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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro etapu montáže 
prefabrikovaného skeletu. Obsahuje technologický předpis pro montáž skeletu, projekt 
zařízení staveniště pro etapu montáže, časový plán montáže skeletu, finanční plán 
montáže skeletu, kontrolní a zkušební plán montáže, plán rizik hrozících při dané etapě 
a návrh strojní sestavy.  
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staveniště, prefabrikát, montáž, strojní sestava, zvedací mechanismus, vázací 
prostředek, přepravní úchyt  
  
  
  
Abstract 
The objective of this thesis is the technological project of the construction phase 
of mounting prefabricated frame. Includes technological standard for mounting frame, 
the project construction site for the phase of mounting , the schedule of the phase 
of mounting frame, financial plan of the phase of mounting frame, controlling plan 
and test plan of the phase of mounting frame, the plan of risks at the phase of mounting 
frame, and mechanical assemblies plan.  
  
Keywords 
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construction site, prefabricated part, mounting, mechanical assemblies, lifting 
mechanism, binding element, lifting system  
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Úvod: 

V rámci bakalářské práce je řešen stavebně technologický projekt pro etapu montáže 
skeletu dostavby areálu fy Kovona system a.s. v Českém Těšíně. Na toto téma jsou 
zpracovány potřebné dokumenty pro stavební přípravu. Cílem práce je navrhnout 
vhodné řešení zařízení staveniště, technologického postupu montáže a časového 
rozložení prací. S ohledem na finanční stránku. Nedílnou součástí práce je i rozpočet 
řešené etapy, projekt BOZP, Kontrolní a zkušební plán montáže skeletu, a návrh strojní 
sestavy pro montáž tyčového skeletu. 
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1. Obecné informace o stavbě  

 

1.1. Identifikační údaje o stavbě 

  
Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů. 

 

Druh stavby:  Výstavba dvoulodní haly 

 

Místo stavby:  Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007, Český Těšín 

737 01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/18, 3010/55, 3010/58, 3010/59, 

3010/61, 3010/68 

 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61, Ing. Farníková, Ing Gaš 

 

1.2. Účel objektu 

 

Novostavba dvoulodní haly pro výrobu otevřených profilů bude logicky rozvíjet 

areál fy Kovona system a.s. Hala je připojena k již stávajícímu objektu zkolaudovaného 

roku 2007. Hala obsahuje 2 jeřábové dráhy a je rozdělena na výrobní část cca 3750 m2 

a skladovací část cca 2500 m2. 

 

1.3. Zhodnocení staveniště 

 
Pozemek pro výstavbu byl vybrán jako jediný vhodný v okolí stávajícího areálu 

firmy. 

 Plocha je rovinatá bez větších vzrostlých stromů. Nachází se zde inženýrské sítě, 

a to dešťová kanalizace DN 800 z betonových trub, souběžně rovněž splašková 
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kanalizace DN 300 z plastového potrubí PP a sdělovací kabely. Tyto sítě budou 

přeloženy na kraj pozemku. 

Staveniště je doposud využíváno pro zemědělské účely. Proto bude 

před zahájením výstavby provedena skrývka ornice v mocnosti cca 250 mm a podornice 

v tloušťce 200mm. 

Ornice bude odvezena na meziskládku v obci Koňakov. Podornice bude složena 

na staveništi a následně použita při finálních terénních úpravách.  

Dle zkušeností z předchozích hal a již provedených inženýrskogeologických 

průzkumů, je předpokládáno založení na plovoucích pilotách. O délce a průměru pilot 

rozhodne nový IGP v místě stavby nové haly. 

 

1.4. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby 

 
Výstavba 4. etapy logicky navazuje na předchozí fáze a bude tak tvořit jednotný 

areál firmy. Nová výrobní dvoulodní hala má sedlovou střechu a výška úžlabí je stejná 

jako u původních hal. Sklon střešní roviny je shodný jako v celém areálu firmy, 

a to 9,55% . Budova má vzhled moderní výrobní haly a je opláštěná svislými 

plechovými panely ve stejné barvě jako již stojící haly. Podlaha nové haly je 

projektována do stejné úrovně a to ±0 = 295,00 m n. m. 

 

2. Členění stavby na stavební objekty  

 

- SO 01 – Výrobní hala 

- SO 02 – Dešťová kanalizace a retenční nádrž 

- SO 02a – Prodloužení dešťové kanalizace DONGHEE 

- SO 03 – Zpevněné plochy 

- SO 04 – Přeložka dešťového kanalizačního řádu 

- SO 05 – Přeložka splaškového kanalizačního řádu 

- SO 06 – Přeložka sdělovacích kabelů 
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3. Technické a konstrukční řešení objektu 

 

3.1. Zemní práce 

 
Provede se skrývka ornice a podornice v ploše stavby. Ornice bude odvezena 

na meziskládku, podornice bude uložena na skládce a bude použita při terénních 

úpravách. Dále bude srovnána pláň na úroveň 294,27 m. n m. (-0,730). Z důvodů lepší 

únosnosti základové půdy bude provedena vápenná stabilizace o tloušťce 0,5 m. 

Výkopy pro základy budou spočívat pouze v několika rýhách, a to pod vraty haly 

a pod sloupem umístěným nad kanalizačním řádem. 

 

3.2. Základy 

 
 Základy haly budou hlubinné pilotové, jelikož je hala zařazena do 2. 

Geotechnické kategorie (nenáročná stavba ve složitých základových poměrech). Únosná 

půda se nachází cca 6m pod terénem. Piloty jsou navrženy jako tlačené, opřené 

do únosné půdy. Piloty budou provedeny jako železobetonové, s rozšířenými hlavami 

o průměru 1,5 m obsahujícími kalich. Dimenze pilot bude upřesněna statickým 

výpočtem. Projekt počítá s piloty průměru 600 mm, u sloupů nesoucích 2 vazníky 

o průměru 900 mm. Vrtání a betonování pilot bude provedeno specializovanou firmou. 

Po dokončení pilot budou zabetonovány monolitické převázky pod vraty 

a nad kanalizačním řádem, kde není možno pilotovat.  

 

3.3. Nosná konstrukce 

 
Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový montovaný skelet. Sloupy jsou 

kotveny do kalichů kónického tvaru. Horní hrana hlavice piloty je v úrovni -0,500 m. 

Sloupy 500/600 mm budou umístěny mezi 1. a 2. lodí haly. Sloupy 500/500 mm jsou 

krajní. Na vnější straně haly budou osazovány i sloupy mezilehlé dimenze 500/400 mm, 

které ponesou pouze opláštění a zatížení od jeřábové dráhy. Na sloupy v hlavních osách 

budou osazeny průvlaky tvaru I výšky cca 2000 mm. Budou uloženy do vidlicovitého 

zhlaví sloupů. Průvlaky budou plnit funkci střešních vazníků a jejich horní pás bude 

ve sklonu 9,55%. V krajních osách budou místo vazníků na sloupy osazeny štítové 

trámy. Na vazníky a štítové trámy budou uloženy betonové vaznice výšky 700 mm 



15 

 

s ozubem. Dále budou po obvodu haly na hlavice pilot osazeny a ke sloupům 

připevněny sendvičové parapetní panely s horním lícem v úrovni +0,800 m n. m.. 

Součástí dodávky skeletu je i ocelové ztužení střešní roviny. 

 

3.4. Střecha 

 
Střecha haly je sedlová se sklonem 9,55%, tvořená dvěma tělesy nad každou lodí 

haly. Napojení na stávající halu je plánováno mezistřešním žlabem. Střešní vpusti jsou 

projektované jako podtlakové v provedení plastovém, tepelně izolované a také 

elektricky vyhřívané. Střešní plášť haly bude nesen trapézovým plechem. Plášť 

je plánován v následujícím souvrství: parotěsná zábrana, tepelná izolace tl. 140 mm 

(minerální vlna Dachrock), hydroizolace z fólie Firestone UltraPly TPO, mechanicky 

kotvený systém. Na střeše jsou navrženy 2 obloukové pásové světlíky. Světlíky jsou 

z polykarbonátových dutinových desek U=1,8 W/m2K. Střecha haly bude vybavena 

bezpečnostním systémem proti pádu osob. Pro snadný přistup na střechu, jsou 

plánovány žebříky na stěně haly. 

 

3.5. Obvodový plášť 

 
Obvodový plášť je tvořen panely Kingspan KS1000 AWP tl. 80 mm, který byl 

zvolen i z protipožárních důvodů. Panel má TI ze speciální výplně z polyizokyanurátu 

(IPN), která dobře odolává požárům. Panel při tloušťce 80 mm dosahuje hodnot 

U = 0,285 W/m2K a požárního hodnocení DP1. Panely jsou šedé, stejné barvy jako 

v předchozích etapách, jsou kotveny vertikálně se skrytým kotvením. Obvodový plášť 

bude kotven do vodorovných paždíků přivařených k prefabrikovaným sloupům. 

Paždíky budou z tenkostěnných pozinkovaných profilů. Doplňky obvodového pláště 

jsou typové, modré barvy, vybrané z katalogu Kingspan. 

 

3.6. Výplně otvorů 

 
Výplně otvorů haly jsou tvořeny třemi sekčními vraty, dvěma dveřmi a šesti 

složenými okny. Vrata jsou sekční, elektricky ovládaná o rozměrech 4 x 4,5 m (2 ks) a 3 

x 3,5 m (1 ks). Vrata jsou modré barvy, izolována PU pěnou tloušťky 45 mm a mají 

přerušený tepelný most. Vrata umožňují i nouzové mechanické otevření. Dveře jsou 

plastové o rozměrech 0,9 x 1,97 m (2 ks). Dveře jsou modré barvy, izolovány PU pěnou 
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tloušťky 30 mm a opatřeny odblokovacím zámkem. Okna jsou plastová pevná 

i sklápěcí. Sestavy oken jsou zakresleny v podkladním výkrese č. 1 Půdorys haly. 

Sklápěcí okna jsou ovladatelná pákou ze země haly. Okna jsou zasklená izolačním 

dvojsklem 4 + 16 + 4 mm. 

 

3.7. Podlaha 

 
Podlaha haly je rozdělena na dvě části s různými povrchy dle charakteru dané 

části. V přední části haly je plánováno skladování materiálu na ploše cca 2500 m2 

a podlaha je zde ze zámkové dlažby tvaru I tl. 100 mm. V zadní časti haly je plánována 

výrobní část a podlaha z drátkobetonu se vsypem panbex tl. 180 mm. Celá podlaha je na 

podkladní vrstvě ze štěrkopísku min. tl. 250 mm a na nosné vrstvě z hutněné šterkodrti 

min. tl. 350 mm (300 mm). Hutnění musí probíhat rovnoměrně po vrstvách stejné 

mocnosti. 

 

3.8. Vytápění a ventilace 

 
Tepelný odpor všech stavebních konstrukcí bude odpovídat ČSN 73 0540-2, 

minimálně na úrovní požadovaných hodnot. Vytápění haly bude zajištěno plynovými 

infrazářiči dostatečného výkonu. Plyn bude přiveden do haly ze stávajícího objektu. 

Větrání je zajištěno ve skladové části výklopnými okny, ve výrobní části výklopnými 

okny a třemi ventilátory umístěnými nad plánovanou výrobní linkou. Přívod vzduchu 

je řešen větracími mřížkami s klapou v obvodovém plášti.  

 

4. Stavební etapa montáže skeletu 

 

Tato etapa bude řešit montáž skeletu, a to od převzetí hlav pilot s vybudovanými 

kalichy, po předání hotového prefabrikovaného skeletu včetně zavětrování k montáži 

střešní roviny a opláštění.  

Základním nosným prvkem haly jsou sloupy o průřezu 500/500 mm 

a 600/500 mm s konzolami pro jeřábovou dráhu. V krajní ose jsou mezisloupy 

o průřezu 400/500 mm, které mají také konzolu pro jeřábovou dráhu. Všechny sloupy 

jsou obousměrně vetknuty do kalichů základové konstrukce. Štítové sloupy s osovou 

vzdáleností 5500 mm mají rozdílnou výšku, aby na jejich horní líc mohly být uloženy 
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střešní vaznice. Do vidlicovitých hlav sloupů jsou usazeny vazníky o rozponu 22 m. 

Vazníky jsou sedlové s výškou ve vrcholu 2050 mm a spádem 9.55, vynášejí vaznice 

se základní osovou vzdáleností 5500 mm. Vaznice jsou osazeny nepřímo (prostor mezi 

horním lícem vazníku a vaznice je 350 mm). Kromě vrcholových a okapových vaznic 

jsou všechny ve spádu. V obvodových osách jsou krajní vaznice nahrazeny ztužidly. 

Součástí dodávky jsou i parapetní (základové) panely. Parapetní panely jsou plně 

zapuštěny nosnou deskou mezi obvodové sloupy a uloženy na horní líc kalichů. 

Montáž skeletu bude zahájena po přivezení, kontrole a uložení sloupů na předem 

určené místo. Dále po přejímce hlav pilot s kalichy, které musí mít alespoň 70% 

z požadované pevnosti.  

- Montáž bude probíhat od zadní části haly směrem k ul. Lipová. 

- Vetknutí sloupů je uvažováno na 850 mm. 

- Sloupy se usadí do požadované výšky, zaklínují a přeměří se vetknutí, osovost. 

- Jako zálivka bude použit beton C30/37. 

- Nejdříve 48 hodin po usazení sloupů a zalití betonem C30/37 může začít montáž 

prvků střešní roviny. 

- Zároveň s prvky střešní roviny mohou být montovány i parapetní panely. 

- Parapetní panely se ukládají na hlavy pilot a nosnou částí jsou vsazeny mezi 

sloupy. 

- S montáží střešní roviny se začne také od zadní části haly. 

- Nejprve se namontují štítové trámy, které nahrazují vazník v první ose 

a to v obou lodích. 

- Následuje montáž vazníků v druhé ose. 

- Hned po usazení vazníků se musí usazovat vaznice, které ztuží konstrukci 

a zajistí vazník proti překlopení od účinků větru. 

- Střešní rovina se montuje v obou lodích zároveň, aby nedošlo j jednostrannému 

sedání v ose mezi loděmi. 

- Na závěr se v přední části haly připevní ocelová ztužidla kovářskými spoji. 

 

5. Dopravní napojení 

 

Staveniště se nachází v nově budované průmyslové zóně v Českém Těšíně 

s dobrým napojením na infrastrukturu. Průmyslová zóna má strategické umístění hned 
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vedle mezinárodní komunikace R48 [E462], asi 400m od exitu 71 (Český Těšín 

centrum, průmyslová zóna). Vjezd do areálu firmy je z ulice Průmyslová. Před areálem 

fy Kovona system a.s. je vybudováno parkoviště s kapacitou 92 stání. Parkoviště 

je vzhledem k počtu zaměstnanců dostačující a nebude se navyšovat. Pro napojení 

staveniště na pozemní komunikaci použijeme ze strategických důvodů provizorně 

zbudovaný výjezd na ulici Lipová v místě nově budované haly. 

Vzhledem ke standartním nárokům na přepravu osob, mechanizace a materiálu 

na staveniště a k dobré dostupnosti místa stavby, bude probíhat veškerá doprava zdrojů 

po pozemních komunikacích. Dopravu materiálů na stavbu si budou individuálně 

zajišťovat jednotliví dodavatelé. Jde ale předpokládat, že téměř všechen materiál bude 

dopraven z ul. Frýdecké, přes ul. Průmyslovou a Lipovou. Některé nadměrné náklady 

mohou být vezeny skrze areál. Doprava přes ul. Sokolovskou je taky možná, 

ale omezena dopravním značením na hmotnost 3,5 t. Všichni dodavatelé a dopravci jsou 

povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a také nařízení zákona č. 361/2001 Sb. 

O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 

V okolí stavby se bude doprava řídit následujícím dopravním značením, detailně 

zakresleným v Příloze č.2, Výkres č.2 Situace zařízení staveniště. Oba vjezdy 

na staveniště budou opatřeny dopravní značkou B11 - Zákaz vjezdu všech motorových 

vozidel s dodatkovou tabulí E13 - Mimo vozidel stavby. Dále zde bude umístěna 

dopravní značka B20a –Nejvyšší povolená rychlost 10 km/h. Při výjezdu ze staveniště 

jak na ul. Lipovou, tak do areálu bude osazena značka P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. 
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Na ulici Lipová budou umístěny dopravní značky B20a – Nejvyšší povolená rychlost 

30 km/h, dopravní značky B29 – Zákaz stání, dále dopravní značky A22 – jiná 

nebezpečí s dodatkovou tabulí E13 – Výjezd vozidel stavby, a to v obou směrech. 

Ze směru od ulice průmyslová bude  umístěna dopravní značka B24a – Zákaz odbočení 

vpravo s dodatkovou tabulí E13 – Mimo vozidel stavby. Ze směru od ulice Sokolovská 

bude umístěna dopravní značka B24b – Zákaz odbočení vlevo s dodatkovou tabulí E13 

– Mimo vozidel stavby. Dopravní značky B29 a B20a budou hned za napojením 

komunikace ze staveniště zrušeny dopravní značkou B26 – Konec všech zákazů. 

Pro stavbu se dále nestanovují další zvláštní požadavky na organizaci dopravy. 

 

6. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Obvodový plášť budovy z izolačních sendvičových panelů Kingspan má 

výrobcem garantovanou dlouhou provozní životnost. Panely jsou ve shodě s požadavky 

ISO a jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality v moderním zařízení. Izolační panely 

jsou ve shodě se stavebními předpisy i normami. Panely jsou držitelem certifikace ČR-

TAZUS-05-7040. Střešní plášť je tvořen mechanicky kotveným systémem Firestone 

UltraPly TPO. Střešní fólie je vyztužena membránou TPO, která má vynikající odolnost 

proti stárnutí, UV záření, chemikáliím obsažených v kyselých deštích a také proti 

smršťování. 

Návrh nosných konstrukcí z prefabrikovaných dílů je sestaven tak, aby 

působením zatížení nedošlo k: 

- Zřícení stavby nebo její části. 

- K nadměrným přetvořením konstrukce. 

- Poškození stávající haly nebo napojení hal nadměrným sedáním konstrukce. 

 

Při výpočtu prvků nosné konstrukce bylo uvažováno s těmito zatěžujícími hodnotami: 

- Zatížení sněhem    1,50 kN/m2 

- Zatížení větrem    0,55 kN/m2 

- Hmotnost střešní roviny   0,55 kN/m2 

- Zatížení střechy rozvody a podhledy  0,25 kN/m2 

- Zatížení obvodovým pláštěm   0,35 kN/m 

- Zatížení od JD nosnost 10t   1 ks v každé lodi 
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7. Požární bezpečnost 

 

Přistavovaná dvoulodní hala tvoří samostatný požární úsek. Dispozičně 

uspořádán jako jediný halový prostor. Konstrukční systém haly je dle ČSN 73 0804 

zařazen jako NEHOŘLAVÝ. Obvodový plášť je z panelů Kingspan KS1000 AWP 

s pěnovou výplní z polyizokyanurátu (IPN) a dosahující na požární hodnocení DP1. 

Vedle vrat jsou jednokřídlé otevíratelné dveře v postranních závěsech. 

Stupeň požární bezpečnosti byl zvolen dle ČSN 73 0804 jako SPB I. Rozměr 

haly splňuje i požadavky na mezní rozměr PÚ. Ten je dle ČSN 73 0804 16826 m2, hala 

má 6325 m2. V hale je nutno nainstalovat hydrantový systém s hadicí o min DN 25 mm, 

a to tak, aby bylo možné hasit každé místo haly alespoň jedním proudem vody. Dl  ČSN 

73 0875 a následujícím výpočtem jsme dospěli k závěru, že v hale nemusí být 

instalována EPS.   

 

8. Ochrana ovzduší 

 

Vytápění stávající administrativní budovy je pomocí odpadního tepla 

z kompresorů. Stávající výrobní haly jsou vytápěny teplem vyzářeným z vlastní 

lakovny, jen částečně plynovými infrazářiči. Nová hala by měla být vytápěna 

plynovými nízkoteplotními infrazářiči.  

Při provozu válcovací linky nevzniká prach ani jiné škodlivé látky, které 

by mohly být odváděny mimo halu ventilátory umístěnými nad linkou. V průběhu 

realizace projektu budou učiněna opatření zamezující prašnost. Prašné materiály budou 

dodávány v neporušených obalech a dováženy auty s plachtou. Automobily vyjíždějící 

ze staveniště projdou kontrolou, případně budou očištěny. Při nadměrném suchu bude 

staveniště kropeno. Přilehlé komunikace budou kontrolovány stavbyvedoucím a při 

případném znečištění sjednána náprava. 

 

9. Ochrana proti hluku 

 

Areál, ve kterém se nachází nově budovaná hala, leží v průmyslové zóně 

Pod Zelenou. Průmyslová zóna nemá souvislou zástavbu. Nejbližší domy se nacházejí 
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zhruba 350m vzdušnou čarou od administrativní budovy. Hala výškově navazuje 

na předchozí etapu a půdorysně je předsazena k ulici Lipové. Hala svým postavením 

uzavírá manipulační prostor areálu. Tímto zamezí šíření hluku z manipulačního prostoru 

směrem k ul. Sokolovská.  

Jediným možným zdrojem hluku z nově budované etapy bude hluk z technologie 

a ventilátorů. V hale se uvažuje s montáží válcovací linky s hladinou hluku 80 dB a 

Třemi ventilátory umístěnými ve střeše s hladinou hluku cca 70 dB. 

Při plném provozu nedochází k překročení limitu akustického tlaku pro hluk ze 

stacionárních zdrojů. 

 

10. Vliv stavby na životní prostředí 

 

Hala svým provozem nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Dešťové 

vody ze střechy haly budou zadrženy ve vybudované retenční nádrži a následně 

vypuštěny do dešťové kanalizace ústící do blízkého potoka Hrabinka. Splaškové vody 

v nově budované hale vznikat nebudou. 

Válcovací linka pracuje za studena. Součástí procesu není svařování, 

odmašťování ani zde nevznikají exhalace. 

Kovový šrot z výroby bude ukládán do speciální nádoby a pravidelně odvážen 

do šrotu. 

Při provozu nedochází k překročení limitu hluku. Po dobu výstavby dojde 

v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem 

stavební činnosti (hluk, prach). Při stavebních pracích vznikají odpady dle vyhlášky č. 

381/2001 Sb. Proto se veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech likvidovat. 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. ze dne 17. Října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů 

a Seznam nebezpečných odpadů. 

Příloha č.1. Katalog odpadů 

Skupina 08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 

(barev, laků, smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
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08 01 17  Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická 

rozpouštědla. 

08 01 21  Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

Skupina 13  Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05,12 a 19) 

13 01 10  Nechlorované hydraulické oleje 

13 02 06  Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 01  Topný olej a motorová nafta 

13 07 02  Motorový benzín 

Skupina 15  Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 07  Skleněné obaly 

Skupina 17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 02 01  Dřevo 

17 04 05  Železo a ocel 

17 05      Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 
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1. Situace stavební 
 
Stavební situace viz. Příloha č. 1, Výkres č.1. 
 
2. Situace širších dopravních vztahů 
 
Řešení dopravního napojení a jednotlivé dostupnosti z místa hlavních dodávek jsou 
zpracovány viz. Příloha č.5, Výkres č.5.. 
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1. Výpis prefabrikovaných prvků pro halu na výrobu otevřených 
profilů 

 
Sloupy 

1.NP 
Celkem 

Poznámka objem m3 Hmotnost t 
Prvek 

L= 
(mm) 

B= 
(mm) 

H= 
(mm) (Ks) 

S1 11755 500 600 9 9 2K 3,527 8,8175 

S1a 11755 500 600 2 2 2K 3,527 8,8175 

S2 11755 500 600 1 1 2K 3,527 8,8175 

S3 11755 500 600 1 1 2K 3,527 8,8175 

S4 12000 500 500 1 1 2K 3,000 7,5 

S5 11800 500 500 9 9 1K 2,950 7,375 

S6 12015 500 500 1 1 1K 3,004 7,51 

S7 12015 500 500 1 1 1K 3,004 7,51 

S8 11975 500 500 1 1 1K 2,994 7,485 

S9 11915 400 500 1 1   2,383 5,9575 

S10 11590 400 500 1 1   2,318 5,795 

S11 11915 400 500 1 1   2,383 5,9575 

S12 11915 400 500 1 1   2,383 5,9575 

S13 11915 400 500 1 1   2,383 5,9575 

S14 11915 500 500 1 1   2,979 7,4475 

S15 12790 400 500 1 1   2,558 6,395 

S15a 12790 400 500 1 1   2,558 6,395 

S16 12265 400 500 1 1   2,453 6,1325 

S16a 12265 400 500 1 1   2,453 6,1325 

S16b 12265 400 500 1 1   2,453 6,1325 

S16c 12265 400 500 2 2   2,453 6,1325 

S16d 12265 400 500 1 1   2,453 6,1325 

S17 12790 400 500 1 1   2,558 6,395 

S18 12790 400 500 1 1   2,558 6,395 

S19 11915 400 500 8 8 1K 2,383 5,9575 

S19a 11915 400 500 1 1 1K 2,383 5,9575 

S19b 11915 400 500 1 1 1K 2,383 5,9575 

S20 11915 500 500 4 4 1K 2,979 7,4475 

S20.1 11915 500 500 2 2 1K 2,979 7,4475 

S20a 11915 500 500 2 2 1K 2,979 7,4475 

S20b 11915 500 500 1 1 1K 2,979 7,4475 

S20c 11915 500 500 1 1 1K 2,979 7,4475 

S21 11050 400 500 1 1   2,210 5,525 

S22 11915 500 500 1 1 1K 2,979 7,4475 

S23 11915 500 500 1 1 1K 2,979 7,4475 

S24 11915 500 500 1 1 1K 2,979 7,4475 

Sum 66 66   99,577 248,9425 

         

          

Vazníky 
1.NP 

Celkem 
Poznámka Objem m3 Hmotnost t 

Prvek 
L= 
(mm) 

B= 
(mm) 

H= 
(mm) (Ks) 

V1 21980 400 2040 10 10   6,720 16,8 

V1/D 21980 400 2040 1 1   6,720 16,8 

V2 21840 400 2040 4 4   6,924 17,31 

V2/D 21840 400 2040 1 1   6,924 17,31 

V2a 21840 400 2040 3 3   6,924 17,31 

V2b 21840 400 2040 1 1   6,924 17,31 

V3 19030 400 2040 2 2   5,825 14,5625 

V4 2989 400 664 1 1   0,297 0,7425 

Sum 23 23   47,258 118,145 
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Vaznice 
1.NP 

Celkem 
Poznámka Objem m3 Hmotnost t 

Prvek L= 
(mm) 

B= 
(mm) 

H= 
(mm) (Ks) 

K11 11970 250 724 28 28 ve spádu 1,300 3,25 

K11/D 11970 250 724 2 2 ve spádu 1,300 3,25 

K11a/D 11970 250 724 2 2 ve spádu 1,300 3,25 

K12/L 11970 250 724 2 2 ve spádu 1,300 3,25 

K12/P 11970 250 724 1 1 vespádu 1,300 3,25 

K13 12220 250 724 1 1 vespádu 1,327 3,3175 

K14 7970 250 524 4 4 ve spádu 0,626 1,565 

K15 10970 250 724 4 4 ve spádu 1,191 2,9775 

K16/L 13470 250 824 1 1 ve spádu 1,665 4,1625 

K16/P 13470 250 824 2 2 ve spádu 1,665 4,1625 

K17 13720 250 824 1 1 ve spádu 1,696 4,24 

K21 11970 250 700 9 9   1,257 3,1425 

K21/D 11970 250 700 2 2   1,257 3,1425 

K21a 11970 250 700 7 7   1,257 3,1425 

K21a/D 11970 250 700 1 1   1,257 3,1425 

K22 11970 250 724 17 17 ve spádu 1,300 3,25 

K22a/D 11970 250 724 1 1 ve spádu 1,300 3,25 

K23 11970 250 700 2 2   1,257 3,1425 

K23a 11970 250 700 1 1   1,257 3,1425 

K24 12220 250 724 1 1 vespádu 1,327 3,3175 

K25 7970 250 500 2 2   0,598 1,495 

K25a 7970 250 500 1 1   0,598 1,495 

K26 7970 250 524 1 1 ve spádu 0,626 1,565 

K27 10970 250 700 2 2   1,152 2,88 

K27a 10970 250 700 1 1   1,152 2,88 

K28 13470 250 800 2 2   1,616 4,04 

K28a 13470 250 800 1 1   1,616 4,04 

Sum 99 99   33,497 83,743 

         

        
  

Střešní ztužidla 
1.NP 

Celkem 
Poznámka Objem m3 Hmotnost t 

Prvek L= 
(mm) 

B= 
(mm) 

H= 
(mm) (Ks) 

K30 11905 600 525 1 1   1,548 3,87 

K31 11830 600 525 6 6   1,538 3,845 

K31/D 11815 600 525 1 1   1,536 3,84 

K32 11830 600 525 1 1   1,538 3,845 

K34 7830 600 525 1 1   1,018 2,545 

K35 10830 600 525 1 1   1,408 3,52 

K36 13405 600 525 1 1   1,743 4,3575 

K37 6980 600 525 1 1   0,907 2,2675 

K38 11480 600 525 1 1   1,492 3,73 

K39 5980 600 525 1 1   0,777 1,9425 

K40 7580 600 525 1 1   0,985 2,4625 

Sum 16 16   14,490 36,225 

         

         
Štítové trámy 

1.NP 
Celkem 

Poznámka Objem m3 Hmotnost t 
Prvek L= 

(mm) 
B= 
(mm) 

H= 
(mm) (Ks) 

T1 5541 350 400 1 1   0,621 1,5525 

T1z 5541 350 400 1 1   0,621 1,5525 

T2 5541 350 400 3 3   0,621 1,5525 

T2z 5541 350 400 3 3   0,621 1,5525 

T3 5541 350 400 2 2   0,621 1,5525 

T3z 5541 350 400 2 2   0,621 1,5525 
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T4 10947 350 600 1 1   1,992 4,98 

T5 8062 350 600 1 1   1,467 3,6675 

T6 3288 350 400 1 1   0,368 0,92 

Sum 15 15   7,553 18,883 

         

          

Parapetní panely 
1.NP 

Celkem 
Poznámka Objem m3 Hmotnost t 

Prvek L= 
(mm) 

B= 
(mm) 

H= 
(mm) 

(Ks) 

OP1/L 5980 1080 260 6 6   1,163 2,9075 

OP1/La 5980 1080 260 1 1   1,163 2,9075 

OP1/P 5980 1080 260 7 7   1,163 2,9075 

OP2/L 5980 1080 260 1 1   1,163 2,9075 

OP2/P 5980 1080 260 1 1   1,163 2,9075 

OP3 4980 1080 260 1 1   0,968 2,42 

OP4 4980 1080 260 1 1 zrcadlo OP3 0,968 2,42 

OP5 6980 1080 260 1 1   1,357 3,3925 

OP6 7980 1080 260 1 1   1,551 3,8775 

OP7 7480 1080 260 1 1   1,454 3,635 

OP8/L 6380 1080 260 1 1   1,240 3,1 

OP8/P 6380 1080 260 1 1   1,240 3,1 

OP9 1080 1080 260 1 1   0,210 0,525 

OP10 6480 1080 260 2 2   1,260 3,15 

OP11 5980 1080 260 1 1   1,163 2,9075 

OP12 390 1080 260 1 1  0,076 0,19 

OP13 390 1080 260 1 1   0,076 0,19 

OP14 690 1080 260 1 1   0,134 0,335 

OP15 2490 1080 260 1 1 otvor 0,484 1,21 

OP16 3300 1080 260 1 1   0,642 1,605 

OP17 7980 1080 260 1 1   1,551 3,8775 

OP18 5480 1080 260 6 6   1,065 2,6625 

OP19/L 5480 1080 260 1 1   1,065 2,6625 

OP19/P 5480 1080 260 1 1   1,065 2,6625 

OP20/L 5800 1080 260 1 1   1,128 2,82 

OP20/P 5800 1080 260 1 1   1,128 2,82 

OP21 1790 1080 260 1 1   0,348 0,87 

OP22 490 1080 260 1 1   0,095 0,2375 

OP23 5480 1080 260 1 1 otvor 1,065 2,6625 

OP24 11065 1080 390 1 1   3,705 9,2625 

Sum 47 47   30,853 77,133 



 

 

 
 
 
 
 
 

2. Položkový rozpočet zpracovaný v programu Buildpower 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpo čet 1 
Montáž prefabrikované konstrukce z ty čových 
prvk ů JKSO  811.21 

Objekt 
Název 
objektu     SKP    

01 SO 01     Měrná jednotka m3 

Stavba 
Název 
stavby     Počet jednotek 86 000 

01 Hala pro výrobu otev řených profil ů Náklady na m.j. 86 

Projektant   Delta Třinec a.s. Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu   Delta Třinec a.s.     

Objednatel   Kovonasystem a.s.     

Dodavatel     Zakázkové číslo  1 

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady 

  HSV celkem 7 371 239 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka     0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 

N 
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 

ZRN celkem 7 371 239 Zařízení staveniště   0 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 7 371 239 Ostatní náklady neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 7 371 239 Ostatní náklady celkem   0 

Radek
Textové pole
30



 

 

 
 
 
 
 
 

Vypracoval:   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   

Jméno : MarekJekielek   Jméno : Jméno :   

Datum :   Datum : Datum :   
        
Podpis :   Podpis:   Podpis:   

          
Základ pro DPH 20,0 %     7 371 239 Kč 
DPH 20,0 %    1 474 248 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     8 845 487 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radek
Textové pole
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Stavba : 01 Hala pro výrobu otev řených profil ů   Rozpočet : 1   

Objekt : 01 SO 01       
Montáž prefabrikované konstrukce z tyčových 
prvků 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍL Ů 

  
Stavební 

díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 2 439 557 0 0 0 0 
34 Stěny a příčky   614 788 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 8 765 0 0 0 0 
42 Vodorovné nosné konstrukce 3 749 255 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 558 875 0 0 0 0 

  CELKEM OBJEKT   7 371 239 0 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 7 371 239   0 
Oborová přirážka   0 0,0 7 371 239   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 7 371 239   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 7 371 239   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 7 371 239   0 
Provoz investora   0 0,0 7 371 239   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 7 371 239   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 7 371 239   0 
  CELKEM VRN         0 

 
 
 

Radek
Textové pole
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Položkový rozpo čet  

 Stavba : 01 Hala pro výrobu otev řených profil ů   Rozpočet: 1   

Objekt : 01 SO 01   
Montáž prefabrikované konstrukce z tyčových 

prvků 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ 
hmotnost 
celk.(t) 

Díl:  33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky             
1 331125003R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t kus 26,00 3 730,00 96 980,00 7,00000 182,00000 
2 331125004R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 10 t kus 13,00 4 400,00 57 200,00 8,80000 114,40000 

3 331125004V1 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 10 t Hmotnost 8t 
ks 27,00 3 980,77 107 480,79 8,00000 216,00000 

4 01 Sloup želbet prefabrikovaný 500x400mm dl11000mm kus 2,00 26 450,00 52 900,00 5,60000 11,20000 
5 02 Sloup želbet prefabrikovaný 500x400mm dl11915mm kus 14,00 27 600,00 386 400,00 5,95000 83,30000 
6 03 Sloup želbet prefabrikovaný 500x400mm dl12300 kus 10,00 28 635,00 286 350,00 6,20000 62,00000 
7 04 Sloup želbet prefabrikovaný 500x500mm dl12000mm kus 27,00 34 258,00 924 966,00 7,44000 200,88000 
8 05 Sloup želbet prefabrikovaný 500x600 dl11755mm kus 13,00 40 560,00 527 280,00 8,81750 114,62750 

  Celkem za 33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky       2 439 556,79   984,40750 

Díl:  34 Stěny a p říčky             
9 345125002R00 Montáž dílce parapetního ze ŽB hmotnosti do 5 t kus 4,00 1 514,00 6 056,00 4,50000 18,00000 

10 345125002V2 Montáž dílce parapetního ze ŽB hmotnosti do 5 t hmotnost 3t 
kus 42,00 1 480,09 62 163,78 3,00000 126,00000 

11 345125003V3 Montáž dílce parapetního ze ŽB hmotnosti do 7 t Hmotnost do 
10t kus 1,00 1 565,90 1 565,90 9,00000 9,00000 

12 06 Parapetní panel zateplený prefabrikovaný tl260mm kus 42,00 10 500,00 441 000,00 2,90000 121,80000 
13 07 Parapetní panel zateplený prefbrikovaný tl260mm kus 4,00 16 275,00 65 100,00 3,80000 15,20000 
14 08 Parapetní panel zateplený prefabrikovaný tl390mm kus 1,00 38 902,00 38 902,00 9,26000 9,26000 

  Celkem za 34 Stěny a p říčky       614 787,68   299,26000 

Díl:  4 Vodorovné konstrukce             
15 413121011R00 Montáž trámů, ztužidel apod., vodorovných do 3,0 t kus 4,00 1 096,00 4 384,00 0,06900 0,27600 
16 14315510 Trubka podélně svařovaná hladká 11373  102x2,0 mm m 26,00 168,50 4 381,00 0,00493 0,12818 
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  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       8 765,00   0,40418 

Díl:  42 Vodorovné nosné konstrukce             
17 413125001R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 10,00 1 198,00 11 980,00 1,45000 14,50000 
18 413125002R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 3 t kus 23,00 1 650,00 37 950,00 0,02946 0,67758 
19 413125003R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 5 t kus 10,00 2 125,00 21 250,00 4,20000 42,00000 

20 413125003V4 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 5 t hmotnost do 4 t 
kus 88,00 2 093,53 184 230,64 3,25000 286,00000 

21 441125004R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 15 t kus 2,00 4 120,00 8 240,00 14,50000 29,00000 

22 441125005V4 
Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 19 t hmotnost 
do 17t kus 20,00 7 363,21 147 264,20 16,80000 336,00000 

23 09 Vazník želbet prefabrikovaný dl19000mm kus 2,00 66 930,00 133 860,00 14,50000 29,00000 
24 10 Vazník želbet prefabrikovaný dl21840mm kus 20,00 75 020,00 1 500 400,00 17,00000 340,00000 
25 11 Tyčové prvky střešní roviny do hmotnosti 1,5t kus 10,00 5 560,00 55 600,00 6,00000 60,00000 
26 12 Tyčové prvky střešní roviny do hmotnosti 3t kus 23,00 9 510,00 218 730,00 2,88000 66,24000 
27 13 Tyčové prvky střešní roviny do hmotnosti 4t kus 88,00 14 300,00 1 258 400,00 3,25000 286,00000 
28 14 Tyčové prvky střešní roviny do hmotnosti 5t kus 10,00 17 135,00 171 350,00 4,20000 42,00000 

  Celkem za 42 Vodorovné nosné konstrukce       3 749 254,84   1 531,41758 

Díl:  99 Staveništní p řesun hmot             
29 998011032R00 Přesun hmot pro haly montované výšky do 12 m  t 2 815,49 198,50 558 874,62     

  Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot       558 874,62     
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1. Obecné informace o stavbě 

 

1.1. Identifikační  údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů 

 

Druh stavby:  Výstavba dvoulodní haly 

 

Místo stavby:   Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007,Český Těšín 737 

01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/10, 310/13, 3010/18, 3010/19, 

3010/20, 3010/49, 3010/52, 3010/55, 3031/1 

 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61   Ing. Farníková, Ing Gaš 

 

1.2. Účel objektu 

 

Jedná se o rozšíření výrobního 

závodu firmy Kovona System a.s., které 

logicky navazuje na původní výrobní halu, 

a tvoří s ní jednotný celek. Výrobní závod 

Kovona System a.s. se nachází 

v průmyslové zóně Pod Zelenou v Českém 

Těšíně, ul. Průmyslová. Je zaměřen na 

lehkou kovovýrobu. 

 Stavba nové dvoulodní haly se rozkládá na pozemcích v k.ú. Český Těšín parc. 

Č. 3010/10, 3010/13, 3010/18, 3010/19, 3010/20, 3010/52, 3010/55, 3031/1. 3009/10. 

Hala bude navazovat na stávající OK halu, bude respektovat vzájemné výškové 
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napojení střech. Objekt je půdorysných osových rozměrů 140,5x44m a navržen o možné 

rozšíření o další loď. 

 

1.3. Etapa montáže skeletu 

 
 Základním nosným prvkem 

haly jsou sloupy o průřezu 500/500 

mm s konzolou pro jeřábovou dráhu. 

Sloupy ve středové ose H jsou průřezu 

600/500 mm  s konzolami pro 

jeřábovou dráhu na dvou stranách 

směrem do lodí hal. V krajní ose I jsou 

umístěny mezisloupy pro opláštění o průřezu 400/500 mm, které mají také konzolu pro 

jeřábovou dráhu. Všechny sloupy jsou obousměrně vetknuty do kalichů základové 

konstrukce a vazníky jsou připojeny kloubově. Štítové sloupy s osovou vzdáleností 

5500 mm mají rozdílnou výšku, aby na jejich horní líc mohly být uloženy střešní 

vaznice. Do vidlicovitých hlav sloupů jsou usazeny vazníky o rozponu 22m. Vazníky 

jsou sedlové s výškou ve vrcholu 2050mm a spádem 9.55%. Vazníky obsahují 6 otvorů 

průměru 400 mm, kterými je možno vést instalace. Ve štítových osách jsou vazníky 

nahrazeny štítovými trámy. Střešní vazníky vynáší vaznice se základní osovou 

vzdáleností 5500mm. Vaznice jsou na vazníky osazeny nepřímo (prostor mezi horním 

lícem vazníku a vaznice je 350mm). Kromě vrcholových a okapových vaznic jsou 

všechny ve spádu. V obvodových osách jsou krajní vaznice nahrazeny ztužidly, 

zajišťují vybočení mezisloupů 400/500mm. Součástí dodávky jsou i parapetní 

(základové) panely. Panely tloušťky 260mm jsou složeny z těchto vrstev, 120mm nosná 

deska + 80mm tepelná izolace + 60mm vnější pohledová část. Parapetní panely jsou 

plně zapuštěny nosnou deskou mezi obvodové sloupy a uloženy na horní líc kalichů. 

Panely vynáší svislé zatížení opláštění. 
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2.  Materiály 

 

2.1. Tabulka materiálů 

 
Základními prvky používanými v této etapě montáže skeletu jsou prefabrikované 

železobetonové prvky vyrobené dle projektové dokumentace a popsané ve výpise 

prvků. Viz. Kapitola č. 3 Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu. 

 

 

 

 

Dále budou při montáži použity materiály viz. Tabulka A. Prefabrikované prvky a 

spojovací materiály budou dodány dodavatelem skeletu. Beton bude dovezen z nejbližší 

betonárny tj. z Třince. Vzdálenost cca 10 km. 

 

2.2.  Doprava 

 
Prefabrikáty budou na staveniště 

dopravovány tahači Scania R 500 s valníky 

Goldhofer SPZ-DL 3 AA. Prefabrikované dílce 

budou převáženy v takové poloze, v jaké budou 

zabudovány do konstrukce, pouze sloupy 

budou ve vodorovné poloze a parapetní panely 

ve svisle poloze na stojanu se sklonem 15° od 

svislice. Při přepravě musí být dílce řádně zajištěny proti posunu a překlopení 

atestovanými popruhy. Materiál převezme zodpovědná a pověřená osoba a vše zapíše 

do stavebního deníku. Materiál bude složen dle požadavků výrobce a to za použití 

úchytů s kulovou hlavou fy Halfen nebo závitovými pouzdry fy Halfen. Pouze vazníky 

jsou již z výroby opatřeny zvedacími smyčkami z drátěných lan fy Philipp group 

Zkontroluje kompletnost dodávky dle dodacího listu a řádné označení prvků dle 

projektu. Materiál bude dopravován postupně podle fáze montáže skeletu.  

 

2.3. Skladování 
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 Skladovací plocha na staveništi bude uvnitř plánované haly rozmístěná podél 

stávající budovy na předem připravené rovné pláni, zpevněné vápennou stabilizací o 

tloušťce 0,5 m, která proběhla na začátku výstavby. (nevylučuje se montáž přímo 

z dopravního prostředku). Při uložení dílců nesmí dojít k porušení či poškození prvků. 

Prvky musí být podloženy a proloženy dřevěnými hranoly (0,1x0,1m). Prefabrikáty 

musí být podloženy v místech závěsných háků nebo ve vzdálenosti 1/10 délky dílce. 

Prvky se skladují v takové poloze, v jaké budou následně zabudovány do konstrukce, 

mimo sloupy které jsou převáženy i skladovány ve vodorovné poloze. Sloupy, štítové 

trámy a ztužidla se skladují max. do 3 vrstev. Vaznice se skladují pouze v jedné vrstvě, 

protože jsou navrženy jako ubíhané T-průřezy s šířkou hlavy 250mm. Parapetní panely 

budou skladovány na speciálním stojanu, na kterém byly dovezeny z výroby. Mohou 

být skladovány pouze ve svislé poloze do sklonu 15° od svislice. Všechny spojovací 

materiály a pryžová ložiska budou skladovány v uzamykatelném skladu. 

 

3. Převzetí pracoviště 

 

K procesu montování skeletu lze přistoupit po provedení pilotových základů a 

monolitické převázky s osazenou plotnou pro kotvení sloupu S21 a následné přejímky. 

Základy musí mít alespoň 70% předepsané krychelné pevnosti. Před zahájením bude 

provedena kontrola modulové sítě a přesnost provedení kalichů. Požadovaná velikost 

v patě je minimálně o 100mm větší než půdorysný rozměr sloupu. Požadovaná přesnost 

v provedení kalichů je ±25mm směrově a ±10mm výškově. Požadovaná přesnost kování 

pro sloup S21 je ±15mm směrově a ±5mm výškově. Dále musí byt provedeny 3ks 

monolitických základů pod vratovými otvory. 

 Při převzetí staveniště musí byt provedena kvalitní zpevněná příjezdová cesta s 

nájezdem dostatečného poloměru na přilehlou komunikaci, dále bude určeno přesné 

místo pro skladování prefabrikátů, bude předán uzamykatelný a dostatečně velký sklad 

na spojovací materiál a montážní pomůcky. Prostor montáže bude vyklizený a bude 

umožňovat bezproblémový pohyb jeřábu. Celý půdorysný průmět haly bude zhutněn 

válcem na hodnotu 45Mpa. Převzetí staveniště a výsledek přejímky patek budou 

zapsány do stavebního deníku za účasti statika, stavebního dozoru, dodavatele 

prefabrikátů a montážní firmy.   
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4. Pracovní podmínky 

 

4.1.  Zařízení staveniště 

 
Příjezd na staveniště je po ulici Lipové s dvousměrným provozem. Dále po 

provizorně vybudované komunikaci cca 20m k okraji staveniště. Zpevněná cesta bude 

dostatečně široká pro vjezd mobilního jeřábu a valníku s prefabrikáty. Zatáčky budou 

mít dostatečný poloměr (16m). Staveniště bude oploceno plotem o výšce 1,8m. 

Stavební pláň bude dostatečně únosná pro zapatkování mobilního jeřábu, uložení dílů 

na skládku a následnou montáž prefabrikátů. Na staveništi je zajištěna dodávka 

elektrické energie (i napětí 380V) a vody, jejich přípojná místa jsou v dosahu. 

Staveniště má prostor pro zbudování mobilního míchacího centra pro výrobu 

zálivkových směsí. V blízkosti budoucího míchacího centra se nachází uzamykatelný 

sklad. Staveniště je řádně osvětleno. Na staveništi je přítomné hygienické zařízení 

v podobě chemických toalet a stavební buňky připojené k vodovodu sloužící pro 

hygienické potřeby pracovníků.  

 

4.2.  Povětrnostní podmínky   

 
- Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5°C, při této teplotě je třeba zvolit jinou 

zálivkovou směs, popřípadě do betonu přidat příslušné příměsi. Viz: Přehled 

opatření v závislosti na venkovní teplotě 

- Klesne-li teplota pod -10°C je nutno respektovat snížení únosnosti vázacích 

prostředků až na polovinu. 

- Montáž musí být přerušena, dosáhne-li vítr rychlosti 10m/s. 

- Montáž nesmí probíhat za snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení) 

- Práce nebudou probíhat v čase nočního klidu či za tmy. 

- Práce se musí ukončit při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 

 

Přehled opatření v závislosti na venkovní teplotě 

Teplota vzduchu  0°C - 5°C  - ohřát záměsovou vodu na +50°C a přidat přísadu 

REXAL  

Teplota vzduchu  0°C - -5°C - ohřát záměsovou vodu na +70°C a přidat přísadu 

REXAL, spoj zakrýt na dobu 36 hodin. 
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Teplota vzduchu -5°C - -10°C  -ohřát záměsovou vodu na +70°C a přidat přísadu 

REXAL, spoj zakrýt na dobu 72 hodin. 

Prvky a styčné plochy před montáží řádně očistit a zbavit námrazků. 

Při zvedání se vyvarovat případného trhnutí, které může vzniknout přimrznutím 

prvku. 

 

4.3.  Instruktáž zaměstnanců 

 
- Všichni zaměstnanci účastnící se montáže prefabrikovaných dílů musí byt řádně 

proškoleni a seznámeni s postupem montáže. 

- Zaměstnanci jsou seznámeni s použitou technologií. 

- Montážní četa je obeznámena s použitými stroji a technologií uvazování. 

- Vazači budou proškoleni a seznámeni se systémem přepravních úchytů fy 

Halfen a použitými ocelovými lany. 

 

 

5. Personální obsazení 

 

Montáž bude prováděna jednou četou. 

Vedoucí pracovní čety   2 

Montážník    4 

Vazač     4 

Svářeč     1 

Jeřábník    2 

Pomocný dělník    2 

Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými pro danou práci, popřípadě 

budou mít platný průkaz k provádění této činnosti (jeřábník, svářeč). Průkazy se 

okopírují a založí do stavebního deníku. Pracovníci budou podrobeni instruktáži, kde 

také podepíší prohlášení o seznámení s danou problematikou. 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Seznam nasazených strojů a elektrických zařízení: 

 

- Mobilní jeřáb:    LIEBHERR LTM 1050 

- Mobilní jeřáb:    LIEBHERR LTM 1060 

- Autodomíchávač   Stetter Basic line AM 6C+ 

- Tahač:     Scania R500 LA6X4 MSA ADR 

- Valník:    Goldhofer SPZ-DL 3 AA 

- Terénní nůžková plošina:  Roohlehner H 12 SX 

- Kloubovo-teleskopická plošina Roohlehner HA 16 X 

- Smykem řízený nakladač:   Komatsu SK820-5 

- Míchačka s nuceným oběhem:  Filamos M180 

- Lehký ponorný vibrátor:   Livers Holland  P-14/E 

- Svařovací invertor:    Omicron GAMA 1500L 

- Úhlová bruska:    BOSCH GWS 24-230 JH Professional 

-  

 Technická data strojů viz. Kapitola č.7. Návrh strojní sestavy pro technologickou 

etapu. 

 

Seznam pomůcek: 

Ocelové pásmo, svinovací metr, olovnice, vodováha, nivelační lať, stativ, ocelové 

páčidlo, zednická lžíce 2ks, gola sada, kolečko na maltu, kbelík, palice, kladivo, kleště, 

klíny z tvrdého dřeva, ocelové distanční destičky, závěsy pro prefabrikované díly, forma 

na zkušební těleso  

 

Ochranné pomůcky: 

Pracovní oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, pevná pracovní 

obuv, svářečská maska, svářečské rukavice, přilba pro práci ve výškách, bezpečnostní 

celotělový postroj, bezpečnostní lano s karabinou,  
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7. Pracovní postupy 

 

7.1. Sled montážních prací 

 
- Montáž sloupů 

- Montáž parapetních panelů 

- Montáž prvků střešní roviny 

- Montáž zavětrování 

 

7.2.  Montáž sloupů 

 
Montáž sloupů je možno začít po důkladné 

kontrole a převzetí kalichových patek, které mají 

alespoň 70% z požadované pevnosti.  

- Provede se zaměření a popsání hlavních os 

v podélném i příčném směru.  

- Montáž bude prováděna od zadní části haly 

směrem k ulici Lipová, tj. od osy 1 k ose 13.  

- Na skládce se sloup očistí, provede se 

vizuální kontrola a 850mm nad patou sloupu 

se vyznačí osy. 

- Před uvázáním sloupu na zvedací 

mechanismus se provede vyčištění dna 

kalichu.  

- Vazači připevní sloup ocelovými lany za trubkovou závlač prostrčenou 

montážním otvorem v horní části sloupu nad konzolou pro JD. 

- Sloup se na místo montáže dopraví jeřábem a usadí se do kalichu za pomoci 

dvou montážníků.  

- Následuje kontrola výšky a značek os, kontrola svislosti pomocí vodováhy a 

kontrola rovinnosti pomocí nivelačního přístroje. Vetknutí sloupů je 

projektováno na 850mm, zbylých 50mm je vynecháno na podlití a výškové 

vyrovnání. 

- Orientace sloupů je dána konzolou pro jeřábovou dráhu, štítové sloupy se 

umísťují plotnami pro paždíky vně haly.  
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- Po důkladné kontrole výškového a směrového usazení se provede zajištění klíny 

z tvrdého dřeva.  

- Zalití kalichu betonem C30/37 se provede najednou u všech sloupů osazených 

v daném dni. A to na konci směny. Beton se přiveze z betonárky dostatečně 

velkým domíchávačem. 

- Beton se důkladně zhutní vibrační jehlou.  

- Při 70% pevnosti betonu se mohou vyjmout klíny a dobetonovat zbylých otvorů. 

 Pozor na sloup S4 je o 250mm vyosen 

dovnitř objektu. Nutno zkontrolovat již při 

zaměření os. Výška Mezisloupů S19 a S21 

v ose I je projektována o 5mm níž než hlavní 

sloupy, z důvodu průhybu okapové vaznice. 

Na tento výškový rozdíl mělo být pamatováno 

již při výrobě, nutno ale výškové rozdíly 

překontrolovat. Sloup S21 se z důvodu kanalizace osazuje na monolitickou převázku 

mezi dvěma piloty opatřenou ocelovou plotnou. Sloup S21 je třeba kotvit koutovými 

svary k zabudovanému kování. Přesný detail styku je rozkreslen na detailu MS1. Sloup 

S21 nemá konzolu pro jeřábovou dráhu a jeho orientace je dána plotnami pro paždíky, 

které se umísťují vně haly. Montážní otvory na sloupech se zaslepí krytkou z pvc. 

Půlkulatá vynechávka s úchytem s kulovou hlavou bude zapravena maltou.   

 

7.3. Montáž parapetních panelů  

 
Montáž parapetních panelů bude zahájena po montáži sloupů a to ve stejném 

směru 

od os 1;G tj. od připojení na stávající ocelovou 

halu.  

- Po provedení kontroly rovinnosti 

sloupů, vyjmutí klínů a následného 

zalití betonem se může začít s montáží 

parapetních panelů. 

- Na skládce se zkontroluje poškození panelu a ujistíme se o místě usazení. 
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- Vazači připevní panel na hák zvedacího zařízení za pomoci 2 ks ocelových lan 

fy Region lana připevněných k HD - kombi hlavě zašroubované do závitového 

pouzdra umístěného v horní části panelu. Celý systém je od fy Halfen. 

- Panel bude na místo určení dopraven jeřábem. 

- Parapetní panely se osazují přímo na pilotové hlavice a monolitické základy do 

maltového lože C25/30. Jejich horní líc je projektován na +0,600.  

- Výška každého panelu bude přeměřena ihned po usazení nivelačním přístrojem. 

- Spára mezi panelem a kalichem je předepsána na 20mm .  

- Parapetní panely jsou plně zapuštěny nosnou vrstvou mezi sloupy. 

- Panely jsou ke sloupům připevněny za pomocí kovářských spojů k ocelovým 

plotnám předem připraveným ve sloupech. Detaily spojů jsou popsány ve 

výkresech MS2 – 81 ks spojů, MS2a – 4ks spojů. 

- Spára mezi panelem a sloupem je projektována na 15mm a zůstane volná.  

- Vnější spára mezi sousedními panely se vyplní TI Tubex a dilatačním páskem 

Tubex, který bude sloužit jako podklad pro  tmel.  

- Na závěr bude opatřena výplní z pružného tmelu v barvě pohledové části 

parapetního panelu nebo po domluvě s investorem. 

Panel OP24 je plně předsazen před sloup S4, z důvodu napojení opláštění stávající a 

nové haly. Na panelu OP24 bude stát ocelový sloupek. Připevnění parapetního panelu 

OP24 ke sloupu S4 je popsáno ve výkrese MS4 – 1ks. spoje. Všechny závitové pouzdra 

na panelech budou opatřeny záslepkou z PVC v barvě panelu. 

 

 

7.4.  Montáž prvků střešní roviny 

 
Montáž střešní roviny může začít nejdříve 48 hodin po zalití kalichů a to při 

řádném 

ošetřování betonu. Všechny prvky střešní roviny osazujeme na pryžová ložiska dle 

projektové dokumentace. Vazníky mají z výroby zabudované lanová smyčky DEHA 

z drátěných lan fy Hafen. Za tyto smyčky se upne přímo hák zvedacího zařízení. 

Všechny ostatní prvky střešní roviny se budou montovat za pomocí 2 ks ocelových lan 

fy Region lana a Univerzální kulové spojky , která se upevní do přepravních úchytů 

DEHA s kulovou hlavou zabudovaných v prefabrikovaném prvku. Celý systém je od fy 

Halfen. 
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- Nejdříve překontrolujeme poškození a čistotu daného prvku střešní roviny.  

- Vazači připevní prvek na zvedací zařízení. 

- Montáž začneme osazováním štítových trámů, které nahrazují vazník v krajní 

ose 1. 

- Před osazením štítového trámu se očistí ložná plocha a osadí se pryžové ložisko. 

- Následuje osazení štítového trámu na trny ve vrcholech sloupů.  

- Orientaci štítových trámů poznáme pomocí ozubu vyloženého 100 mm vně haly.  

- Ihned po osazení štítových trámu se spoje zalijí zálivkovou směsí Groutex. 

- Následuje montáž vazníků v ose 2. 

- Vazník se osazuje do vidlicovité hlavy sloupu také na pryžová ložiska 

obdobným způsobem. 

- Na obou spodních koncích vazníku musí být našroubovaný ocelový trn.  

- Montážní otvor y na sloupech musí být vyplněny cementovou zálivkou C25/30 

do 2/3 výšky.  

- Po osazení vazníku se otvory doplní cementovou zálivkou C25/30 popřípadě se 

přebytečná zálivka odstraní. 

- Vazníky jsou pro lepší orientaci opatřeny prohlubní o velikosti 150/150mm 

hloubky 15mm, která se osazuje k ose H.  

- Vazníky se osazují symetricky v obou lodích haly, aby nedošlo 

k jednostrannému zatížení sloupů v ose H. Postupujeme následovně: vazník V1 

v ose 2, dále vazník V2a v ose 2.  

- Ihned po montáži vazníku se začne s osazováním vaznic z důvodu roznesení 

zatížení od větru na stěnu vazníku.  

- Překontroluje se poškození a čistota prvku, dále se překontroluje ložná plocha a 

provede se osazení pryžových ložisek. 

- Vaznice se osazují na trny zabudované ve vazních z výroby. 

- Ihned po osazení vaznice se spoje zalijí cementovou zálivkou C25/30 

- Zvláštním typem vaznic jsou vaznice okapní, které tvoří zároveň i funkci 

ztužidel.  

- Orientaci poznáme pomocí ozubu 100 mm umístěného vně konstrukci.  

- Spoje u štítových trámů a okapních krokví se zalijí zálivkovou směsí Groutex, 

z důvodů lepších vlastností.  

V ose 8 se nachází dilatační spoj. Spoje vaznic a okapových ztužidel v dilataci se 

nesmějí zalít cementovou maltou ani zálivkovou směsí Groutex. Spoje v této ose 
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budou vyplněny montážní pěnou z důvodů dilatace. Vynechané otvory s úchyty 

s kulovou hlavou se po montáži vyplní cementovou zálivkou C25/30. Zvedací 

drátěné smyčky zůstanou ponechány. 

 

7.5.  Montáž zavětrování střešní roviny 

Zavětrování střešní roviny je provedeno pomocí 4ks ocelových táhel. Táhla 

budou 

montována mezi osy G a F.1 v přední části haly. Táhla jsou montována až po ukončení 

montáže prefabrikovaných dílů. 

- Ocelová táhla jsou připojeny ke sloupům pomocí svarů k plotnám, předem 

zabudovaným ve sloupech. 

- Táhla jsou montována zepředu od osy 13 k ose 11 pomocí plošin a svařovacího 

invertoru. 

- Umístění táhel je zakresleno na výkrese M203 skladba střešní roviny. 

Zavětrování musí být provedeno před zahájením montáže střešní roviny a opláštění. 

 

 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

 

Během celého procesu montáže prefabrikovaného skeletu bude přítomen 

vedoucí čety nebo jím pověřený mistr. Bude kontrolovat technologický postup, použití 

správných hmot, provedení spojů, svarů a přesné dodržování rozměrů vyplývající 

z projektové dokumentace. 

 

8.1.  Vstupní kontrola 

 
- Nejprve je třeba vizuálně překontrolovat celistvost vázacích ocelových lan a 

štítky s únosností. 

- Kontrola funkčnosti zvedacích mechanizmů 

- Kontrola dovezených prefabrikátů a ostatních materiálů. Každý prvek musí být 

očíslován a jeho výrobní číslo musí souhlasit s dodacím listem. Zvláště si dát 

pozor na datum výroby prvku. Zálivkové směsi musí odpovídat projektové 

dokumentaci a jejich případné rozdíly je nutno reklamovat nebo projednat se 

statikem. 
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- Rozměry prvků musí souhlasit s projektovou dokumentací. Tyto kontroly budou 

prováděny namátkově. 

- Nutno také zkontrolovat stav dopravených dílců (známky poškození povrchu, 

otlučené rohy, poškozena výztuž) 

- Pomocí nivelačního přístroje se přeměří osy haly. 

- Provede se kontrola základových patek a velikost kalichů. Naměřené odchylky 

se zapíší do stavebního deníku. Povolené odchylky jsou ±25 mm směrově a 

±10mm výškově. Pozor kalich pod sloupem S4 je o 250 mm vyosen směrem do 

haly. 

- Nutno také zkontrolovat usazení ocelové plotny na monolitické převázce pro 

montáž sloupu S21. Povolené odchylky jsou ±15 mm směrově a ±5 mm 

výškově. 

- Prvky je nutno ukládat na skládku dle ložního plánu, řádně proloženy v místech 

úchytů. 

 

8.2.  Mezioperační kontrola 

 
- Dodržení správného postupu při montáži dílců. Především dodržení 

technologického postupu provádění spojů, dále nutno hlídat stabilitu konstrukce 

v každém okamžiku odpojení prefabrikátu od závěsu. 

- Kontroluje se vodorovnost, svislost a výškové uložení prvků dle normy ČSN 73 

0210-1. Dovolená výšková odchylka je ±10 mm u svislých a ±5 mm u 

vodorovných prvků. Dovolená odchylka rotace sloupu je ±10 mm od svislé osy. 

Stěnové díly musejí být osazovány s půdorysnou výchylkou max ±8 mm. 

Maximální dovolená osová výchylka tyčových vodorovných nosných konstrukcí 

je ±5 mm. 

- Vizuální kontrola provedení svarů, především celistvost a provaření.  

- Svary musí být opatřeny minimálně dvounásobným antikorozním nátěrem. 

- Vizuální kontrola provedení zálivek, dokonalé prolití spojů zálivkovou maltou. 

- Ze zálivkových směsí jsou namátkově odebírány vzorky, ze kterých jsou 

vyrobeny zkušební tělesa. 

- Jelikož se pracuje ve výškách a manipuluje se s velmi těžkými břemeny, musí se 

kontrolovat bezpečnost práce na staveništi. Zamezit pohybu osob pod 
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zavěšeným břemenem. Prefabrikované dílce musí být bezpečně zajištěny proti 

pádu. 

- Pracovníci pracující ve výškách musí být zajištěni jistícími postroji 

 

8.3.  Výstupní kontrola 

 
- Všechny otvory musí být důkladně vyplněny zálivkovou směsí tak, aby bylo 

zabráněno vniknutí vody a následného poškození konstrukce. 

- Po úplném zatvrdnutí zkušebních těles se provedou zkoušky pevnosti v tlaku. 

Z výsledku těchto zkoušek se potvrdí vlastnosti konstrukce. 

- Po ukončení prací bude provedena celková kontrola provedených prací, které 

musí odpovídat výkresům projektové dokumentace. Případné odchylky a 

opodstatněné změny projednané před provedením se statikem, budou zapsány do 

stavebního deníku. 

- Rovinnost, svislost a dodržení předepsaných os bude prověřeno přivolaným 

geodetem. 

- Před montáží střešní roviny je nutno zkontrolovat zajištění spojů v dilatační ose 

8 montážní pěnou. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
Nedílnou součástí technologického předpisu jsou i pravidla BOZP. Pracovníci 

před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, manipulaci se 

stroji a bezpečném pohybu na staveništi. Osnova školení je daná zák. č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho změnami, 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo hloubky, nařízením vlády č.  101/2005 Sb. o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Bezpečnostní opatření 
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 Bezpečnost zdraví a ochrana zdraví při práci a montáži se zajišťuje zejména: 

- proškolením pracovníků z BOZ před zahájením prací a to zejména na danou 

technologickou etapu 

- zajištění koordinace prací odborným dozorem 

- bezpečným uložením prvků na skládce 

- udržením pořádku na staveništi 

- osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků prováděným montážní a vazačské 

práce 

- jeřábník společně s vazačem jsou odpovědni za použití správného závěsného 

zařízení a uvázání břemene 

- velmi důležité je používání ochranných pomůcek, především úvazů, a 

předepsané obuvi 

Bezpečnostní opatření jsou dále popsána a řešena viz. Kapitola č. 9. Bezpečnost práce 

řešené technologické etapy. Tato kapitola obsahuje základní informace o bezpečnosti a 

plán rizik pro etapu montáže skeletu. 

 

10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 

Při montáži železobetonového prefabrikovaného tyčového skeletu vznikají odpady dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. Proto je nutno odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

likvidovat 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. ze dne 17. Října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů a 

Seznam nebezpečných odpadů. 

Příloha č.1 Katalog odpadů 

Skupina 08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 

(barev, laků, smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

- 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

- 08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

Skupina 13  Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05,12 a 19) 

- 13 01 10 Nechlorované hydraulické oleje 

- 13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
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- 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 

- 13 07 02 Motorový benzín 

Skupina 15  Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

- 15 01 02 Plastové obaly 

- 15 01 04 Kovové obaly 

- 15 01 07 Skleněné obaly 

Skupina 17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

- 17 01 01 Beton 

- 17 02 01 Dřevo 

- 17 04 05 Železo a ocel 

- 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 

 



 

11. Tabulka A 

Materiál Specifikace Množství potřebné Množství dovezené Obsah balení Počet balení 

Beton C30/37 XC2, S4 12,6 m3 16 m3 1,4 m3 denně 11 x 

Cem. Malta C25/30 pytlovaná směs 685 kg 750 kg 25 kg 30 ks 

Groutex 601 pytlovaná směs 319 kg 350 kg 25 kg 14 ks 

Montážní pěna pistolová Gun professional 8 ks 9 ks 1 ks 9 ks 

Tubex standart kruhová TI tl. 10 mm 49,68 m 54,7 m 2 m 28 ks 

Tmel Den Braven Šedý, pružný tmel 44,71 kg 47,6 12 kg 4 ks 

Ocelový trn se závitem pozinkovaný dl. 680mm 44 ks 46 ks 1 ks 46 ks 

Ocelova trubka pozinkovaná 102x4 4 x 7.2 m 28,8 m 7,5 m 4 ks 

Pryžová ložiska dilatační Rubena náchod tl. 10mm 15 x 130/200 mm 0,416 m2 4 ks 4 ks 

Pryžová ložiska nedilatační Rubena náchod tl. 10mm 354 x 300/200 mm 21,36 m2 4ks 89 ks 

Ocelový plát PL 60/8 - 90 85 ks 90 ks 1 ks 90 ks 

Ocelový plát PL  80/8 - 80 1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 

Ocelový plát PL 150/10 - 150 8 ks 10 ks 1 ks 10 ks 

 

Marek
Textové pole
53



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ STAVEB 
   
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  

ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO ZADANOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE                   MAREK JEKIELEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 



 
Obsah: 

1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie  

a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 56  

2. Významné sítě technické infrastruktury. 58 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, 

odvodnění staveniště apod. 58 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby  

s omezenou schopností pohybu a orientace 60  

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska  

ochrany veřejných zájmů,  60 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových 

a stávajících objektů 61 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 64 

8. 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 64 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 64 

10. Orientační lhůty výstavby  

a přehled rozhodujících dílčích termínů 66 

 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 

a přístupy na staveniště 

 

1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů 

 

Druh stavby:  Výstavba dvoulodní haly 

 

Místo stavby:  Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007, Český Těšín 

737 01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/10, 310/13, 3010/18, 3010/19, 

3010/20, 3010/49, 3010/52, 3010/55, 3031/1 

 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61,Ing. Farníková, Ing. Gaš 

 

Pozemek pro výstavbu byl vybrán jako jediný vhodný v okolí stávajícího areálu 

firmy. Jelikož se jedná o dostavbu areálu, je již lokalita vybavena inženýrskými sítěmi. 

Napojení staveniště na inženýrské sítě bude zabezpečeno ze stávající nejbližší haly. 

 

1.2. Předpokládané úpravy staveniště 

 

Plocha je rovinatá bez větších vzrostlých stromů. Na staveništi se nenacházejí 

chráněné objekty, porosty, ani se nejedná o chráněné území. Při zamýšlené výstavbě 

dojde k záboru zemědělské půdy v celkovém rozsahu 904 m2 na parcele č.3010/55. 

Na zastavované ploše nejsou provedeny meliorace ani jiné investice do půdy. Nachází 

se zde inženýrské sítě a to dešťová kanalizace DN 800 z betonových trub, souběžně 
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splašková kanalizace DN 300 z plastového potrubí PP a sdělovací kabely. Tyto sítě 

budou přeloženy na kraj pozemku. 

Staveniště se nachází v blízkosti ul. 

Lipová, cca 500 m od městské zástavby. Proto 

musí být zřízeno oplocení po celém obvodu 

staveniště. V zadní části staveniště se nachází 

plot od firmy sídlící v blízkosti, na který bude 

napojeno oplocení staveniště. Jelikož se jedná 

o dostavbu dvoulodní haly, která je delší 

stranou spojena s původní stavbou, je nutno zřídit oplocení pouze ze 2 stran. A to od ul. 

Lipová a kolmo na ni podél nejdelší strany haly. Staveniště bude mít společný vjezd 

a výjezd, takže bude použita pouze jedna brána. Jako oplocení bude 

použito mobilní oplocení fy HERAS M200 výšky 2 m, osazené 

do recyklovaných patek a spojených ocelovými svorkami. Staveniště 

bude v době od 18:00 do 6:00 hod hlídáno bezpečnostní agenturou. 

 

1.3. Trvalé deponie a mezideponie 

 

Staveniště je doposud využíváno pro zemědělské účely. Proto bude před 

zahájením výstavby provedena skrývka ornice v mocnosti cca 250 mm a podornice 

v tloušťce 200mm. 

Ornice bude odvezena na meziskládku v obci Koňakov. Podornice bude použita 

při finálních terénních úpravách.  

Dle zkušeností z předchozích hal a již provedených inženýrskogeologických 

průzkumů je předpokládáno založení na plovoucích pilotách. O délce a průměru pilot 

rozhodne nový IGP v místě stavby nové haly. 

 

1.4. Příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Příjezd na staveniště bude vybudován po přeložení inženýrských sítí a to z ul. 

Lipová. Pod příjezdovou komunikací budou dokončeny přeložky splaškové a dešťové 

kanalizace. Stávající podklad bude doplněn o zhutněný štěrkopísek tl. 200 mm. Vjezd 

bude šířky 6 m a poloměr zatáčky z ul. Lipová bude min. 16 m. Tento poloměr vyhoví 

všem na stavbě použitým mechanismům. Staveništní komunikace budou také 
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vybudovány ze zhutněného štěrkopísku tl. 200 mm. Vjezd a výjezd pro vozidla 

s nadměrným nákladem bude také zbudován z místa stávajícího areálu. Rovněž bude 

vybudován ze štěrkopísku tl. 200 mm a napojen na komunikace areálu. Na příjezdové 

komunikaci nebude brána, plot se v místě vjezdu rozebere dle aktuálních potřeb. 

V okolí stavby se bude doprava řídit následujícím dopravním značením, detailně 

zakresleným v Příloze č.2 Situace zařízení staveniště. Oba vjezdy na staveniště budou 

opatřeny dopravní značkou B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou 

tabulí E13 - Mimo vozidel stavby. Dále zde bude umístěna dopravní značka B20a – 

Nejvyšší povolená rychlost 10 km/h. Při výjezdu ze staveniště jak na ul. Lipovou tak 

do areálu bude osazena značka P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. Na ulici Lipová budou 

umístěny dopravní značky B20a – Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, dále dopravní 

značky B29 – Zákaz stání, dále dopravní značky A22 – jiná nebezpečí s dodatkovou 

tabulí E13 – Výjezd vozidel stavby a to v obou směrech. Ze směru od ulice průmyslová 

bude dále umístěna dopravní značka B24a – Zákaz odbočení vpravo s dodatkovou 

tabulí E13 – Mimo vozidel stavby. Ze směru od ulice Sokolovská bude umístěna 

dopravní značka B24b – Zákaz odbočení vlevo s dodatkovou tabulí E13 – Mimo 

vozidel stavby. Dopravní značky B29 a B20a budou hned za napojením komunikace 

ze staveniště zrušeny dopravní značkou B26 – Konec všech zákazů. Pro stavbu se dále 

nestanovují další zvláštní požadavky na organizaci dopravy. 

 

 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

 

Průběhy inženýrských sítí byly, dle podkladů jednotlivých správců, 

zkontrolovány. Před zahájením prací byly vytyčeny a vyznačeny průběhy všech sítí 

nacházejících se na staveništi. 

 

 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

 

3.1. Zásobování vodou 
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 Na staveništi zřídíme jedno odběrné místo v blízkosti míchacího centra. Dále 

pak z tohoto místa vodu vedeme do sanitárního kontejneru. Staveništní přípojku 

napojíme na vodovod stávající haly. Napojení bude umístěno ve vodovodní šachtě 

u objektu, kde bude osazen vodoměr. Rozvod bude proveden z trub plastových PE 

jmenovité světlosti 25 mm. Potrubí umístíme do výkopu na pískový podsyp tl. 100 mm, 

do výšky 300 mm nad horní hranu trub obsypeme pískem, zbytek výkopu zahrneme 

výkopkem. Rozvod je veden v nezámrzné hloubce 0,9m.  

 

3.2. Kanalizační přípojka 

 
 V areálu fy Kovona system a.s. jsou přípojky děleny na splaškovou a dešťovou 

kanalizaci. Dešťová voda bude do oddílné kanalizace vypouštěna přes retenční nádrž 

vybudovanou ze staré kanalizace DN 800. Kanalizační přípojka splašková nebude v této 

etapě budována, protože ve výrobní hale nejsou toalety a nebudou zde vznikat 

splaškové vody. Napojení na oddílnou kanalizaci je umístěno na pozemku investora. 

 Kanalizace od zařízení staveniště bude v provozu ihned po přeložení 

inženýrských sítí na počátku výstavby. Zařízení staveniště bude napojeno na stávající 

nejbližší šachtu splaškové kanalizace. Dočasné kanalizační přípojné potrubí bude 

zřízeno z lehkých plastových trub PVC KG DN 100, které po ukončení ponecháme 

v zemi. 

 

3.3. Elektrická energie 

 
 Při návrhu je uvažována napojení na rozvodnou 

skříň stávající haly v areálu. U vjezdu do haly umístíme 

staveništní rozvaděč s měrnými hodinami. Rozvaděč musí 

být revidován. Revize může být maximálně půl roku stará, 

kopii dokladu o revizi má stavbyvedoucí. Přípojku vedeme 

také ve výkopu podél vodovodní přípojky k plánovanému 

míchacímu centru, kde bude osazena další staveništní 

rozvodná skříň. Další rozvod bude tažen od míchacího 

centra do kontejnerů provozního zařízení staveniště, které 

budou zapojeny za sebou. Ostatní staveništní rozvody budou zřizovány dle potřeby 

u míst náročných na odběr elektrické energie.  Na staveništi je používán proud o nízkém 
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napětí, střídavý 380/220V.  Rozvody a rozvodné skříně musí být řádně uzemněny. Dále 

musí být uzemněny nulové vodiče, je-li vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. 

 Osvětlení na staveništi bude řešeno pomocí halogenových reflektorů 2 x 500 W 

umístěných na hliníkovém teleskopickém osvětlovacím stožáru vedle sanitárního 

kontejneru. 

 

3.4. Odvodnění staveniště 

 
 Odvodnění je řešeno pouze na skládkách a komunikacích. Voda je odváděna 

pomocí spádování směrem na volný terén. 

 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

 

 Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením 

s bránou výšky 2 m, která bude během provádění stavebních prací uzavřena, mimo 

pracovní dobu uzamčena. Staveniště bude v době od 18:00 do 6:00 hod hlídáno 

bezpečnostní agenturou a v nočních hodinách osvětleno pomocí halogenových 

reflektorů 2 x 500 W. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku investora 

tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva 

třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby 

musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo 

k jejímu znečištění. Případné znečištění okolních komunikací za nepříznivého počasí, je 

dodavatel povinen odstranit. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 

6:00 a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách 
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6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

 

Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby. V blízkosti 

staveniště se nacházejí objekty, které ovšem nejsou vlastnictvím investora a nejsou nyní 

k pronájmu. 

Plochy pro ZS a skladování byly zvoleny generálním dodavatelem stavby 

a nacházení se v blízkosti budované haly. 

Objekty zařízení staveniště dočasného charakteru bude zajišťovat 5 objektů 

provozního zařízení staveniště a pět objektů výrobního zařízení staveniště. 

 

6.1. Provozní zařízení staveniště 

 

Na vybudování dočasného zařízení staveniště bude použito 5 mobilních 

kontejnerů. Všechny budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie. Dva 

kontejnery budou kancelářské, dva budou soužit jako šatny a pátý, sanitární, napojíme 

na vodovod a kanalizaci. Sanitární kontejner obsahuje 2 x WC, 2 x pisoár, 2 x sprchu 

a 5 x umyvadlo, což plně vyhovuje požadavkům stavby. S vrátnicí se neuvažuje, hlídač 

v nočních hodinách bude sedět v kancelářském kontejneru nejblíže vjezdu. Jedná se 

o typizované kontejnery fy Containex. 

 

Pro naši etapu budou použity  

kontejnery 20´. Jedná se o kontejnery 

s půdorysnými rozměry 6055 x 2435 

mm a výškou 2590 mm. Obytný 

kontejner má celokovovou konstrukci 

a jeho nosný rám je zhotoven 

z ocelových ohýbaných profilů. 

Střecha je rovněž nesena ocelovými 

ohýbanými profily a je dimenzována 

na 1,0 kN/m2. Střešní plášť tvoří 

pozinkovaný plech tl. 0,63 mm. Dešťová voda je svedena do žlabů v krajním lemu 

střechy, dále pak svody umístěnými uvnitř rohových stojin kontejneru. Střecha je 
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izolována nehořlavou minerální vlnou tl. 80 

mm. Vnitřní obklad je tvořen laminovanou 

dřevotřískovou deskou nebo sádrokartonovou 

deskou tl. 10 mm. Stěny jsou z vnější strany 

opatřeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 

0,7 mm. Plášť je přinýtován k ocelovým 

příčkám, které jsou tvořeny profily 

z ohýbaného plechu. Stěny jsou opatřeny 

izolací z minerální vlny tl. 60 mm. Obklad stěn je tvořen laminovanou dřevotřískovou 

deskou nebo sádrokartonovou deskou tl. 10 mm. Mezi izolací a obkladem stěn je 

vložena parotěsná fólie. Podlaha je tvořena sítí svařovaných ocelových prvků tak, aby 

byla zajištěna nosnost podlahy 2,25 kN/m2. Dále je izolována nehořlavou minerální 

vlnou tl. 80 mm. Panely podlahy jsou zhotoveny z překližky tl. 21 mm. Nášlapná vrstva 

je opatřena podlahovým PVC tl. 2 mm. Spodní stranu kontejneru tvoří pozinkovaný 

plech o mocnosti 0,7 mm. Kontejner je opatřen kovovými vstupními dveřmi 

izolovanými pěnou PUR. Dveře jsou standardně v barvě vnějších stěn. Na zadním čele 

kontejneru se nacházejí dvě okna s bílým plastovým rámem a izolačním dvojsklem. 

Okna jsou rovněž vybaveny venkovní žaluzií z PVC. Kontejner je napojen na střídavý 

proud 400/230 V. Obsahuje 2 

zářivková svítidla a elektrické 

přímotopy s výkonem do 2 

kW. Sanitární kontejner je 

navíc napojen na vodovodní 

přípojku DN25 a kanalizaci 

DN100. 

 

6.2. Výrobní objekty zařízení staveniště 

 

Pro etapu montáže skeletu budou na stavbě vybudovány sklady, skládky a jiná 

zařízení. S použitím kontejnerů jako výrobního zařízení nebo mobilní dílny se při 

montáži skeletu neuvažuje. 

Skladové kontejnery budou na stavbě umístěny v blízkosti provozních 

kontejnerů, aby byl pod co největším dohledem. Jeden bude použit jako sklad materiálu, 

druhý pro uschování ručního nářadí využívaného při montáži. 
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 Kontejner skladový je určen pro ukládání 

různých materiálů. Pro naši etapu postačí 

skladový kontejner 20´ s půdorysnými rozměry 

6058 x 2438 mm a výškou 2591 mm. Kontejner 

je také celokovový s nosnou konstrukcí 

z ocelových ohýbaných profilů. Obvodový plášť 

je tvořen plechem tl. 1,5 mm, vyztužený 

horizontálními ocelovými prvky tvaru U. Kontejner není opatřen TI. Střecha je tvořena 

plechem tl. 3 mm. Dešťová voda je svedena do žlabů v krajním lemu střechy, dále pak 

svody umístěnými uvnitř rohových stojin kontejneru. Podlaha kontejneru je tvořena sítí 

svařovaných ocelových prvků tvaru I tak, aby byla zajištěna nosnost podlahy 10 kN/m2. 

Nášlapná vrstva podlahy tvoří slzičkový plech. 

Kontejner je opatřen dvoukřídlými ocelovými vraty opatřenými pákovými 

otočnými zámky. Křídla vrat se uzamykají samostatně pomocí visacím zámkem. Vrata 

jsou ve své horní části opatřena větrací mřížkou. 

 

Volné zpevněné plochy pro uskladnění materiálu bez nuceného zastřešení jsou 

ve výkrese označeny jako skládky. Jejich rozmístění je patrné z výkresu ZS. Umístění 

skládek prefabrikátů je v dosahu jeřábového ramene co nejblíže místu osazení. Skládky 

jsou zpevněné zhutněným násypem ze štěrkopísku tl. 150 mm a odvodněné 

spádováním. Velikost a výška figur se řídí požadavky technologických předpisů 

a aktuální potřebou materiálu. Vzhledem k hmotnosti prefabrikátů a mechanizace se 

požaduje zhutnění 45MPa v celém půdorysu haly. Toto zhutnění bude ověřeno při 

převzetí staveniště. 

 

 Plocha pro zřízení míchacího centra musí být dostatečně velká pro postavení 

míchačky s nuceným oběhem a objemem 250l, skládku plniva, přípojku vody 

a el. energie. Pojivo a suché směsi budou uskladněny v uzamykatelném skladu. Plocha 

musí být zpevněná zhutněným podsypem o mocnosti alespoň 100 mm. Prostor musí být 

dobře přístupny pro případný převoz směsi kolovým nakladačem po staveništi.  

 

Doprava materiálu na staveniště bude probíhat nákladními automobily konkrétně 

Tahači Scania s valníkem Goldhofer. V případě dovozu paletového materiálu jako jsou 
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zálivkové směsi, bude použito automobilu s hydraulickou rukou pro vyložení palet 

na staveniště. Pro dopravu prefabrikovaných dílů se předpokládá krátkodobé nasazení 

mobilních jeřábů. Skladování materiálů bude probíhat na volných skládkách zřízených 

na staveništi dle potřeby montáže. Speciální zálivkové směsi a drobný materiál potřebný 

k montáži skeletu budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Jediné stavby zařízení staveniště, které by mohly vyžadovat ohlášení, jsou 

v souladu s odst.2g) §104 stavebního zákona mobilní kontejnery sloužící jako šatna, 

kancelář a sociální zařízení, protože obsahují elektrické topení a slouží k pobytu osob. 

 

8. 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  

 

Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 

manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. Osnova školení je daná zák. 

č. 309/2006 Sb. Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 

ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na 

bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 

 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

V průběhu realizace projektu budou učiněna opatření zamezující prašnost 

při zemních a stavebních pracích. Prašné materiály budou dodávány v neporušených 

obalech a dováženy auty s plachtou. Automobily vyjíždějící ze staveniště projdou 

kontrolou, případně budou očištěny. Při nadměrném suchu bude staveniště kropeno. 
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Přilehlé komunikace budou kontrolovány stavbyvedoucím a při případném znečištění 

sjednána náprava. 

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení 

životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). Nejbližší zástavba je min. 

500 m od staveniště a proto není třeba přijímat žádná zvláštní opatření. 

Při stavebních pracích vznikají odpady 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. proto je nutno 

odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

likvidovat. Na staveništi bude zřízeno centrum 

nakládání s odpady, kde umístíme kontejnery 

na odpady dle potřeb etapy. Odpady budou 

třízeny a následně ekologicky likvidovány. Dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. ze dne 17. Října 2001, stanovíme seznam nebezpečných 

odpadů vznikajících v dané etapě. Na staveništi vnikají následující odpady: 

 

Příloha č.1. Katalog odpadů 

Skupina 08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 

(barev, laků, smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

- 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

- 08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

Skupina 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05,12 a 19) 

- 13 01 10 Nechlorované hydraulické oleje 

- 13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

- 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 

- 13 07 02 Motorový benzín 

Skupina 15  Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené 

- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

- 15 01 02 Plastové obaly 

- 15 01 04 Kovové obaly 

- 15 01 07 Skleněné obaly 
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Skupina 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

- 17 01 01 Beton 

- 17 02 01 Dřevo 

- 17 04 05 Železo a ocel 

- 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 

 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Zahájení výstavby - 2. 7. 2012 

Zahájení montáže skeletu – 23. 7. 2012 

Zahájení montáže střešní roviny – 17. 9. 2012 
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1.   Časový harmonogram pro etapu montáže prefabrikovaného skeletu 
 
Harmonogram sledu montážních prací je v Příloze P6, časový plán etapy montáže 
skeletu. 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů 

Druh stavby:  Výstavba dvoulodní haly 

Místo stavby:  Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007, Český Těšín 

737 01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/10, 310/13, 3010/18, 3010/19, 

3010/20, 3010/49, 3010/52, 3010/55, 3031/1 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61, Ing. Farníková, Ing Gaš 

 

1.2. Účel objektu 

Jedná se o rozšíření výrobního závodu firmy Kovona System a.s., které logicky 

navazuje na původní výrobní halu, a tvoří s ní jednotný celek. Výrobní závod Kovona 

System a.s. se nachází v průmyslové zóně Pod Zelenou v Českém Těšíně, 

ul. Průmyslová. Je zaměřen na lehkou kovovýrobu. 

 

1.3. Způsob výstavby řešené etapy 

V této etapě se zabýváme nosnou konstrukci haly, kterou tvoří železobetonový 

montovaný skelet. Sloupy jsou kotveny do kalichů kónického tvaru. Horní hrana hlavice 

piloty je v úrovni -0,500 m. Sloupy 500/600 mm budou umístěny mezi 1 a 2 lodí haly. 

Sloupy 500/500 mm jsou krajní. Na vnější straně haly budou osazovány i sloupy 

mezilehlé dimenze 500/400 mm, které ponesou pouze opláštění a zatížení od jeřábové 

dráhy. Na sloupy v hlavních osách budou osazeny průvlaky tvaru I výšky cca 2000 mm. 

Budou uloženy do vidlicovitého zhlaví sloupů. Průvlaky budou plnit funkci střešních 
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vazníků a jejich horní pás bude ve sklonu 9,55%. V krajních osách budou místo vazníků 

na sloupy osazeny štítové trámy. Na vazníky a štítové trámy se uloží betonové vaznice 

výšky 700 mm s ozubem. Dále budou po obvodu haly na hlavice pilot osazeny a ke 

sloupům připevněny sendvičové parapetní panely s horním lícem v úrovni +0,800 m. 

Součástí dodávky skeletu je i ocelové ztužení střešní roviny. 

 

 

2. Návrh strojní sestavy – Technologická etapa montáže skeletu 

 

2.1.  Stručný popis 

 

 Montáž skeletu bude zajišťovat stejná firma která prefabrikovaný skelet 

vyrobila. Pro výběr byla rozhodující nabídková cena a strojní vybavení. Stroje budou 

nasazovány dle pracovního postupu a potřeby stavby. 

 

2.2. Seznam nasazených strojů a elektrických zařízení 

 

- Mobilní jeřáb:    LIEBHERR LTM 1050 

- Mobilní jeřáb:    LIEBHERR LTM 1060 

- Autodomíchávač   Stetter Basic line AM 6C+ 

- Tahač:     Scania R500 LA6X4 MSA ADR 

- Valník:    Goldhofer SPZ-DL 3 AA 

- Terénní nůžková plošina:  Roohlehner H 12 SX 

- Kloubovo-teleskopická plošina Roohlehner HA 16 X 

- Smykem řízený nakladač:   Komatsu SK820-5 

- Míchačka s nuceným oběhem:  Filamos M250 

- Lehký ponorný vibrátor:   Livers Holland  P-14/E 

- Svařovací invertor:    Omicron GAMA 1500L 

- Úhlová bruska:    BOSCH GWS 24-230 JH Professional 

 

Technický popis jednotlivých strojů nasazených na provádění etapy montáže skeletu 

jsou popsány v následující kapitole. 
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Pracovní pomůcky: 

 

Ocelové pásmo, svinovací metr, olovnice, vodováha, nivelační lať, stativ, ocelové 

páčidlo, zednická lžíce 2ks, gola sada, kolečko na maltu, kbelík, palice, kladivo, kleště, 

klíny z tvrdého dřeva, ocelové distanční destičky, závěsy pro prefabrikované díly, forma 

na zkušební těleso  

 

Ochranné pomůcky: 

 

Pracovní oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, pevná pracovní 

obuv, svářečská maska, svářečské rukavice, přilba pro práci ve výškách, bezpečnostní 

celotělový postroj, bezpečnostní lano s karabinou,  
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3. Specifikace strojů 

Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1050

 

Specifikace: 

Tento stroj se vyznačuje snadnou manévrovatelností a to i v obtížných terénech. Jeho 

max. nosnost je 50 t a max. dosah je 36 m. Délka ramene může být prodloužena 

příhradovým ramenem až na 57 m při únosnosti 1,8t. Je schopen přenést všechny tyčové 

prvky na místo svého určení vyjma vazníků, které se budou osazovat dvěma jeřáby.  

Jeřáb bude na stavbě po celou dobu etapy montáže skeletu.  
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Technická data:  

Max. nosnost    50 t / 3 m 

Max. vyložení s př. nosníkem 42 m 

Max. výška s př. nosníkem  57 m  

Protiváha    9 t 

Počet náprav    3 

Transportní hmotnost   36 t  

Průjezdnost (v/š)   3,84 m / 2,68 m 

Pojezdový/jeřábový motor  Daimler-Benz 

Počet válců    8 

Objem motoru    12 000 cm3 

Výkon motoru pro přepravu  380 hp (280 kW) 

Výkon zdvihového motoru  149 hp (110 kW) 

Max. rychlost    82 km/h 
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Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1060

 

Specifikace: 

Tento stroj se vyznačuje snadnou manévrovatelností a to. Jeho max. nosnost je 60 t 

a max. dosah je 38 m. Délka ramene může být prodloužena příhradovým ramenem až na 

60 m při únosnosti až 3,1 t .Je schopen přenést všechny tyčové prvky na místo svého 

určení vyjma vazníků, které se budou osazovat dvěma jeřáby.   

Jeřáb bude na stavbě po celou dobu etapy montáže skeletu jako hlavní zvedací 

mechanismus. Bude se podílet jak na skládání prefabrikát ů na skládku tak i 

na následné montáži. 
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Technická data:  

Max. nosnost    60 t / 2,5 m 

Max. vyložení s př. ramenem  46 m 

Max. výška s př. ramenem  58 m  

Protiváha    11 t 

Počet náprav    4 

Transportní hmotnost   42 t  

Průjezdnost (v/š)   3,95 m / 2,69 m 

Pojezdový/jeřábový motor  Daimler-Benz 

Počet válců    8 

Objem motoru    12 000 cm3 

Výkon motoru pro přepravu  435 hp (320 kW) 

Výkon zdvihového motoru  175 hp (129 kW) 

Max. rychlost    79 km/h 

 

 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 6 C+ na podvozku Mercedes - Benz  
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Specifikace: 

Domíchávač Stetter řady Basic line AM 6 C+ má jmenovitý objem 6m3. Toto auto 

dosahuje velkého objemu díky vysokému vodorysu. Domíchávač oplývá skvělými 

jízdními vlastnostmi díky nízko položenému těžišti. Hladké plochy uvnitř bubnu 

usnadňují čištění. 

Tento domíchávač bude na stavbě použit v začátku etapy na dopravu betonu 

C30/37 z betonárny v Třinci. Beton této pevnosti se bude používat pouze jako 

zálivková směs sloupů. Beton bude dovážen vždy jedenkrát denně a to na konci 

směny, kdy proběhne zalití všech kalichů se sloupy, které byly v daném dni 

osazeny. 

 

Technická data: 

Počet válců   8 

Objem motoru   12000 cm3 

Max. dopravní rychlost 80 km/h 

Jmenovitý objem bubnu 6 m3 

Geometrický objem  11700 l 

Stupeň plnění   51,3% 

Otáčky bubnu   0 – 12 ot/min 
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Tahač Scania R500 LA6X4 MSA ADR

 

Specifikace: 

Scania řady R je nákladní vozidlo určené jak pro dálkové cesty, tak pro krátké trasy 

s vysokým zatížením. Díky dvojici zadních náprav je možné značné zatížení a tudíž 

i tažení velkých nákladů. Auto disponuje silným motorem, který zabírá již v nízkých 

otáčkách. Budou použita 3 vozidla podobného výkonu se stejným návěsem. 

Nákladní vozidlo Scania bude mít připojen valník Goldhofer (níže uveden). 

Společně budou zajišťovat dovoz prefabrikátů z výroby na staveniště. Na počátku 

etapy dopraví i nůžkovou plošinu, kloubovou plošinu a smykem řízený nakladač. 

 

Technická data: 

Počet válců   8 

Počet ventilů   8*4 

Objem motoru   15607 cm3 

Výkon motoru   500 hp (368 kW) 

Max. točivý moment  2400 Nm / 1100-1300 ot/min 

Hmotnost   9100 kg 

Max zatížení zadních náprav 21000kg 

Třída emisí   Euro 3 

Velikost nádrže  350l levá 

    400l pravá 
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Valník Goldhofer SPZ-DL 3 AA 

 

Specifikace: 

Valníky řady SPZ patří mezi plošinové s univerzálním použitím. A to díky své možnosti 

teleskopického zvětšování ložné plochy. Návěsy mohou být vybaveny jednou, dvakrát 

nebo třikrát teleskopicky roztažitelnou ložnou plochou. Tyto valníky jsou dodávány 

s vzduchovým pérováním a hydraulickým vyrovnáváním náprav, což zajištuje dobrou 

pohyblivost po staveništi i za špatného počasí. 

My jsme s ohledem na délku nákladu zvolili dvakrát teleskopicky roztažitelnou 

plochu. Valník bude připojen na tahač Scania R500 a bude zajištovat bezpečnou 

přepravu všech dílů montované konstrukce. 

 

Technická data: 

Max. rychlost   80km/h 

Počet náprav    3 

Natočení náprav přívěsu 45° 

Základní velikost valníku  13 500 mm 

Rozšířitelná velikost  2 x 9650 mm 

Max. délka ložné plochy 29 800 mm 

Tíha valníku   11 300 kg 

Max. nosnost    36 700 kg 

Max. zatížení na nápravu 10 000 kg 
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Terénní nůžková plošina Roohlehner H 12 SX 

 

Specifikace: 

Nůžková plošina Roohlehner je montážní plošina s výškou až 12m, která díky 

oboustrannému zvětšení koše nabízí velký pracovní prostor, který má nosnost až 700kg. 

Podvozek o světlosti 35cm a pohon všech kol zajišťuje bezproblémový provoz na 

mokrém staveništi. V pracovním koši se nachází zásuvka o napětí 230V. Malá výška ve 

složeném stavu zajišťuje snadný transport na staveniště. Plošina má nízké náklady 

a jednoduchou údržbu. 

Tuto plošinu jsme zvolili z důvodu montáže střešní roviny ve výšce cca 10m. 

Montáž střešní roviny nám zabere nejvíce času z této etapy. Roztažitelný koš 

nabízí velký prostor pro pohyb až tříčlenné čety. Díky velké únosnosti koše do něj 

můžeme vložit vše potřebné, nevyjímaje zálivkové směsi. 

 
Technická data: 

Rozměry pracovního koše 1,8 x 4 m 

Možnost rozšíření koše 2 x 1 m 

Nosnost plošiny  700 kg 

Nosnost vysunuté části 200 kg 

Pracovní výška koše  12 m 

Rychlost    6 km/h 

Motor    Diesel 2L41 C - 24 KW 

Celková hmotnost   5510 kg 
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Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina Roohlehner HA 16 X 

 

Specifikace: 

Kloubovo-teleskopická plošina Roohlehner je montážní plošina s výškou až 15,4 m, 

která má díky teleskopickému rameni velký stranový rozsah. Nosnost plošiny je řádově 

230 kg. Podvozek o světlosti 37cm a pohon všech kol zajišťuje bezproblémový provoz 

na staveništi i v terénu. V pracovním koši se nachází zásuvka o napětí 230V.  Malá 

výška ve složeném stavu zajišťuje snadný transport na staveniště. Plošina má nízké 

náklady a jednoduchou údržbu. 

Tuto plošinu jsme zvolili jako pomocnou montážní plošinu při montáži prvků 

střešní roviny a ocelových ztužidel. Koš je střední velikosti pro max. dva 

pracovníky.  

 
Technická data: 

Rozměry pracovního koše 1,8 x 0,8 m 

Nosnost plošiny  230 kg 

Pracovní výška koše  15,4 m 

Natočení koše   180° 

Rychlost    6 km/h 

Motor    Diesel 42 CV - 31 KW 

Celková hmotnost   6450 kg 
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Smykem řízený nakladač: Komatsu SK820-5 

 

Specifikace: 

Smykem řízený nakladač je velice univerzální stroj, který najde uplatnění na kterékoli 

stavbě. Díky jeho rychlosti a objemu lopaty se hodí na dopravu různých materiálů 

po celém staveništi. 

Po dobu etapy montáže skeletu bude na staveništi přítomen. Nakladač bude 

používán na dovoz lehkého materiálu, zálivek, malých strojů a nástrojů.  

 

Technická data: 

Motor    Komatsu S4 D84-5KFD 

Max rychlost   16km/h 

Výkon motoru   38 kW 

Typ paliva   diesel 

Objem lopaty   0,4 m3 

Výška vykládky   2280 mm 

Max. nosnost   900 kg 

Max. dosah vidlí  1,875 m 

Provozní hmotnost  2940kg 
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Míchačka s nuceným oběhem: Filamos M250 

 

Specifikace: 

Míchačka s nuceným oběhem slouží k míchání suchých, zavlhlých i mokrých směsí. 

Její předností je dokonalé promíchání jednotlivých složek směsi ve velmi krátkém čase 

(rychlost je 5krát vyšší než u klasické bubnové míchačky), čímž je dosaženo vysoké 

kvality výsledné směsi. 

Míchačka bude usazena v míchacím centru, zbudovaném na staveništi. Bude 

zajišťovat výrobu kvalitního betonu, zálivkové malty a směsi. Na staveništi bude 

přítomna po celou dobu etapy.  

 

Technická data: 

Objem nádrže   330 l 

Max. užitný objem  208 l 

Výkon    5,5 kW 

Napětí    400 V 

Otáčky    47 ot/min 

Hmotnost   270 kg 
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Lehký ponorný vibrátor: Livers Holland  P-14/E 

 

Specifikace: 

Ponorný vibrátor je poháněn elektrickou jednotkou jednofázovou. Disponuje výkonem 

4000 ot/min, který je pro naše užití dostačující. Skříňka motoru je odolná proti vlhkosti 

a nárazuvzdorná. Vibrátor má přívodní kabel délky 5m. 

Příruční lehký ponorný vibrátor bude použit na začátku etapy a to při montáži 

sloupů. Vibrátor bude použit na zavibrování zálivky sloupů. Byl zvolen vibrátor 

této velikosti, aby se  vešel do mezery vzniklé při montáži, mezi sloupem 

a kalichem. Po usazení sloupů již nebude vibrátor potřeba. 

Technická data: 

Šířka vibrační jehly  28 mm 

Pracovní délka   1 m 

Napětí    220 V 

Příkon    600 W 

Výkon    4000 ot/min 

Hmotnost   3Kg 
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Svařovací invertor: Omicron GAMA 1500L 

 

 

Specifikace: 

Invertorové svářecí stroje řady GAMA jsou určeny pro svařování obalenou elektrodou 

(MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou. Tento stroj je určen pro 

nejvyšší zátěž.  

Svářecí invertor bude na staveništi po celou dobu trvání etapy. Bude používán 

průběžně a to při montáži sloupu S21. Dále při připojování parapetních panelů ke 

sloupům a nakonec při upevňování prvků zavětrování na předem připravené 

plotny ve sloupech. 

 

Technická data: 

Napětí    230 V 

Proudový rozsah  10-150 A 

Hmotnost   5,8 kg 

Rozměry   305 x 225 x 145 mm 
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Úhlová bruska: BOSCH GWS 24-230 JH Professional 

 

 

Specifikace: 

Bruska má motor o výkonu 2400 W, což zajišťuje spolehlivý výkon. Úhlová bruska má 

pancéřové vinutí, což zajištuje dlouhou životnost i v prašném prostředí.  

Úhlová bruska bude na staveništi po celou dobu etapy na případné opravy svarů, 

zkracování a zabrušování ztužidel. 

 

Technická data: 

Příkon     2400 W 

Napětí     230 V 

Otáčky    6500 ot/min 

Závit hřídele brusky  M 14 

Hmotnost   5,2 Kg 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

1.1. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů 

Druh stavby:  Výstavba dvoulodní haly 

Místo stavby:  Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007,Český Těšín 737 

01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/10, 310/13, 3010/18, 3010/19, 

3010/20, 3010/49, 3010/52, 3010/55, 3031/1 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61, Ing. Farníková, Ing Gaš 

 

1.2. Účel objektu 

 
Jedná se o rozšíření výrobního závodu firmy Kovona System a.s., které logicky 

navazuje na původní výrobní halu, a tvoří s ní jednotný celek. Výrobní závod Kovona 

System a.s. se nachází v průmyslové zóně Pod Zelenou v Českém Těšíně, ul. 

Průmyslová. Je zaměřen na lehkou kovovýrobu. 

 

1.3. Způsob výstavby řešené etapy 

 
V této etapě se zabýváme nosnou konstrukci haly, kterou tvoří železobetonový 

montovaný skelet. Sloupy jsou kotveny do kalichů kónického tvaru. Horní hrana hlavice 

piloty je v úrovni -0,500 m. Sloupy 500/600 budou umístěny mezi 1 a 2 lodí haly. 

Sloupy 500/500 jsou krajní. Na vnější straně haly budou osazovány i sloupy mezilehlé 

dimenze 500/400, které ponesou pouze opláštění a zatížení od jeřábové dráhy. 
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Na sloupy v hlavních osách budou osazeny průvlaky tvaru I výšky cca 2000 mm. Budou 

uloženy do vidlicovitého zhlaví sloupů. Průvlaky budou plnit funkci střešních vazníků 

a jejich horní pás bude ve sklonu 9,55%. V krajních osách budou místo vazníků na 

sloupy osazeny štítové trámy. Na vazníky a štítové trámy se uloží betonové vaznice 

výšky 700 mm s ozubem. Dále budou po obvodu haly na hlavice pilot osazeny 

a ke sloupům připevněny sendvičové parapetní panely s horním lícem v úrovni 

+0,800m. Součástí dodávky skeletu je i ocelové ztužení střešní roviny.



 

 

2. Kontrolní a zkušební plán k montáži prefabrikovaného skeletu 

 

  
Č. PRÁCE POPIS ZDROJ 

KONTROLU 
PROVEDE 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST 
KONTROLY 

VÝSLEDEK 
KONTROLY 

VYHOVUJE/ 
NEVYHOVUJE 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
STU

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Odsouhlasení objednatelem, 

platnost PD a stavebního 
povolení 

Smlouva, vyhl. 
499/2006 Sb, 

vyhl. 137/1998 Sb 
SV Vizuálně Průběžně SD, P   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

2 Kontrola základů 
Kontrola patek, velikost 
kalichů,usazení ocelové 

plotny, přeměření os haly 

PD, ČSN 73 0212-
3 

SV, G 
Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově SD, P   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

3 
Kontrola 

dovezených prvků 

Správnost dle označení, 
neporušenost prvků, rozměry 

prvků 

TL, ČSN 73 0212-
5,  ČSN 72 3000          
ČSN EN 13 670 

SV, M 
Vizuálně, 
měřením 

Namátkově SD, DL   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

4 
Kontrola 

skladování prvků 

Správnost skladování dle 
výrobce, kontrola 

skladovacích ploch 
PD, TL M Vizuálně Průběžně SD   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

5 
Kontrola 

zdvihacího 
mechanismu 

Dostatečná únosnost dle 
přepravovaných prvků 

TL jeřábu, PD SV Vizuálně Jednorázově SD   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

M
EZIO

P
ER

A
Č

N
Í 

6 Postup montáže Stabilita konstrukce MP SV Vizuálně Průběžně SD   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

7 
Kontrola 

správnosti osazení 
prvků 

Správná poloha dle výkresu 
sestavy dílců 

PD M Vizuálně Průběžně SD   
jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

8 
Kontrola dodržení 

geometrie 
Osazení prvků vztažené  k 

modulové ose kce 
ČSN 73 2480,         

ČSN 73 0210-1 
SV, G 

Vizuálně, 
měřením 

Průběžně SD, P   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

Radek
Textové pole
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9 
Rovinnost a 

svislost usazených 
prvků 

Svislá a vodorovná rovinnost 
usazovaných prvků 

PD, ČSN 73 2480, 
ČSN 73 0210-1 

M 
Vizuálně, 
měřením 

Průběžně 
každý prvek 

SD, P   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

10 
Kontrola styků 

prvků 
 svary, dislatační podložky a 

zálivkové směsi 

PD, ČSN 73 2480, 
ČSN EN 

12649+A1, ČSN 
EN ISO 4063 

SV,M Vizuálně 
Průběžně 
každý spoj 

SD   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

V
ÝSTU

P
N

Í 

11 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Výškové a polohové osazení 
vztažené k modulové ose kce 

  ČSN 73 2480,       
ČSN 73 0210-1,     
ČSN 73 212-3 

SV, G, TDI 
Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově SD, P   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

12 
Kontrola 

kompletní kce 
Tuhost kce, celistvost kce, 

neporušenost prvků 
PD, ČSN 73 2480, 

ČSN 73 0210-1 
SV, TDI 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově SD, P   

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

13 
Kontrola vlastností 
zálivkových směsí 

Pevnost v tlaku ČSN EN 12390-3 S Zkouška Jednorázově SD, P   
jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

 

2.1. Zkratky 

SV - stavbyvedoucí, M – Mistr, TDI - technicky dozor investora, S - specialista 

SD - zápis do stavebního deníku, DL - dodací list, P-protokol, 

 

2.2. Seznam norem a předpisů 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty (1.1997) 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců (1.1994) 

Radek
Textové pole
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ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:přesnost osazení (12.1992) 

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí (3.1994) 

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení (12.1986) 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (6.2010) 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost (1.2012) 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles (10.2009) 

ČSN EN ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování (7.2011) 

Radek
Textové pole
94
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3. Popis provádění kontrol – Montáž prefabrikovaného skeletu 

 

Vstupní kontroly: 

1.  Kontrola PD 

Kontrolu provádí:  SV 

Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle vyhlášek č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb a č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích 

na výstavbu 

 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 

(investorem), zppracována dle příslušných vyhlášek a norem. Kontrolu dokumentace 

provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 

sb. Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

• Popis systému a materiálové řešení 

• Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 

• Popis řešení specifických detailů 

• Výkaz výměr 

• Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 

• Výkres výztuže: půdorysy, řezy 

• Řešení prostupů atd. 

 

2.  Kontrola základů 

Kontrolu provádí: SV, G 

Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle ČSN 73 0212-3- 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 

objekty 

Kontroluje se především velikost kalichů. Požadovaná přesnost v provedení je ±25 mm 

směrově a ±10 mm výškově. Dále se kontroluje přesnost osazení kování pod sloupem 
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S21. Požadovaná přesnost je ±15 mm směrově a ±5 mm výškově. Překontrolujeme 

i provedení monolitického základu pod vraty. Nakonec geodet přeměří správnost os 

haly.  

3.  Dovezené prvky 

Kontrolu provádí: SV, M 

Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce, dále dle ČSN 73 0212-5 - 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 

stavebních dílců, dále dle ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, dále dle 

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 

Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou, která se provádí na základě 

údajů, uvedených v jejich výrobní dokumentaci a v projektové dokumentaci. Způsob 

přejímky se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem dílců. Výrobce předkládá 

osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. U náhodně vybraných prvků, se kontrolují 

rozměry. Měření se provádí ve funkční poloze dílce. Kontroluje se neporušenost prvků 

(trhliny, otlučené hrany, atd.). Nutno také zkontrolovat výrobní štítky na prvcích 

s dodacími listy, aby nedošlo k montáži příliš mladého prvku. 

4.  Skladování prvků 

Kontrolu provádí: M 

Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce a dle projektu ZS. 

Kontroluje se správná poloha skladovacích ploch dle výkresu zařízení staveniště, jejich 

únosnost a odvodnění. Uložení prvků na skládce dle dokumentace výrobce. Kontroluje 

se správnost podložení jednotlivých prvků v místech přepravních úchytů a také 

maximální počet kusů na jednotlivých skládkách. 

5.  Zdvihací mechanismus 

Kontrolu provádí: SV 

Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce jeřábu, přepravních úchytů 

a vázacích ocelových lan. 

Dostatečná únosnost a dosažitelnost zdvihacího mechanismu, podle TL výrobce jeřábu 

a výkresu sestavy dílců. Dále se musí překontrolovat únosnost lanových smyček 
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v těžkých prvcích, správná volba kulových hlav a šroubovacích kombi hlav. Nakonec 

se musí vizuálně zkontrolovat všechny vázací ocelová lana a překontrolovány štítky 

s únosností.  

Mezioperační kontroly: 

6.  Postup montáže 

Kontrolu provádí: SV 

Kontrola je prováděna dle montážního přepisu výrobce prefabrikovaných prvků. 

Kontroluje se správný postup montáže ze statického hlediska. Je třeba dbát na stabilitu 

konstrukce v každé chvíli montáže. Hlavně také zkontrolovat přesnost usazení 

vyosených prvků, spojení prvků v dilataci a správné použití zálivkových malt. Každou 

nesrovnalost s projektovou dokumentací je nutno projednat se statikem. 

7.  Geometrická přesnost osazení 

Kontrolu provádí: M 

Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace 

 

Kontroluje se poloha prvků vztažená k modulové ode, dále správnost a posloupnost 

osazování prvků dle PD. Prvky po usazení musí zůstat neporušené a nesmí vykazovat 

známky nestability.  

 

8. Kontrola dodržení geometrie 

Kontrolu provádí: SV 

 

Kontrola je prováděna dle ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových 

konstrukcí, dále dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1:přesnost osazení 

 

Kontrolujeme polohu dílců dle PD, vztažených k jejich modulové ose za pomocí 

nivelačního přístroje. Zaměříme se především na úmyslně vyosené prvky. Dovolené 

normové vyosení je ±25 mm. 

 

9.  Rovinnost a svislost osazených prvků 
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Kontrolu provádí: M 

Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle ČSN 730210-1 – Pozemní 

stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, dále dle ČSN 73 2480 - Provádění 

a kontrola montovaných betonových konstrukcí  

 

Kontroluje se rovinnost a svislost prvků pomocí vodováhy. Maximální odchylky jsou 

stanovena stejně a to ± 5 mm / 2m.  

10.  Stykování 

Kontrolu provádí: SV, M 

Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle ČSN 73 2480 Provádění 

a kontrola montovaných betonových konstrukcí, dále dle ČSN EN 12649+A1 

Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost, dále dle ČSN EN ISO 4063 - 

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování 

Kontrolujeme styky všech prvků. Nejvíce styků je prováděných za pomocí zálivkových 

směsí, kde kontrolujeme zhutnění a také zalití všech otvorů. Ze zálivkových směsí 

se namátkově dělají zkušební tělesa o hraně 150 mm (viz. 13. Vlastnosti zálivkových 

směsí). Jako zálivkové směsi se používají beton C30/37, cem. malta C25/30 a směs 

Groutex 601). Dále je nutno zkontrolovat umístění a správnost osazení pryžových 

ložisek. Dalším druhem stykování je svařování. Svary se musí provádět dle příslušných 

technologických předpisů a projektu. Nosné svary mohou provádět pouze svářeči 

s platnou úřední zkouškou. Před začátkem svařování musíme odstranit všechny 

nečistoty. Po převzetí svařovaných spojů se musí opatřit anikorozivním nátěrem, 

následně se může začít s prováděním zálivky. Všechny zálivky se volí dle dokumentace, 

odlišnosti zálivkových směsí se musí projednat se statikem. 

Výstupní kontroly: 

11.  Geometrická přesnost 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI,G 

Kontrola je prováděna dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Podmínky provádění. Část 1:přesnost osazení, dále dle ČSN 73 2480 - Provádění 
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a kontrola montovaných betonových konstrukcí, dále dle ČSN 73 0212-3- Geometrická 

přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 

 

Kontrolujeme: 

• Přeměření polohy nivelačním přístrojem a vizuálně, kontrola dle PD. 

• Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka 

5 mm na 2m 

• Kontrola vyosení pomocí nivelačního přístroje, povolená odchylka je ±25 mm 

• Výšková kontrola usazení, povolená odchylka je  ±20 mm 

• Kontrola úhlů 

• Vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu. 

 

12. Kompletnost konstrukce 

Kontrolu provádí: SV, TDI 

Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle ČSN 730210-1 – Pozemní 

stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, dále dle ČSN 73 2480 - Provádění 

a kontrola montovaných betonových konstrukcí  

 

Konstrukce musí obsahovat všechny prvky dle PD. Musí mít požadovanou tuhost. 

Kvalita montážních prací a připravenost k provádění následujících prací. Dodržení 

mezních odchylek. Ochrana kovových částí proti korozi. Stav a vzhled povrchových 

dílců. Montážní práce se přejímají až po dosažení požadované pevnosti stykové zálivky. 

Při přejímce musí dodavatel předložit doklady o jakosti a kvalitě dodávek, prací 

a materiálů. Dle ČSN 73 2480 a ČSN 730210-1.  

13.  Vlastnosti zálivkových směsi a betonu 

Kontrolu provádí: S 

Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 

Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Zkušební vzorek se odebere při betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého betonu z mixu 

v cca 1,5 násobku potřebného množství pro zkoušku. Toto množství se klade 

do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, propichovací tyčí). 
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Vzorek se řádně popíše datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. 

Takto se vyhotoví min 3 zkušební tělesa. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě 

v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné 

bránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C± 2 

°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 

°C ± 2 °C. 

Výstupem této zkoušky je protokol o vyhotovení zkoušky, který obsahuje: 

Údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, 

velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností je uložen 

u stavbyvedoucího. 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

1.1. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů 

 

Druh stavby:  Výstavba dvoulodní haly 

 

Místo stavby:   Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007,Český Těšín 737 

01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/10, 310/13, 3010/18, 3010/19, 

3010/20, 3010/49, 3010/52, 3010/55, 3031/1 

 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61, Ing. Farníková, Ing Gaš 

 

1.2. Účel objektu 

 
Jedná se o rozšíření výrobního závodu firmy Kovona System a.s., které logicky 

navazuje na původní výrobní halu, a tvoří s ní jednotný celek. Výrobní závod Kovona 

System a.s. se nachází v průmyslové zóně Pod Zelenou v Českém Těšíně, 

ul. Průmyslová. Je zaměřen na lehkou kovovýrobu. 

 

1.3. Způsob výstavby řešené etapy 

 
V této etapě se zabýváme nosnou konstrukci haly, kterou tvoří železobetonový 

montovaný skelet. Sloupy jsou kotveny do kalichů kónického tvaru. Horní hrana hlavice 

piloty je v úrovni -0,500 m. Sloupy 500/600 mm budou umístěny mezi 1 a 2 lodí haly. 

Sloupy 500/500 mm jsou krajní. Na vnější straně haly budou osazovány i sloupy 

mezilehlé dimenze 500/400 mm, které ponesou pouze opláštění a zatížení od jeřábové 

dráhy. Na sloupy v hlavních osách budou osazeny průvlaky tvaru I výšky cca 2000 mm. 
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Budou uloženy do vidlicovitého zhlaví sloupů. Průvlaky budou plnit funkci střešních 

vazníků a jejich horní pás bude ve sklonu 9,55%. V krajních osách budou místo vazníků 

na sloupy osazeny štítové trámy. Na vazníky a štítové trámy se uloží betonové vaznice 

výšky 700 mm s ozubem. Dále budou po obvodu haly na hlavice pilot osazeny 

a ke sloupům připevněny sendvičové parapetní panely s horním lícem v úrovni 

+0,800m. Součástí dodávky skeletu je i ocelové ztužení střešní roviny. 

 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Nedílnou součástí hladkého průběhu technologické etapy jsou i pravidla BOZP. 

Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 

manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. Osnova školení je daná zák. č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho 

změnami, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky, nařízením vlády č.  101/2005 Sb. 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízením vlády 

č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Z jednotlivých zákonů a nařízení se vybírají pouze rizika, která mohou 

vzniknout při etapě montáže skeletu a souvisejících pracích. Všichni pracovníci musejí 

být seznámeni s nejrizikovějšími pracemi, obsluhou strojů a možným nebezpečím 

vzniklým zvedáním velmi těžkých břemen. Zdroje největších rizik jsou popsány v plánu 

rizik. Tyto činnosti je třeba provádět s velkou opatrností a mít na paměti možné 

následky špatné obsluhy strojů a nedostatečného zajištění osob při práci ve výškách.   

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Plán rizik při montáži skeletu 
 

Stavební část Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Práce se stroji Mobilními jeřáby 
práce a ovládání 

-Vznik nepřípustných zatížení na 
konstrukce jeřábu, ztráta stability jeřábu 

-Správné ovládání jeřábu (dodržování bezpečných vzdáleností, 
nepřetěžování mechanismu) 

     -Zajištění stability autojeřábu v souladu s návodem výrobce 
     -Zabrzdění autojeřábu parkovací brzdou 

     -Zajištění vodorovnosti jeřábu při zapatkování 
     -V kabině je uvedena tabulka nosnosti v závislosti na vyložení 

     -Funkční signalizace upozornění blížící se přetížení jeřábu 

   -Nepříznivé působení vertikální síly -Zamezení náhlého uvolnění (utržení) břemene 
   -Nepříznivé působení větru -Odstavení jeřábu mimo provoz 
   -Porušení, ztráta funkce podpěr -Zabrzdění autojeřábu parkovací brzdou, zamezení pojezdu 

     -Dodržení maximální odchylky výložníku od vodorovné 
roviny 

     -Kontrolovat zaboření podpěr při bočním zatížení jeřábu 

   -Lokální snížení únosnosti podloží -Zamezit umístění podpěr v okolí 1 m od hlavice piloty a 
základových pásů 

   -Provoz nepodepřeného autojeřábu, ztráta 
stability při pojíždění s břemenem 

-Při pojezdu s břemenem respektovat opatření stanovené 
výrobcem, max. rychlost 3 km/h 

     -Výložník umístit v základní délce směrem dozadu 

     -S břemenem pojíždět rovnoměrně aby nedošlo k rozhoupání  

   -Pád části jeřábu a poškození zařízení -Neprovádět svépomoci opravy jeřábů 

     -Při opravě mít jeřáb i jeho části zajištěny proti samovolnému 
pohybu 
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 Montážní plošiny 
práce a ovládání 

-Zřícení montážní plošiny -Pravidelná vizuální kontrola konstrukce koše 

     -Kontrola úniku provozních a hydraulických kapalin 

     -Kontrola zeminy pod hydraulickými teleskopickými patkami 

     -Dodržení maximální nosnosti plošiny 

   -Ulomení dodatečně výsuvné časti koše -Dodržení maximální únosnosti vytažené části 

     -Kontrola zajišťovacího mechanismu před vstupem na 
výsuvnou část 

 Míchačka -Zranění očí vystříknutím malty -Použití ochranných brýlí popřípadě ochranného štítu 

   -Úraz elektrickým proudem -Zákaz odstraňovat kryty 

     -Odborné opravý přívodních kabelů 
     -Šetrné zacházení s kabely 

     -Pravidelné prohlídky elektrikářem nebo pověřenou osobou 

     -Spoje odlehčovat od tahu 

   -Zachycení vtažení oděvu a končetin 
pohonným mechanismem 

-Ochranný kryt pohonu a pohyblivých mechanismů 

 Ponorný vibrátor -Poškození vibrátoru, úraz elektrickým 
proudem 

-Ponoření a následné vytažení hlavice vibrátoru je prováděno 
pouze za chodu 

   -Působení vibrací ponorného vibrátoru -Kontrola osazení ochranných rukojetí 

     -Dodržovat podmínky dle návodu k použití 
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 Svařování 
elektrickým 
obloukem za 
použití invertoru 

-Manipulace se svářecím agregátem -Proškolení všech zaměstnanců s pravidly manipulace, 
používání svářecího agregátu a nutnosti vlastnit svářečský 
průkaz 

   -Popálení různých částí těla žhavým 
rozstřikem 

-Správné provádění svařování a důsledné používání 
ochranných pomůcek 

     -Použití správného oblečení 
     -Ochrana prostoru pod místy svařování 
   -Ohrožení očí odlétnutými částicemi, 

žhavým rozstřikem, infračerveným a 
ultrafialovým zářením  -Zánět spojivek s 
bolestmi a zarudnutím  

-Používání ochranného štítu především kontrolovat celistvost 
skleněného filtru 

     -Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování 

   -Zasažení svářeče elektrickým proudem -Pravidelná údržba svářecích strojů dle návodu 
     -Zamezit používání poškozených svářecích vodičů, držáků, 

elektrod a svařovacích spojek 

     -Nemanipulovat se svorkami, nepřipevňovat svářecí vodiče na 
svorkovnici za chodu,  

     -Při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice 

     -Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan 

Montáž sloupů Práce se sloupy -Pád prefabrikovaného sloupu -Správně zvolená montážní tyč 

      -Dostatečně pevná vázací ocelová lana 
      -Uvazování za asistence proškoleného vazače 
      -Předčasné uvolnění sloupu (sloup možno uvolnit až 

zaklínováni ze 4 stran v kalichu patky 
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    -Přitlačení osoby k pevné konstrukci, 
skládce prefabrikátů v důsledku 
nežádoucího pohybu břemene 

-Před zdviháním břemene musí být zdvihové lano ve svislé 
poloze vůči výložníku 

    -Správná činnost jeřábníka 
      -Zachování dostatečného odstupu, použití vodících lan 
      -Použití ochranných přileb a reflexních vest 
      -použít výstražného znamení z kabiny jeřábníka 

  Svařování 
elektrickým 
obloukem 

-Přivaření sloupu S21 -Dodržet zákaz činnosti při zatopení ocelové plotny na 
monolitické převázce 

      -Dále viz práce se stroji, svařování elektrickým obloukem 

  Ponorný vibrátor -Vibrování betonové směsi v kalichu -Správná manipulace s přívodním kabelem v místě s těžkými 
stroji 

      Dále viz. Práce se stroji, ponorný vibrátor 

Montáž 
parapetních 
panelů 

Práce s panely -Pád prefabrikovaného parapetního panelu -Správně zvolené šroubovací závěsné prostředky 

    -Lana uvolnit až po připevnění ke sloupům 
    -Dále viz. Pád prefabrikovaného sloupu 

    -Přimáčknutí končetiny pracovníka -Správná a jasná domluva s jeřábníkem ohledně podávání 
informací, znamení a signalizace. 

    -Přitlačení osoby k osazenému sloupu v 
důsledku nežádoucího pohybu břemene 

-Před zdviháním břemene musí být zdvihové lano ve svislé 
poloze vůči výložníku 

      -Zamezit pohybu osob mezi zavěšeným břemenem a stojící 
konstrukcí   

      -Dále viz. Montáž sloupů, přitlačení osoby 

  Svařování 
elektrickým 
obloukem 

Montážní přípoje panelů -Viz. Práce se stroji, svařování elektrickým obloukem 
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Montáž střešní 
roviny 

Práce s prvky 
střešní roviny 

-Pád prefabrikátu z výšky  -Vymezení prostoru se zakázaným pohybem osob pod místem 
aktuální montáže 

      -Zavěšování břemen pouze kvalifikovanou osobou 

      -Použití vhodných vázacích prostředků s odpovídající nosností 

      -Správná manipulace s břemenem a plynulé ovládání pohybů 
jeřábu 

    -Pád prefabrikované vazníku -Správné připevnění lanových smyček na háky mobilních 
jeřábů 

      -Jeřáb může prvky uvolnit až po osazení vazníku do 
vidlicovitého zhlaví sloupů, při správném zaklesnutí ocelového 
trnu 

    -Pád prefabrikované vaznice, ztužidla a 
štítového trámu 

-Správně zvolené přepravní úchyty s kulovou hlavou 

      -Lana uvolnit až po nasazení prvku na ocelové trny 
    -Přitlačení osoby k již smontované 

konstrukci v důsledku nežádoucího pohybu 
břemene 

-Viz. Montáž parapetních panelů, přitlačení osoby k 
osazenému sloupu 

    -Zachycení přemísťovaného břemene o 
stávající konstrukcí 

-Správná a jasná domluva s jeřábníkem ohledně podávání 
informací, znamení a signalizace. 

  Pád pracovní 
pomůcky 

-Nahodilý pád pracovních pomůcek z 
okraje plošiny s následkem zranění nebo 
smrti 

-Použití plošin s okopovou podélnou a příčnou zarážkou 

      -Dodržovat zákaz zavěšování nářadí na oděv 

      -Bezpečné ukládání materiálů mimo okraj 

      -Použití ochranných přileb a reflexních vest 
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  Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách na 
montážních 
plošinách 

-Při kontrole rovinnosti střešní roviny -Použití osobního zajištění 
  -Při usazování břemen přenášených jeřábem -Použití ochranných přileb a reflexních vest 
    -Zákaz použití nevhodných předmětů ke zvýšení dosahu 

pracovníka (bedny, palety, obaly, kbelík) 

      -Správná manipulace s břemenem a plynulé ovládání pohybů 
jeřábu 

  Prostředky 
osobního zajištění 
při pracích ve 
výškách 

-Nezachycený pád při použití osobního 
zajištění 

-Použití vhodné kombinace prostředků osobniho zajištění a 
vycházet z návodů k obsluze 

    -Správné použití osobních zajištění 

      -Spolehlivé místo ukotvení osobního zajištění 
    -Náraz na pevnou překážku v průběhu 

volného pádu 
-Seřízení délky lana zachycovače 

    -Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné 
poloze 

-Upevnění prostředku osobního zajištění do zádového 
kotvícího kroužku 

    -Komplikace při vytažení pracovníka 
visícím na prostředku osobního zajištění 

-Použití prostředku osobního zajištění s nastavitelnou délkou 
zachycovače. 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1. Identifikační údaje o stavbě 

  

Název stavby:  Rozšíření výrobního areálu fy Kovona system a.s.  

Hala pro výrobu otevřených profilů. 

 

Místo stavby:  Průmyslová zóna Pod zelenou, Průmyslová 2007, Český Těšín 

737 01 

k.ú. Český Těšín, parc.č. 3010/10, 310/13, 3010/18, 3010/19, 

3010/20, 3010/49, 3010/52, 3010/55, 3031/1 

 

Investor:  Kovona system a.s., Závodní 540, Karviná – Nové město 735 06 

 

Architekt. řešení: Projekční ateliér Delta Třinec, Autobusové nádraží 534 Třinec 

739 61, Ing. Farníková, Ing. Gaš 

 

1.2. Účel objektu 

 
Novostavba dvoulodní haly pro výrobu otevřených profilů bude logicky rozvíjet 

areál fy Kovona system a.s.. Hala je připojena k již stávajícímu objektu zkolaudovaného 

roku 2007. Hala obsahuje 2 jeřábové dráhy a je rozdělena na výrobní část cca 3750m2 

a skladovací část cca 2500m2. 

 

1.3. Zhodnocení staveniště 

 
Pozemek pro výstavbu byl vybrán jako jediný vhodný v okolí stávajícího areálu 

firmy. 

Plocha je rovinatá bez větších vzrostlých stromů. Nachází se zde inženýrské sítě 

a to dešťová kanalizace DN 800 z betonových trub, souběžně splašková kanalizace DN 

300 z plastového potrubí PP a sdělovací kabely. Tyto sítě budou přeloženy na kraj 

pozemku. 

Staveniště je doposud využíváno pro zemědělské účely. Proto bude před 

zahájením výstavby provedena skrývka ornice v mocnosti cca 250 mm a podornice 

v tloušťce 200mm. 



114 
 

Ornice bude odvezena na meziskládku v obci Koňakov. Podornice bude složena 

na staveništi a následně použita při finálních terénních úpravách.  

Dle zkušeností z předchozích hal a již provedených inženýrskogeologických 

průzkumů je předpokládáno založení na plovoucích pilotách. O délce a průměru pilot 

rozhodne nový IGP v místě stavby nové haly. 

 

1.4. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby 

 
Výstavba 4. etapy logicky navazuje na předchozí fáze a bude tak tvořit jednotný 

areál firmy. Nová výrobní dvoulodní hala má sedlovou střechu a výška úžlabí je stejná 

jako u původních hal. Sklon střešní roviny je stejný jako v celém areálu firmy 

a to 9,55% . Budova má vzhled moderní výrobní haly a je opláštěná svislými 

plechovými panely ve stejné barvě jako stávající haly. Podlaha nové haly je 

projektována do stejné úrovně a to ±0 = 295,00 m n. m.. 

 

1.5. Nosná konstrukce, prefabrikovaný skelet 

 
Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový montovaný skelet. Skelet se skládá 

ze sloupů, vazníků, vaznic, štítových trámů. Součástí prefa dodávky jsou i parapetní 

sendvičové panely a ocelová ztužidla.  

Sloupy jsou kotveny do kalichů kónického tvaru. Horní hrana hlavice piloty je 

v úrovni -0,500 m. Sloupy 500/600 budou umístěny mezi 1 a 2 lodí haly. Sloupy 

500/500 jsou krajní. Na vnější straně haly budou osazovány i sloupy mezilehlé dimenze 

500/400, které ponesou pouze opláštění a zatížení od jeřábové dráhy. Na sloupy 

v hlavních osách budou osazeny průvlaky tvaru I výšky cca 2000 mm. Budou uloženy 

do vidlicovitého zhlaví sloupů. Průvlaky plní funkci střešních vazníků a jejich horní pás 

bude ve sklonu 9,55%. V krajních osách budou místo vazníků na sloupy osazeny štítové 

trámy. Na vazníky a štítové trámy budou uloženy betonové vaznice výšky 700 mm 

s ozubem. V průběhu montáže střešní roviny budou po obvodu haly na hlavice pilot 

osazeny a ke sloupům připevněny sendvičové parapetní panely s horním lícem v úrovni 

+0,800m. Etapa montáže skeletu končí montáží ocelových ztužidel střešní roviny. 

Všechny prefabrikované výrobky jsou opatřeny přepravními úchyty fy HALFEN. 
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2.     Volba zvedacích mechanismů 

V našem projektu řešíme montáž tyčového skeletu u halového objektu. 

Půdorysné rozměry budovaného objektu jsou 141,5x45 m. Výška objektu je 12m. Tíha 

jednotlivých prvků je od 2 do 17 t. To vše nám napovídá o volbě zvedacího 

mechanismu. Stacionární jeřáb by byl vzhledem k velké tíze a vzdálenosti jednotlivých 

prvků nedostačující. A to, ani kdybychom podél haly postavili dráhu, po které by se 

jeřáb pohyboval. Stavba kolejové dráhy je nákladná záležitost a ani jeden na našem trhu 

běžně dostupný jeřáb by nesplnil naše požadavky. 

Zvolili jsme tedy montáž pomocí mobilních jeřábů. V kraji není mnoho firem 

vlastnících autojeřáby naší potřeby. A také bylo třeba finančně zvážit montáž pomocí 

jednoho a dvou mobilních jeřábů.  

2.1. Varianta jednoho zvedacího mechanismu 

Nejbližší firma pronajímající mobilní jeřáby sídlí v obci Bystřice nad Olší 

vzdálené asi 26 km. Jedná se o firmu Mrózek a.s., pronajímající jeřáby od firmy Demag 

na podvozcích TEREX. Pro naši stavbu by plně vyhovoval jeřáb s označením Demag 

AC 120-1 v konfiguraci na 90t. Dokáže zvednout nejtěžší prvek o váze 17,31 t 

do požadované výšky 12 m. A usadí nejvzdálenější prvek o tíze 8,065 t do vzdálenosti 

13 m. Cena tohoto jeřábu je 3600 Kč na hodinu práce a 115 Kč za kilometr. 

Další firma pronajímající mobilní jeřáby sídlí v Ostravě vzdálené cca 33,3 km. 

Zde má pobočku firma Hanyš a.s., pronajímající jeřáby firmy Liebherr. Pro naši stavbu 

by plně vyhovoval jeřáb Liebherr LTM 1090, který bez problémů vynese prvek o tíze 

17,31t do výšky 12 m a usadí nejvzdálenější prvek a tíze 8,065 t. Cena tohoto jeřábu je 

4250 Kč na hodinu práce a 142 Kč za kilometr.  

V tomto směru by bylo jednoznačně výhodnější zapůjčení jeřábu z firmy 

Mrózek a.s.. Montáž jedním autojeřábem je možná a v našich podmínkách dobře 

proveditelná. Kalkulace montáže pomocí jednoho mobilního jeřábu je popsána v Příloze 

č. 7 a doba montáže pomocí jednoho mobilního jeřábu je popsána v Příloze č.9. 

2.2. Varianta dvou zvedacích mechanismů 

Nabízí se zde také možnost montáže dvěma jeřáby s řádově menší nosností 

a také levnějším pronájmem. Ze dvou námi vybraných firem disponuje dvěma jeřáby 

podobné nosnosti pouze firma Hanyš.  
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Zvolili jsme tedy jeřáb Liebherr LTM 1050 a Liebherr LTM 1060. Tyto jeřáby 

mohou pracovat samostatně a sloupy tak upevní do kalichů za polovinu času. Dokáží 

zvednout také všechny prvky střešní roviny vyjma vazníků. Vazníky budou zvedány za 

použití obou jeřábů. Liebherr LTM 1050 a Liebherr LTM 1060 bez problémů vynese 

polovinu vazníku o tíze 8,655t do výšky 12 m i s dostatečnou rezervou. A usadí 

nejvzdálenější prvek o tíze 8,065 t do vzdálenosti 13 m. Cena pronájmu mobilního 

jeřábu Liebherr LTM 1050 je 2120 Kč/h a 80kč/km. Cena jeřábu Liebherr LTM 1060 je 

2480 Kč/h a 95 Kč/km. 

2.3. Porovnání variant 

Z těchto dvou variant jsme vybrali montáž pomocí dvou jeřábů LIEBHERR. 

Díky velikosti budovaného objektu a jeho půdorysného uspořádání na dvě lodě, je 

montáž dvěma mobilními jeřáby výhodná. Díky montáži dvěma jeřáby uspoříme nejen 

velké množství nákladů, ale také bude montáž o cca 19 dní rychlejší. Kalkulace 

montáže je popsána v Příloze č.8 a doba montáže pomocí dvou mobilních jeřábů je 

popsána v Příloze č.10. 

3. Uvazování prefabrikovaných prvků 

Prefabrikované prvky se na hák zvedacího mechanismu upevňují buďto přímo, 

nebo za použití vázacích prostředků. Vázací prostředky dělíme na vázací ocelová lana, 

vázací vysokopevnostní řetězy a zvedací tkané popruhy. Upevnění prefabrikátu přímo 

na hák zvedacího zařízení je možné pouze u prvků se zabudovanou lanovou smyčkou.    

3.1. Vázací ocelové lano se zalisovanými oky 

Pro uvazování břemen opatřených přepravními úchyty, ale i bez nich se nejvíce 

používají lana v provedení OKO – OKO a OKO – HÁK. Pro uvazování těžších břemen 

s více přepravními úchyty se používají lana v provedení OKO – DVOJHÁK a OKO – 

ČTYŘHÁK.  

Ocelová vázací lana se vyrábějí se zalisovanými oky. Na výrobu se používají 

lana nemazaná z pozinkovaných drátů o pevnosti 1770 Mpa, s protisměrným pravým 

vinutím. 

Lana se sériově vyrábějí v průměrech od 2 do 60 mm. Nosnost vázacích 

ocelových lan se pohybuje od 40 do 38 000 kg u lan OKO - HÁK. Dále závisí na druhu 
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úvazu. U přímého úvazu má lano nosnost dle tabulky. Při uvázání břemena na smyčku 

se nosnost snižuje na 80% uváděné hodnoty. 

  

U lan OKO – DVOJHÁK a OKO – ČTYŘHÁK se navíc oproti předchozímu 

případu také nosnost lan zmenšuje o zhruba 1/3 při úhlu od svislice v rozmezí 46°- 60°. 

Přesné hodnoty uvádí každý výrobce. 

 

Cena se pohybuje od 200 do 10 000 Kč. Např.: vázacího ocelového lana OKO – 

HÁK o nosnosti 9 500 kg stojí okolo 4 500 Kč. 

3.2. Vázací vysokopevnostní řetězy 

Pro uvazování břemen opatřených přepravními úchyty, ale i bez nich se také 

mohou požít vysokopevnostní vázací řetězy. Řetězy se sériově vyrábějí v provedení 

OKO – OKO a OKO – HÁK. Pro uvazování těžších břemen s více přepravními úchyty 

se používají lana v provedení OKO – DVOJHÁK, OKO – ČTYŘHÁK, oproti lanům 

i OKO – TROJHÁK a také stejné druhy se zkracovačem.  

Vysokopevnostní řetěz je vyroben z legovaných prvků, jako jsou nikl, chrom 

a mangan. Dle obsažených prvků se také řetězy jmenují NICROMAN. 

Vysokopevnostní řetěz je pro danou nosnost levnější než řetěz normální jakosti 

o stejné nosnosti. Tyto vázací řetězy váží pouze třetinu hmotnosti běžných řetězů stejné 

nosnosti. Snadná identifikace díky označení na každém článku řetězu. Mezi výhody 

patří zejména možnost plného zatížení i při nízkých zimních teplotách. Další výhodou je 

výrazně delší životnost při zachování vysoké pevnosti. 
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Pokud nejsou oka vizuálně poškozena, stačí pouze jednou ročně prohlídnout 

pověřenou osobou. Po třech letech musí být zatíženy zkušebním břemenem a následně 

prohlídnuty pověřenou osobou. 

Nosnost sériově vyráběných vysokopevnostních vázacích řetězů se pohybuje od 

800 do 21 200 kg. Dále závisí na druhu úvazu. U přímého úvazu má řetěz nosnost dle 

tabulky. Při uvázání břemena na smyčku se nosnost snižuje na 80% uváděné hodnoty. 

U řetězů OKO -  DVOJHÁK, TROJHÁK a ČTYŘHÁK se navíc oproti předchozímu 

případu také nosnost lan zmenšuje o zhruba 1/3 při úhlu od svislice v rozmezí 46°- 60°. 

Přesné hodnoty uvádí každý výrobce. 

Cena se pohybuje od 1100 do 20 000 Kč. Např.: vázací vysokopevnostní řetěz 

OKO – HÁK o nosnosti 10 000 kg stojí okolo 7 800 Kč. 

3.3. Zvedací popruhy tkané 

Pro uvazování břemen bez přepravních úchytů, ale také s přepravními úchyty se 

také používají tkané zvedací popruhy. Popruhy se vyrábějí pouze v provedení OKO – 

OKO.  

Tkané zvedací pásy se vyrábějí jedno a dvouvrstvé v 7 šířkách rozlišených 

barvami. Popruhy se sériově vyrábějí v šířkách 30 mm fialová, 60 mm zelená, 90 mm 

žlutá, 120 mm šedá, 150 mm červená, 180 mm hnědá, 240 mm modrá. 

Životnost tkaných popruhů je maximálně 3 roky. Popruhy se při jakémkoli 

poškození vyřazují nebo se posílají na opravu do speciální firmy. 

Nosnost sériově vyráběných tkaných popruhů se pohybuje od 1 000 do 

8 000 Kg. Každá barva má svoji únosnost danou tabulkou a druhem úvazu. Úvazy jsou 

číslovány zleva doprava. Úvaz č. 1 únosnost 100 %, č. 2-80 %, č. 3-200 %, č. 4-140 %, 

č. 5-100 %. 

                                     

Cena se pohybuje od 90 Kč do 7 500 Kč. Např.: popruh tkaný OKO – OKO o 

nosnosti 8 000 Kg stoji okolo 4 400 Kč. 
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3.4. Námi zvolené uvazovací prvky 

My jsme zvolili montáž pomocí vázacích ocelových lan. Použití zvedacích 

tkaných popruhů je finančně náročnější než použití ocelových lan. Tkané popruhy se 

vyrábějí pouze v provedení OKO – OKO a to by znamenalo dvojnásobnou délku 

použitých popruhů. Ocelové lano má také snazší zjištění poškození než u tkaných 

popruhů. Montáž pomocí vysokopevnostních řetězů je finančně velice nákladné. Jelikož 

stavba spadá do letního období, není třeba používat řetězy. Například vysokopevnostní 

řetěz OKO – DVOJHÁK se zkracovačem na montáž vaznice o nosnosti 5 t by stál přes 

12 000 Kč. 

4. Přepravní úchyty 

Mezi nejpoužívanější přepravní úchyty patří: Přepravní úchyty s kulovou hlavou 

DEHA, závitové přepravní úchyty a lanové smyčky. Dále se vyrábějí přepravní úchyty 

TPA. Prvky jsou různě drahé a hodí se na montáž rozdílných prvku. Přepravní úchyty 

s kulovou hlavou jsou nejpoužívanější. Zabudovávají se do sloupů (z důvodu 

vytahování z formy a naložení na přepravní zařízení), dále do vaznic, trámů, panelů, 

průvlaků a lehkých vazníků. Přepravní úchyty závitové se nejčastěji používají při 

výrobě a montáži základových, parapetních a stěnových panelů. Panely ale musejí být 

vyráběny na sklápěcích stolech, aby při zvedání prvku nedošlo k vylomení závitové 

objímky. Pro montáž vazníků nad 12 t se používají lanové smyčky. Přepravní úchyty 

používané v ČR jsou výhradně od Německé firmy HALFEN. 

4.1. Přepravní úchyty s kulovou hlavou DEHA 

Přepravní úchyty s kulovou hlavou se skládají ze dvou částí, z prvku 

zabudovaného do prefabrikátu při výrobě a nasazovací kulové spojky, která umožňuje 

připevnění háku vázacího prostředku. Nasazovací kulová spojka se odstraní a dá se 

opakovaně použít. Úchyt s kulovou hlavou se opatří záslepkou, která se dá odstranit 

a úchyt znovu použít při demontáži skeletu.  

 Prvek s kulovou hlavou se do prvku vkládá již při armování a opatří se 

půlkulatou vynechávkou, která se odstraní po odbednění. Prvek s kulovou hlavou 

zabudovaný do prefabrikátu se vyrábí v několika provedeních podle potřeby 

a hmotnosti prvků. Mezi základní prvky patří zleva: klasický úchyt s kulovou hlavou, 

prutový úchyt s kulovou hlavou, úchyt s okem, deskový úchyt s kulovou hlavou. 
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Nosnosti jednotlivých druhů prvků jsou dány výrobcem a pohybují se 

od 1,3 – 45 t.  

Nasazovací univerzální kulová spojka DEHA se po montáži 

prvku odstraní a dá se opakovaně použit. Spojky se vyrábějí s nosností 

od 1,3 do 45,0 t. Všechny přepravní úchyty s kulovou hlavou jsou 

použitelné do úhlu ± 90° od svislice.   

Cena se pohybuje za přepravní úchyt od 50 Kč do 5 320 Kč. Např.: úchyt 

s nosností 15 t stojí okolo 940 Kč. Cena univerzální kulové spojky od 3 300 do 37 000 

Kč. Např.: úchyt s nosností 20 t stojí okolo 16 600 Kč. 

4.2. Závitové přepravní úchyty 

Přepravní úchyty závitové s objímkou se skládají také ze dvou částí, z prvku 

zabudovaného do dílce při výrobě a šroubovací spojky, která umožňuje připevnění háku 

vázacího prostředku. Šroubovací spojka se po montáži odstraní a použije se na další 

montáž. Závitová část se opatří záslepkou z PVC nebo betonu, vyrobené ze stejné šarže 

jako je prvek. 

Závitový prvek s objímkou se vkládá do prvku již při armování a je třeba sním 

počítat při výpočtu výztuže. Prvek se opatří talířkem (vynechávkou), která se odstraní 

po odbednění. Závitové prvky se vyrábí v několika provedeních. Zleva: klasický kombi 

úchyt, prutový úchyt s objímkou, krátký úchyt, zvedací pouzdro, závitový úchyt 

deskový. 

 

Nosnosti jednotlivých druhů prvků jsou dány výrobcem a pohybují se od 0,5 – 12,5 t. 

Šroubovací závěsné prostředky jsou snadno demontovatelné a jsou určeny 

k opakovatelnému používání. U závitových přepravních úchytů se nejčastěji používají 

závěsné prostředky dvojího typu. A to zleva: lanový kloubový závěs, kombi hlava. 
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Všechny šroubovací závěsné prostředky jsou použitelné 

do úhlu ± 45° od svislice. Spojky se vyrábí s nosností od 0,5 do 12,0 

t.  Do závitového prvku s objímkou se dá také 

našroubovat adaptér, který umožnuje připevnění háku 

pomocí univerzální kulové spojky DEHA                                                                                        

Cena se pohybuje za přepravní úchyt závitový od 30 Kč do 5 500 Kč. Např.: 

úchyt s nosností 8 t stojí okolo 4 305 Kč. Cena kombi hlavy od 1 300 do 8 400 Kč. 

Např.: úchyt s nosností 8 t stojí okolo 8 100 Kč. 

4.3. Lanové smyčky 

Přepravní úchyty v podobě lanových smyček se používají u prvků velké 

hmotnosti, protože vzhledem ke své únosnosti jsou za příznivou cenu. 

Lanové smyčky se skládají pouze z jedné části, která se zabuduje 

do prvku a není opakovatelně použitelná. 

Přepravní smyčka se vkládá do prvku při armování a je třeba ji 

zajistit proti vytržení. Smyčky se vyrábějí z lan pozinkovaných 

z nemazaných drátů. Smyčky se vyrábějí s nosností od 0,8 – 25 t. 

Průměry lan se pohybují od 6 do 32 mm. Lanové smyčky jsou použitelné do úhlu ± 30° 

od svislice. 

Cena se pohybuje za lanovou smyčku od 50 Kč do 1 620 Kč. Např.: úchyt 

s nosností 8 t stojí okolo 340 Kč. 

4.4. Námi použité úchyty 

Volba jednotlivých přepravních úchytů je vcelku jednoduchá. Zvolení lanové 

smyčky na vazník je vzhledem k velké tíze finančně nejvýhodnější. Lanová smyčka 

není pod střechou vidět a může být ponechána. Kulové úchyty jsou v dnešní době 

nejpoužívanější. Jsou použity na vaznicích a štítových trámech. Po odstranění kulové 

spojky zůstane v prvku pouze důlek, který se může zamazat maltou nebo PVC 
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záslepkou. Povrch je rovný a může dojít k montáži střešního pláště. Závitové přepravní 

úchyty se používají téměř u všech stěnových panelů. Vzhledem k velmi tenké nosné 

části parapetního sendvičového panelu jsme také zvolili osazení závitové objímky. 

Sloup má 2 ks kulových úchytů, které se ovšem použijí pouze na vytažení z formy 

a naložení na přepravní mechanismus. Přehled použitých materiálů a jejich orientační 

ceny jsou popsány v následující tabulce. 

 

Prvek Hmotnost Úchyt Ks  Důvod 
Cena za  

ks 

Vazník 17,31 t 
Lanová 
smyčka 

2 
Výhodný poměr  únosnost x 

cena,  ponechaná smyčka není 
vidět 

485,80 Kč 

Vaznice 4,24 t 
Kulový 
úchyt 

2 
Nejlevnější a nejpoužívanější 

úchyt 
62,15 Kč 

Štítový 
trám 

4,10 t  
Kulový 
úchyt 

2 
Nejlevnější a nejpoužívanější 

úchyt 
62,15 Kč 

Parapetní 
panel 

2,95 t 
Závitová 
objímka 

2 
Nutno použít z důvodu tenké 

nosné vrstvy panelu 
106,85 Kč 

Sloup 8,81 t 
Kulový 
úchyt 

2 
Snadné zapravení  cementovou 

maltou na stavbě 
135,45 Kč 

 

5. Montáž prvků 

Montáž všech prefabrikovaných prvků probíhá za pomocí přepravních úchytů 

a vázacích ocelových lan vyjma sloupů. Sloupy se pomocí přepravních úchytů a lan 

vytáhnou z formy, naloží na dopravní zařízení a složí na skládku. Dále už se montují 

za pomocí montážního otvoru, kterým se prostrčí tyč. Na tyč se z obou stran navléknou 

vázací ocelová lana, za která se prvek zvedne a ve vertikální poloze přemístí na místo 

určení. 

 
 
 
 



Závěr 

Cílem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt pro etapu montáže 
prefabrikovaného skeletu na stavbě hala pro výrobu otevřených profilů v areálu fy 
Kovona system a.s. v Českém Těšíně. V této práci jsem se snažil zohlednit důležitá 
hlediska, mezi které patří zejména časové, finanční, stavebně technologické a 
bezpečnostní hledisko. Časové hledisko etapy je zakresleno v časovém harmonogramu. 
Finanční hledisko pro objekt SO 01 je zpracováno v položkovém rozpočtu. Cenové 
úrovně montáže pomocí dvou a jednoho zvedacího mechanismu jsou porovnány 
v kapitole č. 10. a byly prezentovány na soutěži SVOČ.  Technologie montáže skeletu je 
popsána v technologickém předpisu. Bezpečnostní hledisko je zpracováno formou plánu 
rizik. Při zpracování bakalářské práce jsem respektoval platné zákony, vyhlášky, 
předpisy a normy. Navržené postupy jsem zpracovával s ohledem na bezpečnost a 
ochranu zdraví osob. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  Balt po vyrovnání 
ČSN  česká státní norma 
DL  dodací list 
DPH  daň z přidané hodnoty 
EN  evropská norma 
G  geodet 
HSV  hlavní stavební výroba 
HZS  hodinová zúčtovací sazba  
ISO  international organization for standardization 
JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 
JTSK  jednotná trigonometrická síť katastrální 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
KV  konstrukční výška 
M  mistr 
MP  montážní přepis 
P  protokol 
PD  projektová dokumentace 
PSV  přidružená stavební výroba 
S  specialista 
SD  stavební deník 
SO  stavební objekt 
SV  stavbyvedoucí 
TL  technický list   
TDI  technický dozor investora 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
ZOV  zásady organizace výstavby 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
ZS  zařízení staveniště 
  



Seznam příloh (umístěny v samostatné složce ozn. Přílohy): 
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P2 VÝKRES č.2 SITUACE ZS 
P3 VÝKRES č.3 POSTUP MONTÁŽE VAZNÍKŮ 
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P7 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ STROJŮ PŘI MONTÁŽI POMOCÍ 1 

MOBILNÍHO JEŘÁBU 
P8 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ STROJŮ PŘI MONTÁŽI POMOCÍ 2 

MOBILNÍCH JEŘÁBŮ 
P9 ČASOVÉ NASAZENÍ STROJŮ PŘI MONTÁŽÍ POMOCÍ 1 MOBILNÍHO 

JEŘÁBU 
P10 ČASOVÉ NASAZENÍ STROJŮ PŘI MONTÁŽÍ POMOCÍ 2 MOBILNÍCH 

JEŘÁBŮ 


