 0,00 5 549,03 17 422,73 8 130,61

7 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3 m3 41,083 24,90 1 022,967 0,00 965,54 200,09 0,00 328,28 1 120,43 522,87

8 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 

1 až 4 m3 1 131,916 179,00 202 612,964 0,00 1 009,80 4 768,40 79 000,00 343,33 63 841,15 29 792,54

9 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 m3 1 061,061 288,00 305 585,568 0,00 1 182,48 5 583,80 153 401,00 402,04 120 426,99 56 199,26

10 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 122,122 21,80 46 262,260 0,00 0,00 0,00 24 356,80 0,00 18 267,60 8 524,88

11 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 131,916 178,00 201 481,048 0,00 56 276,85 13 890,91 0,00 19 134,13 66 976,42 31 255,66
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P.Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Materiál 

celkem
Mzdy celkem

Stroje 

celkem

Tarify 

celkem

Odvody 

celkem

Režie 

celkem

Zisk 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 061,061 17,70 18 780,780 0,00 967,48 8 590,46 0,00 328,94 7 415,16 3 460,41

13 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 1 591,592 150,00 238 738,800 263 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů kamenivem m3 193,512 92,80 17 957,914 0,00 2 253,83 1 044,32 0,00 766,30 3 048,34 1 422,56

15 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 309,619 260,00 80 500,940 38 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Zakládání 1 526 363,367 869 568,54 105 879,30 175 772,17 685,01 35 998,96 238 751,58 111 417,41

16 231212112

Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 

m s vytažením pažnic z betonu železového m 418,500 382,00 159 867,000 0,00 10 435,63 62 060,20 0,00 3 548,11 57 032,96 26 615,38

17 589329360

směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 

mm m3 88,832 2 570,00 228 298,240 228 298,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 231611114

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505 t 4,278 39 700,00 169 836,600 100 818,54 11 055,60 17 979,34 0,00 3 758,90 24 595,39 11 477,85

19 232121112 Zaberanění ŽB pilot svisle 5 m m 93,000 1 050,00 97 650,000 60,50 5 882,68 38 562,73 0,00 2 000,11 34 834,14 16 255,93

20 239111112

Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty do 650 mm m 46,500 2 660,00 123 690,000 0,00 13 986,85 40 172,65 0,00 4 755,53 44 186,27 20 620,26

21 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 49,696 50,10 136 167,040 0,00 4 180,84 0,00 0,00 1 421,49 4 201,75 1 960,81

22 274322511

Základové pásy ze ŽB odolného proti agresívnímu 

prostředí tř. C 25/30 XA m3 234,855 2 740,00 50 493,825 128 128,44 2 682,70 319,05 0,00 912,12 2 935,40 1 369,85

23 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 234,855 215,00 11 766,236 27 540,39 7 772,57 0,00 474,41 2 642,67 8 167,24 3 811,38

24 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 7,454 50,10 254 926,800 0,00 4 180,84 0,00 0,00 1 421,49 4 201,75 1 960,81

25 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 33,930 34 200,00 91 950,300 169 364,87 23 139,79 9 781,22 0,00 7 867,53 30 591,40 14 275,99

26 275322511

Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 

prostředí tř. C 25/30 XA m3 104,260 2 710,00 22 415,900 87 479,84 1 454,15 217,83 0,00 494,41 1 624,80 758,24
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P.Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Materiál 

celkem
Mzdy celkem

Stroje 

celkem

Tarify 

celkem

Odvody 

celkem

Režie 

celkem

Zisk 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

27 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 104,260 215,00 5 223,426 12 226,10 3 450,51 0,00 210,61 1 173,17 3 625,71 1 692,00

28 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 5,090 50,10 174 078,000 0,00 1 856,02 0,00 0,00 631,05 1 865,30 870,47

29 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,090 34 200,00 174 078,00 115 651,62 15 801,12 6 679,15 0,00 5 372,38 20 889,49 9 748,43

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 066,880 24 663,25 3 003,00 0,00 0,00 1 021,02 3 018,02 1 408,41

30 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 10,736 3 080,00 33 066,880 24 663,25 3 003,00 0,00 0,00 1 021,02 3 018,02 1 408,41

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 099,308 0,00 23 292,12 55 513,34 5 090,18 7 919,32 68 861,23 32 135,24

31 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 26,459 365,00 9 657,535 0,00 1 060,53 0,00 3 175,08 360,58 3 447,14 1 608,67

32 979081121

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km t 291,049 13,80 4 016,476 0,00 0,00 0,00 1 915,10 0,00 1 436,33 670,29

33 979082111

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m t 26,459 217,00 5 741,603 0,00 2 038,81 0,00 0,00 693,20 2 049,01 956,20

34 979082121

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 317,508 24,20 7 683,694 0,00 2 727,08 0,00 0,00 927,21 2 740,71 1 279,00

99 Přesun hmot 209 542,620 0,00 17 465,70 55 513,34 0,00 5 938,34 59 188,04 27 621,08

35 998021021

Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou nebo 

kovovou výšky do 20 m t 773,220 271,00 209 542,620 0,00 17 465,70 55 513,34 0,00 5 938,34 59 188,04 27 621,08

Celkem 3 192 302,811 1 195 978,79 272 597,92 311 802,38 262 532,99 92 683,29 704 712,44 328 865,80
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1

2 Novostavba výrobního objektu 85 dny 3.5. 11 29.8. 11

3 převzetí staveniště - zahájení stavby 1 den 3.5. 11 3.5. 11

4 Novostavba výrobního objektu 84 dny 4.5. 11 29.8. 11

5 výkopy a základy 84 dny 4.5. 11 29.8. 11

6 Sejmutí ornice 3 dny 4.5. 11 6.5. 113

7 Hloubení jam nezapažených 5 dny 9.5. 11 13.5. 116

8 Hloubení rýh š 600 4 dny 16.5. 11 19.5. 117

9 Hloubení patek 4 dny 20.5. 11 25.5. 118

10 Nakládání výkopku z hornin 8 dny 26.5. 11 6.6. 119

11 Vodorovné přemístění  výkopku 8 dny 26.5. 11 6.6. 119

12 Uložení sypaniny na skládky 8 dny 26.5. 11 6.6. 119

13 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem
objektů kamenivem

1 den 7.6. 11 7.6. 119FS+8 dny

14 Podlkadní beton 3 dny 8.6. 11 10.6. 1113

15 Výztuž pilot betonovaných do
země

3 dny 13.6. 11 15.6. 1114

16 Zaberanění ŽB pilot svisle 5 m 13 dny 16.6. 11 4.7. 1115

17 Odbourání vrchní části
znehodnocené výplně pilot

17 dny 8.7. 11 1.8. 1116FS+3 dny

18 Zřízení bednění stěn základových
pásů

8 dny 2.8. 11 11.8. 1117

19 Základové pásy ze ŽB 3 dny 12.8. 11 16.8. 1118

20 Odstranění bednění stěn
základových pásů

5 dny 23.8. 11 29.8. 1119FS+4 dny

3.5.

. 6.5.

9.5. 13.5.

16.5. 19.5.

20.5. 25.5.

26.5. 6.6.

26.5. 6.6.

26.5. 6.6.

7.6. 7.6.

8.6. 10.6.

13.6. 15.6.

16.6. 4.7.

8.7. 1.8.

2.8. 11.8.

12.8. 16.8.

23.8. 29.

0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0
. St 4.V So 7. Út 10. Pá 13. Po 16. Čt 19. Ne 22. St 25. So 28. Út 31. Pá 3. Po 6.V Čt 9.V Ne 12. St 15. So 18. Út 21. Pá 24. Po 27. Čt 30. Ne 3. St 6.V So 9.V Út 12. Pá 15. Po 18. Čt 21. Ne 24. St 27. So 30. Út 2.V Pá 5.V Po 8. Čt 11. Ne 14. St 17. So 20. Út 23. Pá 26. Po 29.

Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Diplomová práce 2010

Vypracovala: Bc. Simona Maléřová: 


