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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. 

Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, 

Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních tras, 

položkový rozpočet s výkazem výměr, návrh zařízení staveniště, časový plán 

výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. V poslední kapitole práce je řešena problematika 

protipožárních nátěrů ocelové konstrukce. Přílohy obsahují výkresy situace, situace 

se širšími dopravními vztahy, zařízení staveniště, postup montáže ocelové 

konstrukce, postup montáže trapézového plechu, a časový plán. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 

Stavba, ocelová hala, montovaný skelet, autojeřáb, staveniště, dopravní vztahy, 
technologický předpis, strojní sestava, bezpečnost a ochrana zdraví, kontrolní a 
zkušební plán, rozpočet 
 

ABSTRACT 

 

The bachelor thesis describes the realization assembly of steel hall in Okrinek. The 
part of this stage is assembly off all elements steel hall including trapezoidal sheet 
metal. The thesis handles with technological prescription, assessment of transport 
itineraries, itimized budget with statement of quantities, design of site equipment, 
construction schedule, inventory of machines, control and test plan and occupational 
safety and health. In the last chapter of the thesis, there is described a fire-resistant 
coating of steel construction. The annexes consist of blueprints situation, The 
situation with wider transport relations, blueprints for the site technologies, process of 
assembly of stell hall, process of assembly of trapezoidal sheet metal and schedule. 
 

KEYWORDS 

 

Construction, steel hall, prefabricated skeleton, mobile crane, construction site, 
transportation connections, technoogical requirements, machinery assembly, safety 
and helath protection, control and exam plan, budget 
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Úvod 
 
Zaměření bakalářské práce je montáž ocelové haly v Okřínku u Poděbrad. Hala je 
řešena jako jednopodlažní s ocelovou nosnou konstrukcí. Nosnou část konstrukce 
tvoří válcované profily HEB, IPE. Počítá se již s hotovými železobetonovými patkami.  
 
Řešení bakalářské práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, širší 
dopravní vztahy pro dopravu ocelových prvků, rozpočet, návrh strojní sestavy, 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, kontrolní a zkušební plán a závěr je 
věnován protipožárním nátěrům jednopodlažních hal.  
 
Součástí práce jsou i přílohy, které obsahují výkresy situace, situace se širšími 
dopravními vztahy, zařízení staveniště, postup montáže ocelové konstrukce, postup 
montáže trapézového plechu, časový plán a bilance pracovníků. 
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1.1 Obecné informace  
 

Název akce:  Montáž ocelové haly v Okřínku 
    
Místo akce:  k.ú. Okřínek, 709751 
   Poděbrady - Okřínek 53 
   290 01, Okřínek 
 
Investor:  Charvát CTS a.s. 
   Poděbrady – Okřínek 53 
   290 01, Okřínek 
 
Projektant:  Ing. Milan Vinklárek 
 
Vypracoval:  Luboš Zdražil 
 
Stupeň:  projekt pro stavební povolení 
 
 
1.1.1  Obecné informace o stavbě 
 

Délka:  42 950 mm 

Šířka:  21 500 mm 

Zastavěná plocha:  924 m2 

Obestavěný prostor:  8 870 m3 

Užitná plocha:  1 680 m2 

Výška budovy:   9 900 mm 

 
 

1.2  Identifikační údaje  
 

Název stavby:   Přístavba svařovny v Okřínku 
Místo stavby:    Okřínek 

Adresa:    Okřínek 53, 290 01 

Katastrální území:   Okřínek, 709751 

Parcelní číslo pozemku:  1092/1 

Kraj:     Středočeský 

Druh stavby:    přístavba svařovny 

Účel stavby:    svařovna 

Investor:    Charvát CTS a.s. 

     Poděbrady – Okřínek 53 

     290 01 Okřínek 

Zpracovatel dokumentace:  Atelier Arcus s.r.o 

     Plynárenská 63 

     280 00, Kolín 4 

Zodpovědný projektant:  Ing. Milan Vinklárek  

     Nade Mlejnem 446 
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     Plynárenská 63 

   280 00, Kolín 4 

Vypracoval:   Luboš Zdražil 

   Miřetice 177 

   539 55, Miřetice 

 

 

1.3  Popis území stavby 
 

1.3.1  Základní informace o umístění a účelu objektu 
 

Jedná se o přístavbu nové výrobní haly ke stávající hale firmy Charvát CTS a.s. 
Stavba se nachází v Okřínku, okres Nymburk ve Středočeském kraji. Plocha pro 
uvažovanou přístavbu slouží jako manipulační dvůr, který je v celém svém rozsahu 
pokryt asfaltovou vrstvou. Území pro staveniště je rovinné a nachází se na 
východním okraji obce. Objekt bude určen jako svařovna. Hala je jednopodlažní, 
nepodsklepená se sedlovou střechou. Tvarovým uspořádáním odpovídá okolním 
stavbám investora. Půdorysně se jedná o obdélník, který jedním okrajem přiléhá ke 
stávající hale. Výška budovy je 9,9 m a sklon střešní roviny je 11,3°. Základní 
modulový systém je navržen 6,0 x 20,0 m. Hlavní nosný rám tvoří sloupy a nosníky, 
mezi nimi jsou vložené vaznice. Celý objekt je ztužen ocelovými ztužidly a sloupy 
jsou rozepřeny paždíky, které slouží především pro zavěšení obvodového pláště. 
Dalším prvkem podélného ztužení jsou válcované profily kruhového průřezu. 
Založení sloupů bude na základových patkách, ve kterých budou zabetonované 
závitové tyče, na které se sloupy osadí. Zastřešení je tvořeno trapézovým plechem 
přikotven k nosné konstrukci střechy haly.  
 

 

1.3.2  Inženýrskogeologický průzkum 
 

Byly provedeny kopané sondy pro zjištění průběhu sítí, které provedl a zhodnotil 
geolog. 
 

 

1.3.3  Inženýrské sítě 
 

Na staveništi bude zřízena dočasná vodovodní přípojka, která bude řešena 
podzemní navrtávkou na stávající vodovodní přípojku objektu vedlejší haly. Průměr 
přípojky je profil DN 25 z PE SDR 11. Zařízení staveniště bude napojeno na přípojku 
NN, která povede v plastové chráničce. Elektrická rozvodná síť se umístí u 
sanitárního kontejneru. V průběhu výstavby se bude využívat i přenosných 
rozvaděčů. Dále bude zřízena kanalizační přípojka, která bude sloužit pro odvod 
splaškové vody ze sanitárního kontejneru a bude připojena na kanalizační šachtu 
kanalizační přípojky vedené k vedlejší hale. Dimenze pro přípojku je DN 150 mm. 
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1.3.4  Vliv na životní prostředí 
 

Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí, není v rozporu s územním 
plánem. Během výstavby a vlastního užívání budou u objektu kontejnery na třídění 
patřičného odpadu. Tyto kontejnery se budou pravidelně vyvážet. 
 

 

1.4  Celkové provozní řešení 
 

1.4.1  Technologie výroby 
 

Dispoziční řešení je přehledné – středem přístavby probíhá komunikační plocha, 
jednotlivá svářecí pracoviště jsou po obvodě. Manipulace s materiálem v rámci haly 
bude prováděna pomocí kolejové dopravy, manipulace s kolejovými vozíky je ruční. 
Expedice mimo haly je vysokozdvižnými vozíky a případně lze využít i nákladní 
automobily s nakládkou pomocí mostových jeřábů. Ve stávajících navazujících 
halách je manipulace s materiálem a výrobky řešena obdobně.  
Technologie výroby se v zásadě nemění, touto investicí nedochází k žádné změně 
vyráběného sortimentu, pouze se zvyšuje produktivita a dokupuje výkonný svařovací 
robot, pro který nebylo ve stávajících prostorách volné místo 
 
 
1.4.2  Bezbariérové užívání stavby 
 

Vzhledem k charakteru provozu se nepočítá s užíváním osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Není tedy nutné řešit stavbu jako bezbariérovou. 
 
 

1.5  Stavebně technologická část 
 

1.5.1  Technická zpráva zařízení staveniště 
 

V této zprávě je popsáno celkové uspořádání prostoru pro realizaci objektu. Jsou 
specifikovány stavební buňky, spotřeby energií, dimenze navrţaných přípojek, dále 
vertikální doprava včetně návrhu jeřábu, horizontální doprava a oplocení. 
 
 
1.5.2  Technická zpráva širších dopravních vztahů 
 

Zpráva řeší dopravní trasy materiálu ocelové konstrukce z výrobny až na staveniště, 
jelikož se prvky vazníků musí převážet jako nadrozměrná doprava. Ve zprávě jsou 
řešeny zájmové body trasy, kde by mohlo eventuálně dojít ke komplikaci. 
 
 
1.5.3  Položkový rozpočet s výkazem výměr 
 
Položkový rozpočet je vytvořen v programu BuildPowerS a je uveden v kapitole 3. 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU 

ETAPU. Předpokládané náklady řešené technologické etapy činí: 3,8 mil. Kč s DPH. 
Předpokládané náklady celé stavby činí 19 mil. Kč s DPH. 
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1.5.4  Technologický předpis – ocelová hala 
 

Technologický předpis je zpracován pro montáž ocelového skeletu. Je vypracován s 
ohledem na správný postup stavebních prací, využití vhodného materiálu a ochrany 
zdraví při práci. Dále je řešena montáž zastřešení pomocí trapézového plechu. 
 
 

1.5.5  Organizace výstavby ocelové haly 
 

V této etapě jsou popsány veškeré prvky zařízení staveniště.  
 

 

1.5.6  Časový plán pro technologickou etapu 
 

Časový plán pro technologickou etapu je vytvořen v programu Contec. Výstup z 
programu, časový plán a bilanci pracovníků je v přílohách P6 – ČASOVÝ PLÁN a   
P7 - BILANCE PRACOVNÍKŮ. Do harmonogramu je kromě hrubé vrchní stavby 
zahrnuto také zastřešení. Dále jsou součástí položky protipožárního nátěru, vnější 
dokončovací práce, kterými jsou osazení závětrných lišt a hřebenáčů a ostatní 
náklady. Začátek prací je naplánován na začátek května, aby byla dostatečná doba 
pro zemní práce a provedení spodní stavby. Z bilance zdrojů, v tomto případě 
pracovníků, je patrné, že na stavbě nebudou žádné prodlevy a práce bude 
kontinuální. To je především díky absenci mokrého procesu, na stavbě není nutnost 
provádět technologické přestávky. 
 

 

1.5.7  Návrh strojní sestavy 
 

Návrh strojní sestavy udává všechny vhodné stroje pro danou etapu hrubé vrchní 
stavby. Návrh obsahuje důležité technické parametry daných strojů.  
 
 
1.5.8  Kontrolní a zkušební plán pro ocelovou halu 
 

V kapitole je popsáno řešení přesnosti a správnosti provádění daných prací během 
montáže ocelové haly. Je rozdělen na kontroly před zahájením prací – kontroly 
vstupní, v průběhu prací – kontroly mezioperační a po skončení prací – kontroly 
výstupní. Je udáno, kdo se kontrol účastní, jak často probíhají, měřící parametry a 
kam se o nich zapíše záznam. 
 
 
1.5.9  Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při sepsání jednotlivých rizik bylo použito nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády 495/2001 Sb., které stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
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1.5.10  Protipožární nátěry 
 

Požární ochrana ocelové konstrukce montované haly. V kapitole je popsaná historie 
protipožárních nátěrů, dále je zde uvedeno rozdělení protipožárních nátěrů, nátěr pro 
řešený objekt, příklad požáru ocelové haly, funkce protipožárních nátěrů a závěrečné 
zhodnocení nátěrů. 
 
 

1.6  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
1.6.1  Ochrana před hlukem 
 

Stavba není chráněným prostorem a stávající úroveň hluku nebude ovlivňovat 
užívání této stavby.  
 

 

1.6.2  Protipovodňová opatření 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Není tedy nutné řešit protipovodňová 
opatření. 
 
 
1.6.3  Vliv poddolování 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Staveniště je v rovinatém území, 
k sesuvům půdy zde nemůže dojít. 
 
 

1.6.4  Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrického proudu, výbuchem uvnitř ani v blízkosti stavby. Celkový provoz, 
technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány 
s ohledem na bezpečnost práce, zejména v souladu s vyhl. 481/1982 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných 
bezpečnostních předpisů. Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat 
požadavky na bezpečný provoz, bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty. 
 
 

1.7  Odpadové hospodářství 
 
U vjezdu na staveniště budou umístěny kontejnery na tříděný a směsný odpad, 
vzniklý pracovníky a ze stavebního procesu. Půjde o kontejnery na papír, plast a 
směsný odpad. Interval vyvážení bude odvislý od rychlosti plnění. 
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2. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
2.1  Identifikační údaje  
 

Název stavby:   Přístavba svařovny v Okřínku 
Místo stavby:    Okřínek 

Adresa:    Okřínek 53, 290 01 

Katastrální území:   Okřínek, 709751 

Parcelní číslo pozemku:  1092/1 

Kraj:     Středočeský 

Druh stavby:    přístavba svařovny 

Účel stavby:    svařovna 

Investor:    Charvát CTS a.s. 

     Poděbrady – Okřínek 53 

     290 01 Okřínek 

Zpracovatel dokumentace:  Atelier Arcus s.r.o 

     Plynárenská 63 

     280 00, Kolín 4 

Zodpovědný projektant:  Ing. Milan Vinklárek  

     Nade Mlejnem 446 

     Plynárenská 63 

   280 00, Kolín 4 

Vypracoval:   Luboš Zdražil 

   Miřetice 177 

   539 55, Miřetice 

 

 

2.2  Umístění staveniště 
 
Jedná se o přístavbu nové výrobní haly ke stávající hale firmy Charvát CTS a.s. 
Stavba se nachází v Okřínku, okres Nymburk ve Středočeském kraji. Plocha pro 
uvažovanou přístavbu slouží jako manipulační dvůr, který je v celém svém rozsahu 
pokryt asfaltovou vrstvou. Území pro staveniště je rovinné a nachází se na 
východním okraji obce. 
 

 

 

2.3  Řešení širších dopravních vztahů 
 

2.3.1  Plánované omezení dopravy 
 

Vjezd do areálu investora Charvát CTS a.s. je z přilehlé ulice jedinou hlavní branou o 
šířce 8 m. Poté povede nejkratší možná trasa ke staveništi přes dvůr investora. Na 
staveniště je u vjezdu a výjezdu uzamykatelná branka šířky 6 m a je tedy dostatečná. 
V případě potřeby z důvodu velké délky návěsu bude část plotu ohraničující zařízení 
staveniště rozebíratelná a tím pádem bude možné vytvořit prostor pro výjezd tahače 
s návěsem. Další úpravy omezující provoz v prostoru stavby z důvodu zvýšené 
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bezpečnosti je vyznačen v příloze P2 – SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS. 
 
 Mezi zásadní úpravy patří: 
- omezení maximální rychlosti na 20 km/hod v areálu investora 
- při výjezdu z areálu investora bude umístěna dopravní značka „dej přednost v jízdě“  
- maximální povolená rychlost po staveništi je 10 km/hod 
- na hlavní silnici ze směru od Jičína i Poděbrad bude umístěna dopravní značka 
„pozor, vjezd a výjezd vozidel stavby“ 
 

 
2.3.2  Rozměry jízdních souprav 
 

Zásadní pro dopravu materiálu je splnění vyhlášky ministerstva dopravy č. 341/2014 
Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu 
silničních vozidel na pozemních komunikacích. 
Limitní rozměry dle vyhlášky: 
- Největší povolená šířka vozidla 2,55 m 
- Největší povolená výška vozidla 4,00 m 
- Největší dovolená délka tahače s návěsem 16,5 m  
- Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 48 t 
 
Všechny tyto podmínky plánovaná doprava materiálu splňuje a není tedy nutné žádat 
o povolení nadrozměrné dopravy. 
 
Přeprava dílců na staveniště bude zajištěna tahačem Scania R 580 z firmy 
METALSTAV K+B, s.r.o Kolín. V první etapě se navezou hlavní nosné profily, kterým 
jsou profily HEB 300, HEB 240, HEB 140, HEB 100, IPE 330, IPE 180, 
PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK ½, ZTUŽIDLA 120x120x80 mm a ZTUŽIDLA 100 mm. 
Celkově 3 nákladní automobily Scania R580 s návěsem Schwarzmüller převezou 
48,8 t konstrukce.  
Nejdelší prvek má 10 200 mm. Délka návěsu je plně dostačující, neboť měří 13 620 
mm. 
 
Rozměry jízdní soupravy: 
Vnitřní délka ložné plochy:    13,620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy:    2,480 mm 
Celková šířka:     2,550 mm 
Celková hmotnost:     35 t    
 
 
Pro přepravu trapézového plechu a drobných ocelových prvků bude použit nákladní 
automobil Iveco Daily 72C17. Délka ložné plochy je plně dostačující, neboť měří 
6 050 mm a délka trapézového plechu je 5 150 mm.  
 
Rozměry jízdní soupravy: 
Délka ložné plochy:    6 050 mm 
Šířka ložné plochy:    2 350 mm 
Celková šířka:    2 400 mm 
Celková hmotnost:    3,5 t 



27 
 

2.4  Trasy ocelové konstrukce 
 
2.4.1  Popis trasy ocelové konstrukce 
 

Trasa začíná ve výrobním areálu firmy METALSTAV K+B, s.r.o. ve městě Kolín na 
východě Středočeského kraje, na adrese K dílnám 869, 280 02 Kolín 4. Trasa na 
staveniště v Okřínku je dlouhá 28 km. Trasu jsem volil převážně po silnicích I třídy, 
necelé 3 km po dálnici D11. Po vyjetí z areálu se vozidlo vydá doprava a najede na 
ulici Havlíčkovu, kde se napojí odbočením doprava na silnici s číslem 38 a vydá se 
směrem na Poděbrady. Po této silnici, zhruba po 18 km se dostane do bodu, kde se 
silnice číslo 38 kříží s dálnicí D11 a na 39 km najede na dálnici D11. Po 3 km na 
sjezdu 42 sjede z dálnice na silnici č. 32, která soupravu dovede po 7 km na konec 
Okřínku. Na konci Okřínku souprava odbočí doprava do areálu firmy CHARVÁT CTS 
s.r.o., kde se již nachází staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Trasa ocelové konstrukce Kolín – Okřínek (převzato z [1]). 
 

 
2.4.2  Kritická místa trasy 
 
Kritickými místy jsou krátké oblouky, kruhové objezdy a křižovatky ve městech. 
Vzdálenosti jsem odměřoval za pomoci funkcí map. Na trase se nenachází žádné 
podjezdy. Mosty na trase jsou dostatečně únosné. Poloměr, kterým vozidlo projede, 
jsem určil z dokumentu Ministerstva dopravy vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti 
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směrových prvků pozemních komunikací. Nejmenší poloměr jsem určil na základě 
délky vozidla – 12,5 m. Navrhuji na stranu bezpečnou 14 m. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Kritické body na trase ocelové konstrukce Kolín – Okřínek (převzato z [2]). 

 
2.4.3  Bod zájmu A 
 

Jedná se o křižovatku Havlíčkovy ulice a ulice K Dílnám. Zatáčka má v ideálním 
průjezdu 20 m a je plně dostačující při požadovaném poloměru 14 m. Posuzovaný 
úsek A vyhoví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Obr. 3: Bod zájmu A (převzato z [3]). 
 

2.4.4  Bod zájmu B 
 

Jedná se o křižovatku Havlíčkovy ulice a nájezdu na obchvat kolem města Kolín. 
Zatáčka má v ideálním průjezdu 18 m a je plně dostačující při požadovaném 
poloměru 14 m. Posuzovaný úsek B vyhoví 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Bod zájmu B (převzato z [4]). 
 

2.4.5  Bod zájmu C 
 

Při výjezdu z Nové Vsi se nachází most přes železniční trať, který má dle databáze 
vars.cz povolené zatížení do 32 t. Celkové zatížení soupravy bude 31,8 t. Jedná se o 
vlastní tíhu tahače 10 t, vlastní tíhu návěsu 5,6 t a tíhy části ocelové konstrukce 16,2 
t. Výsledná hmotnost je 31,8 t. Normální zatížení mostu je do 32 t. Tudíž posuzovaný 
úsek C vyhoví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Bod zájmu C (převzato z [5]). 
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2.4.6  Bod zájmu D 
 

Jedná se o nájezd ze silnice č. 38 na silnici D11. Zatáčka má v ideálním průjezdu 22 
m a je plně dostačující při požadovaném poloměru 14 m. Nájezd vyhoví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6: Bod zájmu D (převzato z [6]). 
 
 

2.4.7  Bod zájmu E 
 

Na silnici č. 32 po sjezdu ze silnice D11 následuje kruhový objezd. Kruhoví objezd 
má poloměr 25 m, je možné jej zkrátit přes vnitřní hranu a v tomto případě vyhoví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 7: Bod zájmu E (převzato z [7]). 
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2.4.8  Bod zájmu F 
 

Na silnici č. 32 v křížení se silnící č. 611 je kruhový objezd. Objezd má poloměr 28 m 
a požadovanému poloměru 14 m vyhoví. V případě potřeby je možné zkrátit přes 
vnitřní hranu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8: Bod zájmu F (převzato z [8]). 
 
 
2.4.9  Bod zájmu G 
 

Na silnici č. 32 necelé 2 km před Okřínkem se nachází most přes řeku, který má dle 
databáze vars.cz povolené zatížení do 32 t. Celkové zatížení soupravy bude 31,8 t. 
Jedná se o vlastní tíhu tahače 10 t, vlastní tíhu návěsu 5,6 t a tíhy části ocelové 
konstrukce 16,2 t. Výsledná hmotnost je 31,8 t. Normální zatížení mostu je do 32 t. 
Tudíž posuzovaný úsek G vyhoví. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9: Bod zájmu G (převzato z [9]). 
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2.4.10  Bod zájmu H 
 

Jedná se o sjezd ze silnice č. 32 do areálu investora CHARVÁT CTS s.r.o. Zatáčka 
má v ideálním průjezdu 17 m a je plně dostačující při požadovaném poloměru 14 m. 
V případě potřeby je možné nadjet si před odbočením do protisměru. Sjezd vyhoví. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10: Bod zájmu H (převzato z [10]). 
 
 
2.4.11  Pohyb vozidel v areálu investora 
 

Vjezd do areálu investora Charvát CTS a.s. je z přilehlé ulice jednou branou o šířce 8 
m. Poté povede nejkratší možná trasa ke staveništi přes dvůr investora. Na 
staveniště je u vjezdu a výjezdu uzamykatelná branka šířky 6 m a je tedy dostatečná. 
V případě potřeby z důvodu velké délky návěsu bude část plotu ohraničující zařízení 
staveniště rozebíratelná a tím pádem bude možné vytvořit prostor pro výjezd tahače 
s návěsem. Další úpravy omezující provoz v prostoru stavby z důvodu zvýšené 
bezpečnosti je vyznačen v příloze P2 – SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS. 
 
 Mezi zásadní úpravy patří: 
- omezení maximální rychlosti na 20 km/hod v areálu investora 
- při výjezdu z areálu investora bude umístěna dopravní značka „dej přednost v jízdě“  
- maximální povolená rychlost po staveništi je 10 km/hod 
- na hlavní silnici ze směru od Jičína i Poděbrad bude umístěna dopravní značka 
„pozor, vjezd a výjezd vozidel stavby“ 
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2.5  Trasa trapézového plechu 
 

Doprava trapézového plechu DEKPROFILE 50/260/1,0 bude pomocí nákladního 
automobilu Iveco Daily 72C17 ze stavebnin DEK a.s. sídlících v městě Nymburk. 
Trasa bude dlouhá 14 km a bude bez kritických míst.  
 

 

Obr. 11: Trasa trapézového plechu Nymburk – Okřínek (převzato z [11]). 

 
 
2.6  Trasa na staveniště přes areál investora 
 

Příjezd na staveniště je možný přímo z přiléhající pozemní komunikace č. I/32. Vjezd 
do areálu investora bude přes vrátnici, která je denně v provozu 24 hodin a sídlí zde i 
ochranka. Stavbyvedoucí napíše na každý týden seznam aut a pracovníků, kteří 
budou na stavbu vstupovat přes vrátnici. Osobám, které nebudou uvedeny v tomto 
seznamu ochranka neumožní vstup do areálu. Po projetí vrátnicí se všechna vozidla 
stavby musí vydat po vyznačené cestě přímo ke staveništi, kde je vybudováno 
mobilní oplocení včetně dvou uzamykatelných bran. Staveniště opustí pracovnící 
rovněž po vyznačené trasy, na mapě zobrazeno v červené barvě. 
 

Černé šipky – příjezd na staveniště 
Červené šipky – výjezd ze staveniště 
Zelená čára – mobilní oplocení 
SO01 – řešený objekt 
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Obr. 12: Cesta na staveniště (převzato z [12]). 
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         Rekapitulace dílů 

      
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky HSV 1 090 199,15 6 810,00 1 097 009,15 35 

44 Zastřešení HSV 338 812,93 0,00 338 812,93 11 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 103 672,50 0,00 103 672,50 3 

764 Konstrukce klempířské PSV 18 639,88 9 460,12 28 100,00 1 

767 Konstrukce zámečnické PSV 29 787,13 1 343 356,62 1 373 143,75 44 

M43 Montáže ocelových konstrukcí MON 0,00 108 000,00 108 000,00 3 

ON Ostatní náklady ON 0,00 79 267,20 79 267,20 3 

Cena celkem         1 581 111,59 1 546 893,94 3 128 005,53 100 
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Položkový rozpočet  

    
S: 1 BP  

    
O: 01 Přístavba svařovny Okřínek 

    
R: 000 MONTÁŽ OCELOVÉ HALY V OKŘÍNKU 

    

           

P.č

. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ Celkem 

Dodávk

a 

Dodávka 

celk. Montáž 

Montáž 

celk. 

Dí

l: 

33 Sloupy a 

pilíře,stožáry,st

ojky 

      1 097 

009,15 

  1 090 

199,15 

  6 810,00 

1 13487125R Tyč průřezu 

HEB 240, 

hrubé, jakost 

oceli S235, 

11375 

t 17,74061 18 

530,00 

328 

733,50 

18 

530,00 

328 

733,50 

0,00 0,00 

  HEB 240     

  délka 10 200mm     

  hmotnost 1ks 848,64 kg     

  12 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  4)   2ks     

  10) 2ks     

  16) 2ks     

  19) 2ks     

  21) 2ks     

  30) 2ks     

           

  HEB 240 - PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK 1/2     

  délka 10 000mm     

  hmotnost 1ks 1536kg     

  4ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  8)  2ks     

  25) 2ks     

           

  HEB 240 KONZOLA JD     

  délka 800mm     

  hmotnost 1ks 66,56 kg     

  16 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  5) 6ks     

  17) 6ks     

  24) 4ks     

       

2 13388425R Tyč průřezu 

HEB100, 

střední, jakost 

oceli S235, 

11375 

t 0,28649 17 

440,00 

4 996,39 17 

440,00 

4 996,39 0,00 0,00 

  HEB 100     

  délka 1 430mm     
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  hmotnost 1ks 29,17 kg     

  11 ks     

3 13487140R Tyč průřezu 

HEB 300, 

hrubé, jakost 

oceli S235, 

11375 

t      15,46646 18 

530,00 

286 

593,50 

18 

530,00 

286 

593,50 

0,00 0,00 

  HEB 300     

  délka 8 100mm     

  hmotnost 1ks 947,7 kg     

  16 ks     

           

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  1)  3ks     

  3)  3ks     

  14) 3ks     

  15) 3ks     

  23) 4ks     

4 13482710R Tyč průřezu 

IPE 180, hrubé, 

jakost oceli 

S235, 11375 

t 7,24853 17 

440,00 

126 

414,36 

17 

440,00 

126 

414,36 

0,00 0,00 

  IPE 180     

  délka 6 000mm     

  hmotnost 1ks 112,8kg     

  63 ks     

           

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  9)   9ks     

  11) 9ks     

  18) 9ks     

  20) 9ks     

  22) 9ks     

  26) 9ks     

  31) 9ks     

5 13410800R Tyč ocelová 

kruhová jakost 

S235  D 100 

mm, 11375 

t 0,40527 17 

850,00 

7 234,07 17 

850,00 

7 234,07 0,00 0,00 

  ZTUŽIDLA KRUHOVÝ 100MM     

  délka 7 478mm     

  hmotnost 1ks 68,13kg     

  4 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  12) 2ks     

  27) 2ks     

           

  ZTUŽIDLA KRUHOVÝ 100MM     

  délka 3 425mm     

  hmotnost 1ks 31,2kg     

  4 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  13) 2ks     

  28) 2ks     
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6 13388435R Tyč průřezu 

HEB140, 

střední, jakost 

oceli S235, 

11375 

t 2,74992 17 

440,00 

47 958,60 17 

440,00 

47 958,60 0,00 0,00 

  HEB 140     

  délka 10 000mm     

  hmotnost 1ks 337 kg     

  8 ks     

7 13432435R Úhelník 

rovnoramenný 

L jakost 11375 

120x120x8 mm 

t 0,48383 18 

310,00 

8 858,93 18 

310,00 

8 858,93 0,00 0,00 

  OSA 1     

  L 120x120x8     

  délka 7 988mm     

  hmotnost 1ks 119,82 kg     

  1 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK: 32)     

           

  L 120x120x8     

  délka 7 865mm     

  hmotnost 1ks 117,97 kg     

  1 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK: 33)     

           

  OSA 8     

  L 120x120x8     

  délka 7 988mm     

  hmotnost 1ks 119,82 kg     

  1 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK: 7)     

           

  L 120x120x8     

  délka 7 865mm     

  hmotnost 1ks 117,97 kg     

  1 ks     

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK: 6)     

8 13335370R Úhelník 

nerovnoramenn

ý L jakost S235  

120x60x4 mm 

t 0,11106 25 

880,00 

2 874,23 25 

880,00 

2 874,23 0,00 0,00 

  OSA 1     

  L 120x60x4     

  délka 2 430mm     

  hmotnost 1ks 27,22 kg     

  2 ks     

           

  OSA 8     

  L 120x80x4     

  délka 2 430mm     

  hmotnost 1ks 27,22 kg     

  2 ks     

9 3117179819

1R 

Kotevní tyč 

CTK  pr.30 

mm, ocel Y 

ks     17,60000 480,00 8 448,00 480,00 8 448,00 0,00 0,00 
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1050 

10 3117179819

R 

Kotevní tyč 

CTK  pr.36 

mm, ocel Y 

1050 

ks     17,60000 480,00 8 448,00 480,00 8 448,00 0,00 0,00 

11 3117179819

2R 

Kotevní tyč 

CTK  pr.42 

mm, ocel Y 

1050 

ks     35,20000 480,00 16 896,00 480,00 16 896,00 0,00 0,00 

12 3117179810

R 

Kotevní tyč 

CTK  pr.20 

mm, ocel ST 

500S 

ks     35,20000 102,00 3 590,40 102,00 3 590,40 0,00 0,00 

13 3117179816

R 

Kotevní tyč 

CTK  pr.24 

mm, ocel S 670 

H 

ks     96,80000 173,50 16 794,80 173,50 16 794,80 0,00 0,00 

14 3117179810

1R 

Kotevní tyč 

CTK  pr.16 

mm, ocel ST 

500S 

ks     704,00000 102,00 71 808,00 102,00 71 808,00 0,00 0,00 

15 3117179830

R 

Matice pro 

CTK o 16 mm, 

ST 500 S 

kus 704,00000 66,40 46 745,60 66,40 46 745,60 0,00 0,00 

16 3117179831

R 

Matice pro 

CTK o 24 mm, 

ST 500 S 

kus 96,80000 71,50 6 921,20 71,50 6 921,20 0,00 0,00 

17 3117179830

1R 

Matice pro 

CTK o 20 mm, 

ST 500 S 

kus 35,20000 66,40 2 337,28 66,40 2 337,28 0,00 0,00 

18 3117179839

R 

Matice pro 

CTK o 36 mm, 

Y 1050 

kus 8,80000 505,00 4 444,00 505,00 4 444,00 0,00 0,00 

19 3117179837

R 

Matice pro 

CTK o 30 mm, 

S 670 H 

kus 17,60000 138,00 2 428,80 138,00 2 428,80 0,00 0,00 

20 3117179839

1R 

Matice pro 

CTK o 42 mm, 

Y 1050 

kus 17,60000 505,00 8 888,00 505,00 8 888,00 0,00 0,00 

21 13335412R Úhelník 

nerovnoramenn

ý L jakost S235 

100x60x3 mm 

t 0,02122 19 

710,00 

418,25 19 

710,00 

418,25 0,00 0,00 

  OSA 1     

  L 100x60x3     

  délka 400mm     

  hmotnost 1ks 10,4 kg     

  4 ks     

           

  OSA 8     

  L 100x60x3     

  délka 400mm     

  hmotnost 1ks 10,4 kg     

  4 ks     

22 13335426R Úhelník 

nerovnoramenn

ý L jakost S235 

120x80x4 mm 

t 1,57831 18 

960,00 

29 924,76 18 

960,00 

29 924,76 0,00 0,00 

  OSA 1     

  L 120x80x4     

  délka 9 500mm     

  hmotnost 1ks 64,98 kg     
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  2 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 7 000mm     

  hmotnost 1ks 46,2 kg     

  2 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 7 500mm     

  hmotnost 1ks 49,6 kg     

  1 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 6 600mm     

  hmotnost 1ks 43,56 kg     

  1 ks     

           

  OSA 8     

  L 120x80x4     

  délka 9 500mm     

  hmotnost 1ks 64,98 kg     

  2 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 7 000mm     

  hmotnost 1ks 46,2 kg     

  2 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 7 500mm     

  hmotnost 1ks 49,6 kg     

  1 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 6 600mm     

  hmotnost 1ks 43,56 kg     

  2 ks     

           

  PODÉLNÝ SMĚR     

  L 120x80x4     

  délka 6 350mm     

  hmotnost 1ks 64,89 kg     

  4 ks     

           

  L 120x80x4     

  délka 6 000mm     

  hmotnost 1ks 61,32 kg     

  10 ks     

23 13482740R Tyč průřezu 

IPE 330, hrubé, 

jakost oceli 

S235, 11375 

t 1,93317 17 

800,00 

34 410,43 17 

800,00 

34 410,43 0,00 0,00 

  IPE 330     
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  délka 9 650mm     

  hmotnost 1ks 473,815 kg     

  4 ks     

           

  OZN. VE VÝKRESU P4 - POSTUP MONTÁŽE OK:     

  2)   2ks     

  29) 2ks     

24 1333016000

00R 

Úhelník 

rovnoramenný 

L jakost S235  

60x60x4 mm 

kg 311,44680 16,80 5 232,31 16,80 5 232,31 0,00 0,00 

  OSA 1     

  L 60x60x4     

  délka 1 630mm     

  hmotnost 1ks 6,06 kg     

  2 ks     

           

  L 60x60x4     

  délka 1 250mm     

  hmotnost 1ks 4,65 kg     

  6 ks     

           

  OSA 8     

  L 60x60x4     

  délka 1 630mm     

  hmotnost 1ks 6,06 kg     

  4 ks     

           

  PODÉLNÝ SMĚR     

  L 60x60x4     

  délka 6 000mm     

  hmotnost 1ks 22,32 kg     

  7 ks     

           

  L 60x60x4     

  délka 1 630mm     

  hmotnost 1ks 6,06 kg     

  14 ks     

25 13331630R Úhelník 

rovnoramenný 

L jakost S235  

100x100x4 mm 

t 0,48752 18 

050,00 

8 799,74 18 

050,00 

8 799,74 0,00 0,00 

  PODÉLNÝ SMĚR     

  L 100x100x4     

  délka 6 000mm     

  hmotnost 1ks 68,28 kg     

  7 ks     

26 31120938R Podložka hrubá 

021721 otvor 

39 mm 

tks 1,00000 6 

810,00 

6 810,00 0,00 0,00 6 

810,00 

6 810,00 

Dí

l: 

44 Zastřešení       338 

812,93 

  338 

812,93 

  0,00 

27 553449001R Závětrná lišta rš 

250 mm, žárem 

pozink. plech tl. 

0,5 mm, nátěr 

m 42,00000 90,70 3 809,40 90,70 3 809,40 0,00 0,00 
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polyester - 

RAL 

28 553506962R Plech trapézový 

Trapéz T50Dn 

tl. 0,75 mm 

pozink, s 

prolisem 

m2 888,63750 347,00 308 

357,21 

347,00 308 

357,21 

0,00 0,00 

29 30931622R Šroub do 

plechu 02 1232  

d 2,9 x 16 mm 

pozink 

tks 4,80040 294,00 1 411,32 294,00 1 411,32 0,00 0,00 

30 283185221R Hřebenáč 

GUTTAGLISS 

Makro trapez 

70x18,dl. 1090 

mm 

kus 35,00000 721,00 25 235,00 721,00 25 235,00 0,00 0,00 

Dí

l: 

764 Konstrukce 

klempířské 

      28 100,00   18 639,88   9 460,12 

31 764719311R

00 

Hřebenáč z Al 

plechu 

lakovaný, rš 

330 mm 

m 44,00000 410,50 18 062,00 290,36 12 775,84 120,14 5 286,16 

  včetně koncovek, těsnění a spojovacích prvků.     

32 764814525R

00 

Závětrná lišta z 

lakovaného Pz 

plechu, rš 250 

mm 

m 42,00000 239,00 10 038,00 139,62 5 864,04 99,38 4 173,96 

Dí

l: 

767 Konstrukce 

zámečnické 

      1 373 

143,75 

  29 787,13   1 343 

356,62 

33 767995102R

00 

Výroba a 

montáž kov. 

atypických 

konstr. do 10 

kg 

kg 179,17320 127,50 22 844,58 0,00 0,00 127,50 22 844,58 

34 767995104R

00 

Výroba a 

montáž kov. 

atypických 

konstr. do 50 

kg 

kg 1 

107,17940 

45,70 50 598,10 0,00 0,00 45,70 50 598,10 

35 767392112R

00 

Montáž krytiny 

střech, tvar. 

plechem, 

šroubováním 

m2 888,63750 169,50 150 

624,06 

33,52 29 787,13 135,98 120 

836,93 

36 767995105R

00 

Výroba a 

montáž kov. 

atypických 

konstr. do 100 

kg 

kg 3 

007,08240 

40,00 120 

283,30 

0,00 0,00 40,00 120 

283,30 

37 767995106R

00 

Výroba a 

montáž kov. 

atypických 

konstr. do 250 

kg 

kg 7 

733,61960 

29,00 224 

274,97 

0,00 0,00 29,00 224 

274,97 

38 767995107R

00 

Výroba a 

montáž kov. 

atypických 

konstr. do 500 

kg 

kg 1 

933,16520 

25,70 49 682,35 0,00 0,00 25,70 49 682,35 

39 767995108R

00 

Výroba a 

montáž kov. 

atypických 

konstr. nad 500 

kg 

kg 32 

120,69760 

23,50 754 

836,39 

0,00 0,00 23,50 754 

836,39 

Dí

l: 

M43 Montáže 

ocelových 

konstrukcí 

      108 

000,00 

  0,00   108 

000,00 
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40 1804560011

00R 

Nůžková 

plošina Génie 

den    54,00000 2 

000,00 

108 

000,00 

0,00 0,00 2 

000,00 

108 

000,00 

  Cena pronájmu 1 nůžkové plošiny na den= 1000 Kč     

  Celkem 2 plošiny = 2 * 1000 = 2 000 Kč     

Dí

l: 

61 Úpravy 

povrchů vnitřní 

      103 

672,50 

  103 

672,50 

  0,00 

41 24592618R Flamizol S 

nátěr 

protipožární á 

55 kg 

kg 345,00000 300,50 103 

672,50 

300,50 103 

672,50 

0,00 0,00 

Dí

l: 

ON Ostatní náklady       79 267,20   0,00   79 267,20 

42 005124010R Koordinační 

činnost 

Soub

or 

1,00000 60 

974,77 

60 974,77 0,00 0,00 60 

974,77 

60 974,77 

  Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.     

43 00511 R Geodetické 

práce  

Soub

or 

1,00000 18 

292,43 

18 292,43 0,00 0,00 18 

292,43 

18 292,43 
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4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU, BILANCE ZDROJŮ 

4.1  Obecné informace  
 

4.1.1  Identifikační údaje  
 

Název stavby:   Přístavba svařovny v Okřínku 
Místo stavby:    Okřínek 

Adresa:    Okřínek 53, 290 01 

Katastrální území:   Okřínek, 709751 

Parcelní číslo pozemku:  1092/1 

Druh stavby:    přístavba svařovny 

Účel stavby:    svařovna 

Investor:    Charvát CTS a.s. 

     Poděbrady – Okřínek 53 

     290 01 Okřínek 

Zpracovatel dokumentace:  Atelier Arcus s.r.o 

     Plynárenská 63 

     280 00, Kolín 4 

Zodpovědný projektant:  Ing. Milan Vinklárek  

     Nade Mlejnem 446 

     Plynárenská 63 

   280 00, Kolín 4 

 

4.1.2  Obecné informace o stavbě 
 

Zastavěná plocha:  924 m2 

Obestavěný prostor:  8 870 m3 

Užitná plocha:  1 680 m2 

Výška budovy:   9 900 mm 

 

Technologický předpis je psaný pro stavbu ocelové haly, přístavbu k stávajícímu 

objektu. Objekt se nachází v Okřínku, 5 kilometrů východně od města Poděbrady a 

leží v areálu firmy Charvát CTS a.s. Hala je jednopodlažní, nepodsklepená a tvar 

střechy kopíruje tvar sousedního objektu, který je sedlový. Nová budova bude mít 

hřeben ve výšce 9,9 m a sklon střešní roviny bude 11,3°. Půdorysný tvar je obdélník 

délky 42,95 m a šířky 21,5 m. 

 

Přístavba svařovny je výrobní průmyslová hala. Minimální využitelná světlá výška 

pod vazníky je 7,6 m. Základní modulový systém lodi je navržen 6,0 x 20,0 m. 
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4.2  Materiály 
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Tab. 1: Výpis materiálů 
 



50 
 

4.2.1  Hlavní rámy 
 
Hlavní rámy jsou tvořeny se sklonem 11,3° jsou po šesti metrech. Hala je jednolodní, 
rozpon lodi 20 m. Hlavní nosné sloupy jsou navrženy z profilů HEB 300, příčle z HEB 
240. Sloupy se do železobetonových patek osadí pomocí kotevní zarážky do kalichu 
a usazení na závitové tyče. Montážní spoje jsou ohybově tuhé a jsou navrženy pod 
vazníkem. Na spoje jsou použity vysokopevnostní šrouby 10.9 na ocelové konstrukce 
se zvětšenou hlavou. Stabilita rámů je zajištěna podélným příhradovým a příčným 
kruhovým ztužením a tuhou střešní deskou. 
 
 
4.2.2   Hlavní ztužidla 
 

Tuhost a stabilitu objektu ve směru hlavního rámu zajišťují příhradová ztužidla 120 x 
120 x 80 mm. Tuhost ve směru kolmém k hlavnímu rámu zajišťují kruhová ztužidla 
Ø100 mm. 
 
 
4.2.3  Štítové stěny 
 

Rám štítové stěny se skládají ze štítového nosníku, který je navržen jako HEB 240 a 
sloupů HEB 300 a IPE 330. Spoje se šroubují šrouby.  
 
 
4.2.4   Kotvení 
 

Hlavní sloupy haly jsou kotevní zarážky do kalicha a na předem zabetonované 
závitové tyče. Vodorovná reakce je zachycena kotevní zarážkou.  
 
 
4.2.5   Konstrukce střešního pláště 
 

Konstrukci zastřešení tvoří vaznicový systém. Rámové příčle, vaznice, hlavní a 
obvodové zavětrování ve střeše tvoří tuhou střešní desku, která zajišťuje tuhost a 
stabilitu konstrukce včetně vzpěrných délek. Nosnou vrstvou střešního pláště je 
trapézový plech podporovaný vaznicemi. Vaznice jsou z profilů IPE 180.  
 
 

4.2.6   Paždíky, pomocné konstrukce 
 

Obvodový plášť je kotven k paždíkům, které jsou navržené jako spojitý nosník – 
z důvodů deformací a zvýšení tuhosti systému.  
 
 
4.2.7   Střešní plášť 
 

Nosnou vrstvu střešního pláště tvoří trapézový plech DEKPROFILE 50/260/1,0 
pozitivní, který je přikotven minimálně 8 šrouby na m2. Na střeše bude provedeno 
oplechování závětrnými lištami a hřeben bude opatřen hřebenáčem rozvinuté šířky 
300 mm.  
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4.3  Doprava  
 
Doprava ocelové konstrukce je konkrétně řešena v kapitole širších dopravních vztahů 
a kapitole návrhu strojní sestavy. 
 
 
4.3.1  Primární doprava 
 

Přeprava dílců na staveniště bude zajištěna silniční dopravou. Doprava ocelové 
konstrukce z Metalstav K+B, s.r.o Kolín zajistí souprava tahače Scania R580 s 
třínápravovým návěsem Schwarzmuller 13,65 x 2,48 m. V první etapě se navezou 
hlavní nosné profily, kterým jsou profily HEB 300, HEB 240, HEB 140, HEB 100, IPE 
330, IPE 180, PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK ½, ZTUŽIDLA 120x120x80 mm a ZTUŽIDLA 
100 mm. Celkově 3 nákladní automobily Scania R580 převezou 48,8 t konstrukce. 
Ve druhé etapě se navezou pomocí 3 vozů Iveca Daily 72C17 L profily, tvarované 
profily a trapézové plechy o hmotnosti 9,1 t. 
 
 
4.3.2  Sekundární doprava  
 

Sekundární dopravu zajistí autojeřáb Liebherr LTM 1030, který vyloží materiál 
z nákladních aut na místo určené pro skladování materiálu a poté bude využit pro 
montáž ocelové konstrukce. Dále bude využito nůžkových montážních plošin Génie, 
ze kterých budou pracovníci jednotlivé prvky spojovat. Rovněž bude využit autojeřáb 
Liebherr LTM 1030 na montáž trapézového plechu. 
 
 
4.3.3 Skladování 
 

Veškerý materiál musí být skladován v souladu s požadavky výrobce konkrétního 
materiálu. Prvky ocelové konstrukce budou ukládány na zpevněnou asfaltovou 
plochu do prostoru skladiště ocelové konstrukce podle druhu tak, aby byly připraveny 
k následné montáži. Musí se třídit na sloupy, vazníky, příhradové vazníky, ztužidla, 
tvarované profily, L profily a ostatní prvky. Prvky se budou ukládat na dřevěné 
podkladky o rozměrech 150/150 mm, tyto podkladky se umístí pod prvky i při 
přepravě.  Při stohování i při přepravě je nutné mezi jednotlivé prvky umísťovat 
dřevěné hranoly o rozměru 100/100 mm. Všechna podložení musí být v 1/10 rozpětí 
prvku, nejdál 600 mm od kraje. U delších prvků se vloží další podpěra doprostřed 
rozpětí. Výška stohování nesmí přesáhnout 1,5 m. Prostor mezi jednotlivými prvky 
musí být průchozí, to znamená 0,6 m. Neprůchozí stačí 0,3 m z důvodů manipulace 
prvků.  
 
Trapézový plech bude složen na připravenou zpevněnou asfaltovou plochu vedle 

haly poblíž staveništní komunikace. Plechy se nesmí ukládat přímo na zem, ale na 

dřevěné hranoly o rozměru 100/100 mm. Musí být dodržen minimální rozměr mezi 

prvky ve stohu, průchozí je 600 mm a neprůchozí je 300 mm. U plošných prvků 

(trapézových plechů) musí být dodržen spád 10° pro odtékání případné srážkové 

vody. 
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Drobný spojovací materiál- šrouby, matky, závitové tyče, podložky a kotvící materiál 
je nutné skladovat v uzamykatelném kontejneru SO 04. 
 
 

4.4  Připravenost staveniště a převzetí pracoviště 
 
4.4.1  Připravenost staveniště 
 

Staveniště je oploceno z části stávajícím oplocením výšky 2,0 m a z části mobilním 
systémovým oplocením výšky 2,0 m a to zejména kvůli zamezení vstupu 
neoprávněných osob na stavbu a tím zajištění ochrany zdraví osob a majetku. V 
plotě jsou umístěny dvě uzamykatelná brány. Povrch komunikací uvnitř objektu je 
asfaltový a dostatečně únosný pro pojezd vozidel stavby. Kanalizační potrubí ZS 
bude napojeno na stávající potrubí sousední haly. Vodovodní potrubí bude 
rozvedeno k buňkám a ke staveništnímu odběrnému místu a je napojeno na stávající 
vodoměrnou soustavu. Zařízení staveniště obsahuje dvě obytné stavební buňky SO 
02 jako kanceláře pro stavbyvedoucího a dvě obytné stavební buňky SO 03 pro 
dělníky, jednu sanitární buňku SO 05 s umyvadlem, záchodovou mísou a sprchovým 
koutem a jeden skladovací uzamykatelný kontejner SO 04 pro ukládání drobného 
materiálu a ručního nářadí. V poslední řadě jsou na staveništi umístěny kontejnery na 
odpad SO 08. Umístění je zakresleno v příloze P3 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
 
4.4.2  Převzetí pracoviště 
 

Při předání pracoviště musí být dokončená spodní stavba. Je nutné, aby byly 
dokončené základové železobetonové patky. Před zahájením prací je nutné ověřit 
polohové a výškové umístění základových patek a závitových tyčí, to se provede 
geodetickou totální stanicí. K zahájení montáže nedojde dřív, dokud nebude počet a 
umístění shodné dle projektové dokumentace. O předání pracoviště se provede 
záznam, ve kterém se sepíší nedostatky a odchylky při kontrole přesnosti spodní 
stavby. Ty musí odsouhlasit projektant stavby a technický dozor investora. Také 
budou předány objekty zařízení staveniště – stavební buňky, přípojky inženýrských 
sítí, skladovací plochy. Všechny prohlídky se provedou podle kontrolního a 
zkušebního plánu a o jejich výsledcích se zapíše do stavebního deníku. 
 

 

4.5  Pracovní podmínky 
 
4.5.1   Obecné pracovní podmínky 
 
Všichni pracovníci musí být proškolení o BOZP a jsou povinni dodržovat veškeré 
předpisy, které se týkají výkonu jejich práce. Dále budou proškoleni o nakládání s 
odpady a jejich ekologické likvidaci. Jelikož práce probíhá i ve výškách, budou 
zajištěny prostředky, aby nedošlo k úrazu. Bude proveden zápis o proškolení. Zápis 
bude potvrzen podpisem pracovníků. Pracovní doba bude 8 hodin denně. Montážní 
činnost bude probíhat v měsících květen, červen a červenec a nepředpokládá se 
extrémních rozdílů teplot, které by ovlivňovaly průběh montáže. Teplota se bude 
pohybovat v rozmezí +10 °C až +35 °C. Spoje budou jen šroubované a není nutné 
zvláštního opatření. Hygienické potřeby jsou zajištěny v sanitární buňce SO 05, která 
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bude umístěny poblíž pracoviště u vjezdu na staveniště. Dále budou umístěny buňky 
pro stavbyvedoucího a dělníky. Práce budou probíhat v denních hodinách, není tedy 
nutné pracovní osvětlení. Budou zde pouze dvě osvětlení u vjezdu a výjezdu ze 
staveniště pro lepší orientaci ochranky v nočních hodinách. 
 
 
4.5.2  Pracovní podmínky procesu 
 

Pracovní proces montáže se musí přerušit při nepříznivých klimatických podmínkách. 
Takovými podmínkami může být déšť, bouře, snížená viditelnost (menší než 30 m) a 
u teploty k 5 °C je nutné zajistit zimní opatření, především častější přestávky anebo 
teplé nápoje, naopak při vysokých teplotách je nutné zařídit dostatečný přísun tekutin 
dělníkům. Další podmínkou je vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci ve výškách nad 5 m, 
tedy na plošinách, střechách či žebřících, nebo 11 m/s při práci do 5 m výšky. 
 
 

4.6  Personální obsazení 
 

Na montáž ocelového skeletu bude dohlížet stavbyvedoucí a v jeho nepřítomnosti 
bude práce kontrolovat vedoucí čety, který musí mít příslušné vzdělání v oboru s 
maturitou a praxi minimálně 4 roky. Všichni pracovníci musí splňovat požadovanou 
kvalifikaci, zdravotní způsobilost pro danou činnost a mít osvědčení k dané práci, 
například práce ve výškách nebo práce se stavebními stroji. Stroje nesmí ovládat 
nikdo bez platného průkazu. Před zahájením prací je nutné ověřit platnost 
jeřábnického a vazačského průkazu. 
 

 
  

Tab. 2: Personální obsazení čety 
 

 

4.7  Stroje a pracovní pomůcky 
 

Podrobný výpis strojů včetně technických parametrů je uveden v kapitole 7. Návrh 
strojní sestavy pro technologickou etapu. 
 
 

4.7.1  Velké stroje 
 

- 1 Nákladní automobil Scania R580 s třínápravovým návěsem 
Schwarzmuller 13,65 x 2,48 m 

- 1 Iveco Daily 72C17 

- 1 Autojeřáb Liebherr LTM 1030 

- 2 Montážní nůžkové plošiny Genie 
 



54 
 

4.7.2  Elektrické stroje a nářadí 
 

- elektrický rázový utahovák Makita TW0350 
- elektrický rázový utahovák Makita TW1000 
- totální stanice Pentax R-415N 
- momentový klíč Fortum ½ 
- vodováha Geofennel S-digit 120 WL 
- kotoučová pila na kov Holzmann MKS 225 
- elektrické nůžky na plech Bosch GNA 18V-16 Professional 
- vazačské prostředky 

 
 
4.7.3  Pomůcky BOZP 
 

- pracovní obuv 
- pracovní oděv 
- reflexní vesta 
- pracovní rukavice 
- jistící lana a postroj 
- chrániče sluchu 
- přilba 
- ochranné brýle 

 
 

4.8  Pracovní postup 
 

Práce začnou od osy č. 8, tj. kratší strana objektu, a budou postupovat směrem k ose 
č. 1. Postup je naznačen a popsán ve výkrese P4.1 – P4.3 POSTUP MONTÁŽE 
OCELOVÉ KONSTRUKCE. Bude se postupovat po jednotlivých prvcích, V prvním 
kroku se pomocí jeřábu upevní sloupy HEB 300 (umístění D8, D7, D6), poté se osadí 
čelní sloupy IPE 330 (pozice B8, C8), v následující fázi se doplní sloupy HEB 300 na 
protější straně (A8, A7, A6) a nyní se již může vytvořit první rám doplněním štítového 
nosníku HEB 240 v ose 8. v následující fázi se osadí příčná ztužidla ve štítové stěně 
(A8- B8) a nyní se již může vztyčit příhradový vazník, který se skládá ze 2 částí a 
spojí se na zemi těsně před samotným vyzdvihnutím, poté se na kraji přišroubuje 
k nosnému sloupu HEB 300 a druhý konec se rovněž přišroubuje ke sloupu HEB 
300. V následujícím kroku se první a druhý rám spojí pomocí vaznic IPE 180 
(podélný směr osa 7-8) a namontují se podélná ztužidla (D6-D7, A6-A7). Poté se již 
další kroky montáže opakují stejným způsobem směrem k ose č. 1. V posledním 
krajním poli se nachází střešní ztužidla, která budou provedena z montážních plošin. 
Po dokončení všech prací na hrubé vrchní stavbě ocelového skeletu pomocí jeřábu 
bude provedena montáž střešního pláště z trapézových plechů kotveného k hornímu 
líci vaznic a montáž drobných ostatních prvků ocelové konstrukce z nůžkových 
plošin. Dále v kapitolách si projdeme celou fázi jednoho rámu.  
 
 
4.8.1  Předmontážní činnost 
 

Nejprve se musí překontrolovat počet a rozmístění prvků ocelové konstrukce (dále 
jen OK), jestli vše sedí s projektovou dokumentací. Dále se musí zkontrolovat, zda 
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nebyla konstrukce během dopravy a manipulace poškozena. V této fázi se provede 
sešroubování vždy dvou částí příhradových vazníků šrouby M16 v kompletní 
příhradový vazník. 
 
 
4.8.2  Vytyčení polohy sloupů 
 

Geodet zaměří totální stanicí výškové a směrové osy sloupů a jejich přesnou polohu. 
Ta se označí v prostoru základových patek nesmazatelnou barvou nebo fixem. Dále 
případné výškové nesrovnalosti vyrovnat pomocí ocelových podložek tak, aby byly 
všechny patky připravené ve stejné rovině pro montáž nosných sloupů.  Geodet 
rovněž zaměří přesnou polohu zabetonovaných závitových tyčí. 
 
 
4.8.3  Montáž nosných sloupů HEB 300 
 

Po skončení předmontážní činnosti se pomocí textilních dvouvrstvých vázacích 
popruhů a autojeřábu Liebherr LTM 1030 osadí nosné sloupy HEB 300. Zvedat se 
musí postupně, plynule a nesmí dojít k trhavým pohybům. Poté, co se prvek dostane 
k místu zabudování, musí sloup dosednout na železobetonovou patku, usadit se 
kotevní zarážky do kalichu a rovněž usadit na závitové tyče. Pomocí rysek předtím 
vytvořených se provede přesné ustanovení. Nyní je možné pomocí rázového 
utahováku Makita TW0350 dotáhnout matice M30 pro sloupy v ose A a M42 pro 
sloupy v ose D. Dotahováním se sloupy vyrovnají do absolutní roviny, kterou 
pracovníci zjistí pomocí vodováhy Geofennel S-digit 120 WL.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 13: Detail spoje HEB 300 a závitových tyčí (foto autor). 
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Obr. 14: Osazení HEB 300 pomocí autojeřábu a nůžkové plošiny (foto autor). 
 

 
4.8.4  Montáž nosných sloupů IPE 330 
 

V ose 8 a 1 se osadí nosné sloupy IPE 330. Postup montáže je stejný jako u 
předchozího prvku HEB 300. Pouze se zde prvek dotáhne pomocí utahováku vždy 
čtyřmi maticemi M36. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 15: Osazení IPE 330 pomocí šroubů a matic M36 (foto autor). 
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4.8.5  Montáž štítového nosníku HEB 240 
 

Štítový nosník je navržen jako HEB 240. Nosník se vyzdvihne jeřábem a osadí se na 
sloupy HEB 300 a IPE 330. Spoje se šroubují šrouby a maticemi M24 z montážní 
plošiny.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Osazení HEB 240 na sloupy HEB 300 a IPE 330 (foto autor). 
 

 

4.8.6  Montáž příčných ztužidel  
 

Příčná stěnová ztužidla jsou navržena z ocelových TP 120x120x80 mm. Jsou 
provedena úhlopříčně mezi HEB 300 a IPE 330 a spojená šrouby M16. Kotvení se 
provede z montážní plošiny pomocí dvou pracovníků. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17: Příčná ztužidla mezi sloupy HEB 300 a IPE 330 (foto autor). 
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4.8.7  Montáž příhradového vazníku 
  
Příhradový vazník je proveden z HEB 240, HEB 140 a HEB 100. Na stavbu je 
dopraven vždy ve dvou částech. Na zemi se tyto dvě části spojí pomocí šroubů M16. 
Celý příhradový vazník se poté pomocí jeřábu vyzdvihne a osadí nejprve na jedné 
straně na sloup HEB 300 pomocí montážní plošiny a poté se osadí i na druhé straně. 
Montáž spojů se provede šrouby M16. 

 
Obr. 18: Příhradový vazník (foto autor). 

 
 

4.8.8  Montáž vaznic IPE 180 
 

Po osazení a přikotvení nosného rámu se provede montáž ocelových vaznic z profilů 
IPE 180.  Vaznice budou jeřábem vyzdvihnuty na místo osazení, odkud budou 
pracovníci z nůžkových plošin dotahovat pomocí rázového utahováku šrouby M16. 
Vaznice se montují na stojato. Nejprve se provede spojení rámů vaznicemi v hřebeni 
a okapní části. Poté se doplní ostatní vaznice. Po dokončení vaznic se provede 
ztužení v místech, kde se nachází v krajních polích haly.  

 
Obr. 19: Vaznice IPE 180 (foto autor). 

 
 

4.8.9  Montáž podélných ztužidel 
 

Podélná stěnová ztužidla jsou navržena z trubek Ø100 mm. Jsou provedena 
úhlopříčně v ose A a D a umisťují se mezi HEB 300. Spojená jsou pomocí rázového 
utahováku šrouby M16. Ztužidla se jeřábem vyzdvihnou do požadované výšky, 
odkud se provede kotvení z montážní plošiny pomocí dvou pracovníků. 
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Obr. 20: Podélná ztužidla (foto autor). 
 
 

4.8.10  Montáž paždíků 
 

Obvodový plášť je kotven k paždíkům, které jsou navržené jako spojitý nosník – 
z důvodů deformací a zvýšení tuhosti systému. Montáž paždíků bude provádět 
dvojice pracovníků z nůžkové plošiny Génie. 
 

 
4.8.11  Montáž střešních ztužidel 
 

Střešní ztužidla jsou navržena z TP 60x60x4 mm. Jsou provedena úhlopříčně 
v prvním a posledním poli mezi vazníky IPE 180.  Ztužidla se osadí z montážní 
plošiny pomocí dvou pracovníků a šrouby M16. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Střešní ztužidla (foto autor). 
 

 
4.8.12  Montáž trapézového plechu 
 

Trapézové plechy se budou kotvit po dokončení všech prací spojených s nosnou 
částí ocelové konstrukce. Především všechny prvky ztužení musí být hotové. Nejprve 
se pomocí autojeřábu na střechu dopraví pár plechů, ze kterých pracovníci udělají 
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část pevné plochy, na kterou se poté budou podávat pomocí autojeřábu plechy 
v balících po 10 ks. Poté jednotlivé tabule plechu budou pracovníci jištěni záchytnými 
lany ukládat ručně dle kladečského plánu. Musí se dodržet počet a rozmístění 
kotevních šroubů. Pro přípoj budou použity samovrtné šrouby SATJAM SO3T, které 
jsou určeny pro kotevní do tenkostěných profilů. V Mém případě se bude kotvit k 
horním pásům vaznic. Střešní plášť je tvořen pouze z jedné vrstvy plechu bez 
dalšího souvrství a je opatřen nátěrem stejné barvy jako stávající objekt, aby došlo k 
sjednocení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Trapézový plech (foto autor). 
 

 

4.9  Jakost a kontrola kvality 
 

Jakost a kontrola kvality je podrobně popsána v kapitole č. 8 Kvalitativní požadavky a 
jejich zajištění. 
 
 
4.9.1  Vstupní kontrola 
 

Před začátkem montážních prací budou provedeny tyto kontroly: 
- projektové dokumentace  
- zařízení staveniště 
- převzetí a kontrola pracoviště 
- převzetí materiálu 
- skladování materiálu  
- mechanizace a nářadí  
 
 
4.9.2  Mezioperační kontrola 

 
Během montážních prací se budou průběžně provádět kontroly:  
- klimatických podmínek  
- proškolení pracovníků 
- způsobilost pracovníků 
- dodržování BOZP a používání OOPP 
- zvedací mechanismus   
- dodržení technologického postupu  
- předmontážní činnosti  
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- čistoty dosedacích ploch  
- správnost osazení sloupů 
- správnost osazení prvků  
- polohy vaznic  
- provedení ztužidel  
- provedení paždíků  
- šroubové spoje 
- správnost osazení trapézového plechu 
- správnost osazení ostatních prvků střešní konstrukce 
 
 
4.9.3  Výstupní kontrola 
 

Výstupní kontroly budou probíhat po dokončení stavebních prací, resp. při předání 
díla. Přítomen bude stavbyvedoucí, mistr a technický dozor stavebníka. 
- celistvost nátěru 
- celkové geometrie 
- dokumentace skutečného provedení 
- čistoty staveniště 
 
 

4.10  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Před zahájením prací musí být pracovníci proškoleni o BOZP a dalších zásadách na 
staveništi. Podpisem stvrzují, že byli poučení o rizicích, které mohou nastat při 
stavbě. Tímto se eliminují možná rizika, především dodržováním předpisů, nošením 
pracovních a ochranných pomůcek, ty dostanou od zaměstnavatele před započetím 
práce. V průběhu práce nesmí být pracovníci pod vlivem omamných látek všech 
druhů. Každý pracovník musí mít platné pracovní vízum a strojníci platný průkaz pro 
práci se stroji. V rámci pravidel požární ochrany bude v buňce stavbyvedoucího 
umístěn ruční hasicí přístroj. Zásobování požární vodou je zajištěno podzemním 
hydrantem, který se nachází v areálu investora. Při montáži se musí dodržovat 
zejména následující nařízení: 
- zákon č. 169/2018 Sb., stavební zákon 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího nařízení vlády č. 
136/2016 Sb., kterým se nařízení vlády č. 591/2006 Sb. mění  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů  
Řešení problematiky BOZP je řešeno podrobněji v kapitole 9 – BEZPEČNOST 
PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY. 
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4.11  Ekologie 
 

Během řešené technologické etapy vzniknou odpady, které budou tříděny v souladu 
s vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Odpady budou likvidovány dle platných předpisů. Na severní části 
staveniště budou umístěny kontejnery pro ukládání vzniklých odpadů. Kontejnery 
budou kontrolovány a v případě naplnění kapacity kontejneru budou odpady 
odvezeny na sběrný dvůr.  
U strojů používaných na stavbě bude kontrolováno, aby nedocházelo k úniku 
provozních látek. 
 

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace 

12 01 01 piliny a třísky železných kovů sběrna 

13 01 Odpadní hydraulické oleje skládka 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 

15 01 02 Plastové obaly  recyklace 

15 01 06  Směsné obaly recyklace 

17 02 01 Dřevo 
znovu použité 
kusy/spálení 

17 02 03 Plasty recyklace 

17 04 05 Železo a ocel sběrna 

20 03 01 Směsný komunální odpad skládka 

Tab. 3: Katalog odpadů 

4.12  Literatura 
 

Seznam použité literatury a zdrojů je uveden v závěru bakalářské práce. 
 

 

4.13  Bilance zdrojů 
 

Položkový rozpočet vytvořen v programu Buildpower S je součástí kapitoly 3 – 
VÝKAZ VÝMĚR PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU. Bilance pracovníků 
je uvedena v příloze P7 – BILANCE PRACOVNÍKŮ. 
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5. ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO ZADANOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU, VČETNĚ VÝKRESU ZS A 
TECHNICKÉ ZPRÁVY PRO ZS 

 
5.1  Obecné informace  
 

5.1.1  Identifikační údaje  
 

Název stavby:   Přístavba svařovny v Okřínku 
Místo stavby:    Okřínek 

Adresa:    Okřínek 53, 290 01 

Katastrální území:   Okřínek, 709751 

Parcelní číslo pozemku:  1092/1 

Druh stavby:    přístavba svařovny 

Účel stavby:    svařovna 

Investor:    Charvát CTS a.s. 

     Poděbrady – Okřínek 53 

     290 01 Okřínek 

Zpracovatel dokumentace:  Atelier Arcus s.r.o 

     Plynárenská 63 

     280 00, Kolín 4 

Zodpovědný projektant:  Ing. Milan Vinklárek  

     Nade Mlejnem 446 

     Plynárenská 63 

   280 00, Kolín 4 

 

 

5.1.2  Obecné informace o stavbě 
 

Zastavěná plocha:  924 m2 

Obestavěný prostor:  8 870 m3 

Užitná plocha:  1 680 m2 

Výška budovy:         9 900 mm 
 
 
5.1.3  Popis lokality 
 

Hala leží na okraji obce Okřínek, nedaleko Poděbrad v areálu firmy Charvát CTS a.s.  
Řešený objekt se nachází na rovinatém pozemku s parcelním číslem 1092/1 o 
celkové výměře 2 774 m2. Areál leží poblíž hlavní komunikace Poděbrady – Jičín.  
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5.2  Příjezd na staveniště a pohyb vozidel po staveništi 
 
Příjezd na staveniště je možný přímo z přiléhající pozemní komunikace č. I/32. Vjezd 
do areálu investora bude přes vrátnici, která je denně v provozu 24 hodin a sídlí zde i 
ochranka. Stavbyvedoucí napíše na každý týden seznam aut a pracovníků, kteří 
budou na stavbu vstupovat přes vrátnici. Osobám, které nebudou uvedeny v tomto 
seznamu ochranka neumožní vstup do areálu. Po projetí vrátnicí se všechna vozidla 
stavby musí vydat po vyznačené cestě přímo ke staveništi, kde je vybudováno 
mobilní oplocení včetně dvou uzamykatelných bran.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23: Směr pohybu vozidel stavby po areálu investora (převzato z [13]). 
 

 

 

5.3  Potřeby rozhodujících médií a hmot 
 

Média potřebná pro realizaci stavby (voda, kanalizace, elektrická energie) budou 
poskytnuta stavebníkem ze stávajících sítí. 
 
 
5.3.1  Dimenze spotřeby vody 
 

V rámci zařízení staveniště bude zřízena dočasná vodovodní přípojka, která bude 
řešena podzemní navrtávkou na stávající vodovodní přípojku vedlejší haly investora 
208/9. Průměr přípojky by dle výpočtu stačil DN 15, ale je zvolen běžně používaný 
profil DN 25 z PE SDR 11. Přípojka se provede v hloubce 1,0 m kvůli zajištěné 
nezámrzné hloubky. 
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Tab. 4: Spotřeba vody 

 
Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 
Qnp = (Pn * Kn)/(t * 3600) 
Qnp = (400 * 1,5)/(6 * 3600) 
Qnp= 0,027 l/s 
 
Výpočet pro hygienické účely: 
Qnh = (Pp * Kn/(t * 3600) 
Qnh = (630 * 1,5)/( 7 * 3600) 
Qnh = 0,038 l/s 
 
Celková potřeba vody 
Qnc = Qnp + Qnh 
Qnc = 0,027 + 0,038 
Qnc = 0, 065 l/s 
 

 
Výpočtový průtok 
Q(l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 

D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 

Tab. 5: Stanovení dimenze vodovodní přípojky 
 

Pro průtok 0,065 l/s stačí minimální dimenze DN 15(1/2“), jelikož jsou sanitární buňky 
připraveny na DN 20(3/4“), bude použita dimenze větší, která jistě postačí i na 
předcházející etapy, především betonáž základových patek a pásů. 
 
 
5.3.2  Výpočet spotřeby elektrické energie 
 

Zařízení staveniště bude napojeno na přípojku NN, která povede v plastové 
chráničce. Elektrická rozvodná skříň se umístí u sanitární buňky. V průběhu výstavby 
se bude využívat i přenosných rozvaděčů.  
 
Výpočet spotřeby el. energie: 
S= K * (( 0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2)0,5 + ( 0,7 P1)2 

Potřeba vody pro provozní potřeby         

činnost měrná jednotka množstí MJ 
Střední 
norma 

Potřebné množství vody (l) 

vysokotlaký čistič 1 stroj 1 400 400 

celkem       400 

Potřeba vody pro hygienické prostředí         

činnost 
měrná jednotka množstí MJ 

Střední 
norma Potřebné množství vody (l) 

umyvadla, WC osoba 7 40 280 

sprchy osoba 7 50 350 

celkem       630 
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S – max. současný zdánlivý příkon  
K – koeficient ztrát napětí v síti = 1,1 kW  
P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů (kW)  
P2 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW)  
P3 – součet výkonů venkovního osvětlení (kW)  
0,5 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení a topidel  
0,8 – koeficient současnosti elektrických motorů 
 
 

Stavební stroj Příkon (kW) 
Množství 
(ks) 

Celkem 
(kW) 

Rázový utahovák Makita TW0350 0,4 2 0,8 

Vrtací kladivo Hilti TE60 1,3 2 2,6 

P1 - instalovaný příkon elektromotorů 
 

3,4 

    

Vnitřní osvětlení Příkon (kW) 
Množství 
(ks) 

Celkem 
(kW) 

Buňka stavbyvedoucího 1,4 2 2,8 

Šatna pracovníků 2,4 2 4,8 

Sanitární buňa 1,4 1 1,4 

P2 - instalovaný výkon vnitřního osvětlení 
 

9 

    

Vnější osvětlení Příkon (kW) 
Množství 
(ks) 

Celkem 
(kW) 

Noční reflektory 0,02 2 0,04 

P3 - 3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení  
 

0,04 

Tab. 5: Výpočet výkonů el. energie 
 

Nutný příkon elektrické energie 
S = K * (( 0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2)0,5 + ( 0,7 P1)2 
S = 1,1 * (( 0,5 * 3,4 + 0,8 * 9 + 0,04)2)0,5 + ( 0,7 * 3,4)2 
S = 15,5 kW 
 
 
5.3.3  Odvod splaškových vod 
 

Odpadní voda ze sanitární buňky bude odvedena do kanalizace investora vedlejší 
haly. Přípojka kanalizace bude DN150 mm se sklonem minimálně 2%. Přípojka se 
provede v hloubce 1,0 m kvůli zajištění nezámrzné hloubky. 
 
 
 

5.4  Prvky zařízení staveniště 
 

5.4.1  Oplocení 
 

Východní a jihovýchodní část zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením 
F2 Euro 3,5 m, do výšky 2,0 m. Plot bude zřízen z důvodu zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Plot bude uložen na betonových základových patkách. Do 
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oplocení u vjezdu a výjezdu budou vsazené dvě brány o šířce 6,0 m s kolečky pro 
snadnější manipulaci po asfaltové ploše. Délka mobilního oplocení bude 50 m. 
 
Z ostatních stran bude využito stávající oplocení, které odděluje pozemek investora 
od sousedních pozemků. Výškou 2 m vyhoví minimální výšce 1,8 m.  
U každého vstupu na staveniště bude umístěna informační a výstražná tabule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 24: Informační a výstražná tabule (převzato z [14]). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 25: Mobilní oplocení F2 Euro (převzato z [15]). 



69 
 

5.4.2  Obytný kontejner AB6 – kancelář stavbyvedoucího 
 

Stavební buňky pro stavbyvedoucího jsou umístěny v severní části zhruba uprostřed 
kvůli dobré dostupnosti. V buňce bude přímotop s výkonem 1kW. 
 
Dimenzování: 
Vedoucí pracovník   1x 10 m2/osoba 
Dodavatel technologie  1x 13 m2/osoba 
    2x 23 m2/osoba 
 
6 x 2,5 = 15 m2  NÁVRH 2 buňky = 30 m2 > 23 m2  
 
 
Rám – žárově zinkovaný 
Rozměry – 6 058 / 2438 / 2800 mm 
Okno – 1800 / 1200 mm 
Podlaha – cementotřísková s PVC 
Počet ks – 2 kontejnery  

 
Obr. 26: Obytný kontejner AB6 (převzato z [16]). 

 
 

5.4.3  Obytný kontejner AB6 – šatny pracovníků 
 

Stavební buňky pro pracovníky jsou umístěny v severní části mezi kancelářemi 
stavbyvedoucího a skladovým kontejnerem. V buňce bude přímotop s výkonem 1kW. 
 
Dimenzování: 
Maximální počet pracovníků jiné etapy – technologie drátkobetonové podlahy = 15 
osob 
Šatna 1,5 m2/osobu 
15 x 1,5 = 22,5 m2 
 
6 x 2,5 = 15 m2  NÁVRH 2 buňky = 30 m2 > 22,5 m2  
 
Rám – žárově zinkovaný 
Rozměry – 6 058 / 2438 / 2800 mm 
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Okno – 1800 / 1200 mm 
Podlaha – cementotřísková s PVC 
Počet ks – 2 kontejnery  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 13: Obytný kontejner AB6 
 

Obr. 27: Obytný kontejner AB6 (převzato z [17]). 
 
 

5.4.4  Skladový kontejner SK20  
 
Uzamykatelný skladovací kontejner bude sloužit ke skladování pracovního nářadí, 
ale také pro uskladnění drobnějšího materiálu, především spojovacího. 
 
Rám – ocelový 
Rozměry – 6 058 / 2438 / 2800 mm 
Podlaha – ocelová 
Počet ks – 1 kontejner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 28: Skladovací kontejner SK20 (převzato z [18]). 

 
5.4.5  Sanitární kontejner SB3 
 
Buňka bude sloužit pro hygienické potřeby pracovníků na stavbě. Je z důvodu co 
nejkratšího kanalizačního a vodovodního potrubí umístěna co nejblíže přípojkám. Je 
vybavena 2x keramické umyvadlo, 1x pisoáry, 1x WC, 1x sprchové kouty s vlastním 
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ohřevem vody 80 l. Dále bude buňka vybavena elektrickým přímotopem 1x1kW. 
Maximální počet pracovníků 15 na kapacitu sanitárního kontejneru vyhoví.  
 

Rám – žárově zinkovaný 
Rozměry – 3058 / 2438 / 2800 mm 
Okno – 3x 600 / 600 mm 
Podlaha – PVC s vpustí 
Počet ks – 1 kontejner 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: Sanitární kontejner SB3 (převzato z [19]). 
 
 
 

5.4.6  Plochy a skládky 
 
Plocha staveniště je pokryta stávající asfaltovou plochou mimo místo nově budované 
haly, které je pokryté zhutněným štěrkovým násypem fr 16/32 a bude tak sloužit i 
jako podkladní vrstva pro následné vrstvy.  
 
Hlavní nosné prvky ocelové konstrukce se budou postupně skládat z návěsů na 
skládku SO 07. Skládka má rozměry 40 x 6 m a je na všechny prvky plně dostačující. 

 
5.4.7  Oklepová plocha 
 

Vzhledem k asfaltové ploše a ploše pokryté štěrkovým násypem fr. 16/32 se 
neuvažuje se znečištěním dopravních prostředků. Pro případ znečištění bude 
k dispozici vysokotlaký čistič.  
 
 
5.4.8  Parkovací plochy 
 

V prostoru zařízení staveniště je navrženo dočasné parkovací stání pro 8 vozidel. 
Rozměr stání je 5,5 x 2,5 m.  
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5.4.9  Osvětlení na staveništi 
 

Na staveništi budou probíhat pouze denní práce, proto se neuvažuje s umělým 
osvětlením celého staveniště. U obou vstupů na staveniště budou směrem do stavby 
umístěny dvě vnější světla pro lepší přehled ochranky. 
 
 

5.5  Požární bezpečnost staveniště 
 

Vozidla HZS pro případný zásah budou mít možnost vjet na staveniště z komunikace 
č. I/32 a dále po vyznačené trase přímo na staveniště. Pro zásah hasičských 
jednotek je možné použít podzemní hydrant DN 100 umístěný v areálu investora ve 
vzdálenosti 32 m od vstupní brány na staveniště. Jeho poloha je zaznačená ve 
výkrese P1 – SITUACE. Na staveništi budou umístěny práškové hasicí přístroje 34A 
v buňkách stavbyvedoucího a pracovníků. Tento hasicí přístroj je vhodný na hašení 
pevných látek. V buňce ostrahy bude umístěn přenosný hasicí přístroj 183B na 
hoření kapalných látek. Všichni pracovníci musí být seznámeni během školení BOZP 
o poloze těchto zařízení a o jejich použití v případě nutnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Hasicí přístroj 34-A (převzato z [20]). 
 
 
 

5.6  Ochrana životního prostředí 
 

Pro zamezení úniku provozních kapalin ze strojů bude vždy po skončení práce stroj 
zaparkován na dané místo a bude pod něj vložena nádoba na zachycení provozních 
kapalin. U vjezdu na staveniště, ihned vedle stavebních buněk budou umístěny 
kontejnery na tříděný a směsný odpad, vzniklý pracovníky a ze stavebního procesu. 
Půjde o kontejnery na papír, plast a směsný odpad. Interval vyvážení bude odvislý 
od rychlosti plnění. 
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Obr. 31: Použitý typ kontejnerů (převzato z [21]). 
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6. ČASOVÝ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
 
Časový plán pro technologickou etapu jsem vytvořil v programu CONTEC. Výstup z 
programu, časový plán a bilanci pracovníků jsem přiložil jako přílohu P6 – ČASOVÝ 
PLÁN a P7 – BILANCE PRACOVNÍKŮ k této práci. Do harmonogramu jsem kromě 
hrubé vrchní stavby zahrnul také zastřešení. Dále jsem pro úplnost přidal položku 
protipožárního nátěru a vnější dokončovací práce, kterými jsou osazení závětrných 
lišt a hřebenáčů. Práci jsem naplánoval na začátek května, aby byla dostatečná doba 
pro zemní práce a provedení spodní stavby. Z bilance pracovníků, je patrné, že na 
stavbě nebudou žádné prodlevy a práce bude kontinuální s maximálním využitím 
všech pracovníků. To je především kvůli absenci mokrého procesu, na stavbě není 
nutnost provádět technologické přestávky. 
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7. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU 
 
Strojní sestava se skládá z velkých strojů, nástrojů a pracovních pomůcek pro hrubou 
vrchní stavbu, tedy ocelový skelet bez opláštění. Při montáži budou použity 
šroubované spoje. Hlavní dopravu po staveništi zajistí autojeřáb a lehké prvky jako 
tenkostěnné profily vaznic a paždíků se na místo montáže přepraví ručně, případně 
pomocí nůžkových plošin. Skelet se bude kotvit do základů usazením kotevní 
zarážky do kalichu a usazení na závitové tyče. Samotná montáž ocelových dílců 
bude provedena momentovými klíči a rázovými utahováky. 
 

 

7.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1030 
 

Autojeřáb bude na stavbě použit na skládání materiálu z návěsu na skládky a dále 
na montáž ocelových prvků na své místo určení. Poté bude využit na složení a 
montáž trapézového plechu. Bude použit po celou dobu výstavby. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 32: Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2 (převzato z [22]). 
 

Max nosnost:   35 t / 3 m radius 
Teleskop:    9,2 – 30 m 
Příhradová špička:   8,6 – 15 m 
Pohon:    4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 205 
kW 
Hmotnost jeřábu:   24 t 
Protiváha:    5,2 t 
Maximální rychlost:   80 km/h 
Stoupavost:    60 % 
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Obr. 33: Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2 (převzato z [23]). 
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7.1.1  Kritická břemena ocelové konstrukce 

 
 

Obr. 34: Tabulka zatížitelnosti autojeřábu (převzato z [24]). 
 
 
FIGURA AUTOJEŘÁBU ČÍSLO 3 – NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO  
Nejtěžší břemeno je příhradový vazník, jeho váha je 3,072 t, vzdálenost od 
autojeřábu s je 16 m a je potřeba jej zvednout do výška h která je 16 m. Autojeřáb 
má v této pozici únosnost 3,8 t. Autojeřáb vyhoví. 
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Obr. 35: Tabulka zatížitelnosti autojeřábu (převzato z [24]). 

 
FIGURA AUTOJEŘÁBU ČÍSLO 1 – NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO  
Nejvzdálenější břemeno je sloup HEB 300, jeho váha je 0,948 t, vzdálenost od 
autojeřábu s je 22 m a je potřeba jej zvednout do výška h která je 16 m. Autojeřáb 
má v této pozici únosnost 2,1 t. Autojeřáb vyhoví. 
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Obr. 36: Tabulka zatížitelnosti autojeřábu (převzato z [24]). 

 
 

FIGURA AUTOJEŘÁBU ČÍSLO 2 – DALŠÍ KRITICKÉ BŘEMENO  
Kritické břemeno je střešní nosník HEB 240, jeho váha je 1,697 t, vzdálenost od 
autojeřábu s je 18 m a je potřeba jej zvednout do výška h která je 16 m. Autojeřáb 
má v této pozici únosnost 3,0 t. Autojeřáb vyhoví. 
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7.1.2  Kritická břemena trapézového plechu 

 

Obr. 37: Tabulka zatížitelnosti autojeřábu (převzato z [24]). 
 
 
 
FIGURA AUTOJEŘÁBU ČÍSLO 1 – DALŠÍ KRITICKÉ BŘEMENO  
Kritické břemeno je 10 ks trapézového plechu, jeho váha je 0,55 t, vzdálenost od 
autojeřábu s je 18 m a je potřeba jej zvednout do výška h která je 22 m. Autojeřáb 
má v této pozici únosnost 3,1 t. Autojeřáb vyhoví. 
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7.2 Tahač Scania R 580 
 

Přeprava dílců na staveniště bude zajištěna tahačem Scania R 580. V první etapě se 
navezou hlavní nosné profily, kterým jsou profily HEB 300, HEB 240, HEB 140, HEB 
100, IPE 330, IPE 180, PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK ½, ZTUŽIDLA 120x120x80 mm a 
ZTUŽIDLA 100 mm. Celkově 3 nákladní automobily Scania R580 převezou 48,8 t 
konstrukce 
 
Technické parametry: 
Konfigurace náprav: 6 x 2 / 4 
Řízení:    vlevo 
Kabina:    vyvýšená kabina 
Výkon motoru:  433 kW (580 hp) 
Převodovka:   opticruise 
Rozvor kol:    4050 
Hmotnost prázdného: 10 000 kg 

 

Obr. 38: Scania R 580 (převzato z [25]). 
 
 

7.3 Návěs Schwarzmuller 
 
Pro dopravu ocelové konstrukce bude využito 3 návěsů Schwarzmüller 
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Technické parametry: 
Celková hmotnost soupravy (povolená): 42 t 
Celková hmotnost (technická):   39 t 
Zatížení náprav (technické):   27 t 
Vlastní hmotnost:     5,6 t 
Zatížení točnice (technické):   12 t 
Vnitřní délka ložné plochy:    13,620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy:    2,480 mm 
Celková šířka:     2,550 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 39: návěs Schwarzmuller (převzato z [26]). 

 
 

Obr. 40: rozměry návěsu Schwarzmuller (převzato z [26]). 
 
 
 

7.4 Iveco Daily 72C17 
 

Nákladní automobil Iveco Daily 72C17 bude použit pro přepravu trapézového plechu 
a drobných prvků ocelové konstrukce.  
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Technické parametry:  
Celková hmotnost:     3,5 t 
Nosnost:       3,7 t 
Délka vozidla:     10 050 mm 
Šířka vozidla:    2 290 mm 
Výška vozidla:    2 500 mm 
Délka ložné plochy:     6 050 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy:   2 350 mm 
Celková šířka:    2 400 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41: Iveco Daily 72C17(převzato z [27]). 
 
 

7.5 Nůžkové dieselové plošiny genie 
 
Pro montáž L profilů, tvarovaných profilů a trapézového plechu, dále pro provádění 
šroubovaných spojů a osazování ocelové konstrukce budou použity dvě montážní 
nůžkové plošiny genie. 
 

Technické parametry:  
Značka:     GENIE 
Vybavení:     pohon 4x4, hydraulické podpory 
Délka:     3 430 mm 
Šířka:    1 730 mm 
Výška:    2 470 mm 
Hmotnost:    4 157 kg 
Transportní výška:  1 830 mm 
Maximální sklon:  16,7 ° 
Typ kol:    plněné pěnou 
Objem nádrže:  56,8 l 
Nosnost plošiny:  454 kg 
Šířka plošiny:  1,55 m 
Max. výška podlahy koše: 9,8 m 
Rozšíření plošiny:  1,5 m 
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Délka plošiny:  2,51 m 
Min. výška podlahy koše: 1,31 m 
Pracovní výška:  11,8 m  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 42: Nůžková dieselová plošina Genie (převzato z [28]). 
 
 
 

7.6 Rázový utahovák Makita TW0350 
 

Na montáž šroubových spojů použijeme rázový utahovák Makita TW0350, který 
splňuje požadavky na typy šroubů v ocelové konstrukci. 
 

Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:   400 W 
Otáčky naprázdno:   2 000 min-1 

Maximální kroutící moment: 350 Nm 
Upínání:    1/2“ 
Rozsah použití:   M12-M24 
Hmotnost:    2,9 kg 
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Obr. 43: Rázový utahovák Makita TW0350 (převzato z [29]). 
 
 

7.7 Rázový utahovák Makita TW1000 
 

Na montáž šroubových spojů použijeme rázový utahovák Makita TW1000, který 
splňuje požadavky na typy šroubů v ocelové konstrukci. 

 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:   1200 W 
Otáčky naprázdno:   1400min-1 

Maximální kroutící moment: 1000 Nm 
Upínání:    1“ 
Rozsah použití:   M24-M30 
Hmotnost:    8,4 kg 

 
 
 

 
Obr. 44: Rázový utahovák Makita TW1000 (převzato z [30]). 
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7.8 Totální stanice Pentax R-415N 
 

Totální stanice bude použita pro vytyčování a kontrolování rovinnosti ocelových prvků 
konstrukce. Na stavbě bude jeden kus. 
 

Technické parametry: 
Přesnost s hranolem:  +-(2mm+2ppm x D) mm 
Přesnost bez hranolu:  +-(5mm+2ppm x D) mm 
Dosah měření s hranolem:  9 000 m 
Dosah měření bez hranolu:  9 999 m 
Váha:     5,5 kg   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 45: Totální stanice Pentax R-415N (převzato z [31]). 

 
 

7.9 Momentový klíč Fortum 1/2" 
 

Momentový klíč bude použit na utahování šroubových spojů. Každý pracovník bude 
mít vlastní klíč. 
 
Technické parametry: 
Upínání:  1/2" 
Moment:  40-200 Nm 
Ráčna:  48 zubů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 46: Momentový klíč Fortum 1/2“ (převzato z [32]). 
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7.10 Vodováha Geofennel S-digit 120 WL 
 

Vodováha bude sloužit ke kontrole svislosti sloupů a rovinnosti konstrukce 
 

Technické parametry: 
Délka:     150 cm 
Přesnost při 0° a 90°:  0,1° 
Přesnost při ostatních úhlech: 0,2° 
Rozměry (DxŠxV):   1200x61x28 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 47: Vodováha Geofennel (převzato z [33]). 
 
 

7.11 Kotoučová pila na kov Holzmann MKS 225 
 

Pro zakracování hřebenáčů a závětrných lišt.  
 

Technické parametry: 
Průměr kotouče:  32 mm 
Výkon motoru: 1 kW 
Rozměry:  560x400x390 mm 
Otáčky:  86 ot/min 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 48: Kotoučová pila na kov Holzmann MKS 225 (převzato z [34]). 
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7.12 Elektrické nůžky na plech Bosch GNA 18V-16 Professional 
 

Elektrický prostřihovač bude používán na formátování trapézového plechu. Elektrické 
nůžky byly zvoleny pro jejich komfortní použití a také proto, že při řezání neodlétávají 
jiskry, které by mohly poškodit povrch plechu nebo zranit pracovníka.  
 
Technické parametry: 
Jmenovitý výkon:   160 W 
Šířka střihu:    5 mm 
Maximální tloušťka plechu:  2 mm 
Rozměry (D x V):   289 x 142 mm 
Hmotnost:    1,7 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 49: Akumulátorový posřihávač na plech Bosch (převzato z [35]). 
 
 
 

7.13 Vazačské prostředky 
 

Textilní vazačské popruhy budou použity na zvedání a manipulaci s prvky ocelové 
konstrukce. Nosnost do 15 tun je zcela vyhovující. Nejtěžší břemeno příhradový 
vazník má hmotnost 3,072 tun.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 50: Vázací popruh (převzato z [36]). 
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7.14 Ochranné prvky BOZP 
 

Všichni pracovníci musí nosit prvky OOPP. Jelikož se jedná i o montáž ve výškách 
musí být pracovníci jištěni proti pádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 51: Ochranné prvky BOZP (převzato z [37]). 
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8. KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
 

8.1   Vstupní kontroly 
 

8.1.1  Kontrola projektové dokumentace 
 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka. stavbyvedoucí 

Popis:   

Kontrolována je správnost, platnost (autorizační razítko) a úplnost projektové dokumentace 

včetně souvisejících dokumentů a příloh, popř. požadavků dotčených orgánů. Na stavbě bude 

k dispozici kompletní PD a v případě nejasností se do něho nahlédne. Kontrola probíhá dle 

vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 20/2012 Sb. Vytvoří se montážní deník, pokud tak 

nebylo doposud učiněno. 

Způsob kontroly: 

Jednorázově, vizuálně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.1.2  Zařízení staveniště 
 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontrolován je aktuální stav veškerého zařízení staveniště a jeho shoda s technologickým 

předpisem a projektovou dokumentací – výkres a technická zpráva zařízení staveniště. 

Kontroluje se přístup na staveniště, staveništní komunikace, oplocení staveniště (celistvost, 

výška min. 1,8 m, výstražné tabule), stav skladovacích ploch, kontejnery na odpad a přístup 

k médiím – voda, elektřina. 

Způsob kontroly: 

Jednorázově, vizuálně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.1.3  Převzetí a kontrola pracoviště 
 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka provedou prohlídku staveniště. Při 

této kontrole zjistí rozdíl mezi skutečným stavem konstrukce a stavem dle projektové 

dokumentace. Především zkontrolují počet a umístění hlav patek pro uložení sloupů nosné 
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konstrukce. Dále zkontrolují datum betonáže základů. S montážní prací ocelové konstrukce se 

nesmí začít dříve, než uplyne doba technologické přestávky. 

Způsob kontroly: 

Jednorázově, měřením 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, fotodokumentace 

 

 

8.1.4  Převzetí materiálu 
 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Je kontrolován druh, jakost, množství a rozměry dodaného materiálu, shoda dodaného 

materiálu s požadavky projektové dokumentace a výkazem výměr. U materiálu je kontrolována 

jeho shoda s technickými listy výrobců, neporušenost obalů a výrobků. Každý materiál musí být 

viditelně označen dle výrobní dokumentace. Označení musí obsahovat hmotnost prvku, typ, 

krátký popis, umístění prvku a číslo zakázky. Pokud se materiál veze ve svazku, může být 

označení provedeno pro celý svazek. Prvky nesmí být poškozené a nátěr na nich nesmí být 

otřískaný a musí být proveden celoplošně.   

Způsob kontroly: 

Měřením, vizuálně, při každé dodávce 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, dodací listy 

 

 

8.1.5  Skladování materiálu 
 
Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Skladování materiálu nesmí být v rozporu s parametry uvedenými v technickém listu 

konkrétního materiálu. Materiál je nutné skladovat jen na plochách a místech tomu určených, 

aby nedošlo během skladování k poškození materiálu. Dále musí být materiál skladován tak, 

aby nemohlo dojít k jeho odcizení (uzamykatelné sklady). Během skladování na skládce je 

nutné dodržovat dostatečně průchozí uličky, což je 0,6 m a neprůchozí 0,3 m. Materiál se musí 

ukládat na dřevěné prokladky, nesmí dojít ke kontaktu se zeminou a materiál který se stohuje 

na sebe se musí prokládat také dřevěnými hranoly, maximální výška stohování je 1,5 m. U 

plošných prvků (trapézových plechů) musí být dodržen spád 10° pro odtékání případné 

srážkové vody. 

Způsob kontroly: 

Průběžně, vizuálně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.1.6  Kontrola mechanizace a nářadí 
 
Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se kompletnost strojů, nářadí a pomůcek. Zejména technický stav (stroje se musí 

promazat, kontroluje se celistvost nářadí, funkčnost automatických brzd, izolace kabeláže 

elektrického nářadí). 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, před zahájením stavby, dále průběžně 2x měsíčně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2   Mezioperační kontroly 
 

8.2.1  Kontrola klimatických podmínek 
 
Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb., dále 

dle technických listů výrobců materiálů a technologického předpisu. Kontrola je prováděna 

celkem 4x rovnoměrně během celého dne. Každé měření se zapisuje do stavebního deníku. 

Teplota nesmí klesnout pod -10 °C. Měříme také rychlost větru, ta nesmí překročit víc jak 8 m/s 

při pracích ve výškách nad 5 m a 11 m/s do výšky 5 m. Za nepříznivého počasí musí být práce 

zastaveny a dočasně odloženy. O přerušení se provede zápis do stavebního deníku. Za 

nepříznivé podmínky se považuje silný déšť, bouřka a sněžení 

Způsob kontroly: 

Měřením, vizuálně, denně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

 

8.2.2  Kontrola proškolení pracovníků 
Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 592/2006 Sb. Musí být kontrolovány platnosti 

průkazů pracovníků, certifikáty, zdravotní způsobilosti vykonávat určené práce. Je kontrolováno 

proškolení o BOZP, požární ochraně a bezpečném pohybu na staveništi. Po proškolení se musí 

zaměstnanci podepsat do stavebního deníku, že byli seznámeni a proškoleni BOZP. 
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, 1x měsíčně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.3  Kontrola způsobilosti pracovníků 
 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se způsobilost pracovníků, provádí se testy na alkohol, omamné látky a jiné 

nebezpečné látky. 

Způsob kontroly: 

Měřením, namátkově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.4  Kontrola dodržování BOZP a používání OOPP 
 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování předpisů a požadavků BOZP, používání osobních ochranných 

pracovních pomůcek (pracovní oděv, obuv, ochranná helma, ochranné pomůcky případně 

rukavice). Kontrola probíhá na základě požadavků definovaných technologickým předpisem a 

dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, denně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.5  Kontrola zvedacího mechanismu 
 

Kontrolu provede:  

Mistr, jeřábník 

Popis:   

Každý den se musí zkontrolovat před započetím práce technický stav autojeřábu, především 

pak hladina provozních kapalin a množství pohonných látek, které se musí případně doplnit, 

aby nedošlo během činnosti ke kolapsu a zastavení. Před zdviháním břemene se zkontroluje 

poloha autojeřábu, aby nedošlo k přetěžování zdvihacího mechanismu. Musí také proběhnout 

kontrola vázacích prostředků, tu provede vazač. Opotřebené či jinak poškozené nástroje se 

musí vyměnit za nové.  
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, před každou prací 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.6  Kontrola dodržení technologického postupu 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr  

Popis:   

Jednou týdně stavbyvedoucí projde stavbu a kontroluje její průběh. Dokončené části porovnává 

s technologickým postupem. Mistr průběžně během montáže dbá na technologický postup a 

sled prací.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.7  Kontrola předmontážní činnosti 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr  

Popis:   

Kontroluje se správný výběr prvků pro jejich smontování dle projektové dokumentace. Dále se 

kontroluje správná poloha prvků, především poloha os nosníků vůči osám sloupů, ta může být 

maximálně 3 mm. Rovněž se kontroluje vytyčení os sloupů. Zaměření se provede teodolitem. 

Povolené odchylky vzniklé při montáži: 

- rozteč sloupů ve všech směrech  10 mm  

- na 100 m délky  30 mm  

- výšková úroveň konstrukce  10 mm  

Odchylky měření:  

- polohová  3 – 4,5 mm  

- výšková  1,5 – 3,5 mm 

 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.8  Kontrola dosedacích ploch 
 

Kontrolu provede:  
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Stavbyvedoucí, mistr  

Popis:   

Plocha pro umístění paty sloupů musí být těsně před osazením čistá, bez tekutin, ledu, hlíny, 

kamení, sutě a dalšího nežádoucího znečištění. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

  

 

8.2.9  Kontrola správnosti osazení sloupů 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr  

Popis:   

Nutno zkontrolovat rovinnost oproti ose. Musí se usadit kotevní zarážky do kalichu a rovněž 
usadit sloup na závitové tyče. Pomocí rysek předtím vytvořených se provede přesné 
ustanovení. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.10   Kontrola správnosti osazení prvků 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr  

Popis:   

Správnost osazení ostatních prvků se provádí měřením. Kontrolujeme správný postup 

osazování dle harmonogramu. Prvky musí být čisté a neporušené. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, každý prvek 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.11   Kontrola polohy vaznic 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr  

Popis:   

Polohu a správný použitý typ vaznic zkontroluje mistr a stavbyvedoucí. Vaznice se osazují na 

výšku. Horní líc každého tenkostěnného prvku musí lícovat s vrchní hranou nosníků. Maximální 

povolená odchylka je  2 mm. Dále se musí zkontrolovat spoj, počet šroubů a jejich dotažení. 
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.12   Kontrola provedení ztužidel 
  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, statik  

Popis:   

Kontrolovat se bude správnost osazování profilů, jejich geometrie a správné osazení dle 
projektové dokumentace. Ve spojích se bude kontrolovat počet šroubů, typ a utahovací moment 
s tolerancí 5 % z předepsaného montážního momentu. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.13   Kontrola provedení paždíků 
  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se správnost osazení prvků a typ dle projektové dokumentace. Dbáme na kontrolu 
počtu šroubů ve spoji, ale i na neporušenost nátěru. Rovněž kontrolujeme rovinnost prvků. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.14   Kontrola šroubových spojů 
  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, statik 

Popis:   

Kontroluje se počet a typ šroubů ve spojích. Pod každou matku musí být vložena podložka a 
šroub musí přesahovat přes matku alespoň o dva závity, to bude dodrženo použitím 
předepsaných šroubů. Spoje musí být utaženy na předepsaný moment v projektové 
dokumentaci s tolerancí 5 % z předepsaného momentu. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, každý spoj 

Výstup: 
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Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.15   Kontrola správnosti osazení trapézového plechu 
  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se dostatečný počet šroubů na uložení jednoho plechu. Minimum je 8 šroubů na m2. 
Dále se musí během montáže postupovat dle kladečského plánu. Musí být dodrženy minimální 
přesahy plechů dle technických listů výrobku. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, každý plech 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.2.16   Kontrola správnosti osazení ostatních prvků střešní konstrukce 
  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

U závětrné lišty se kontroluje správné ukotvení a minimální přesah daný v technickém listě 
výrobku. Správnost osazení hřebenáčů na plechy, minimální přesah, rozvinutá šířka plechu. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, každý prvek samostatně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.3   Výstupní kontroly 
 

8.3.1  Kontrola celistvosti nátěru 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu celistvosti a návaznosti nátěrů, které se provádí na 

stavbě při montáži. Nesmí být vynechané žádné místo na konstrukci. Konstrukce musí být celé 

natřená, aby splňovala veškeré protipožární požadavky. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, každý prvek samostatně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 



101 
 

 

8.3.2  Kontrola celkové geometrie 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, mistr, geodet 

Popis:   

Kontroly provede stavbyvedoucí, statik a technický dozor stavebníka. Vykoná se vizuální 

zkouška celé konstrukce ocelové haly. Kontrola bude u všech prvků, jejich počet, umístění, 

rozteče, rovinnost a upevnění. Dále se ověřují svislosti, délky, sklony a vzdálenosti celé 

konstrukce. Klademe pozornost na systematickou chybu při měření pásmem v teplém prostředí. 

Statik posoudí konstrukci, jestli nevykazuje nějaké poškození, které by vedlo ke ztrátě stability. 

Případný nesoulad s PD se musí schválit autorem projektu a musí být odsouhlasený 

investorem. Odklon hlavy sloupu může být maximálně  10 mm od svislice. Dovolená odchylka 

délky objektu je  =  0,2 * (L + 50) [mm]. Výsledky kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

 

8.3.3  Kontrola dokumentace skutečného provedení 
 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, mistr 

Popis:   

V termínu dokončení stavby by mělo dojít k předání kompletního stavebního a montážního 

deníku, jelikož zhotovitel bude pokračovat na stavbě dalšími pracemi, dojde ke kontrole úplnosti 

zápisků ve stavebním a montážním deníku. Také se kontrolují chybějící listy, dokumenty o 

dodaných materiálech a certifikace. Montážní deník se předá investorovi, včetně dokumentace 

o skutečném provedení s dodacími listy a případně protokoly a vykonaných zkouškách se 

zaevidují. Podle podmínek ve smlouvě o dílo je možné ocelový skelet podrobit zkoušce dle ČSN 

73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, předávací protokol 

 

 

8.3.4  Kontrola čistoty staveniště 
  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, mistr 

Popis:   

Kontroluje se, zda bylo staveniště po vykonaných pracích uvedeno do původního stavu. Dále 

odvoz odpadu a čistota po stavebních strojích. 
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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Tab. 6: Kontrolní a zkušební plán 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY 

 
9.1   Obecné ustanovení 
 

Všichni pracovníci musí být před započetím stavebních i montážních prací proškoleni 
o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý z nich musí svým 
podpisem potvrdit, že byl seznámen. Dále budou seznámeni s polohou lékárničky pro 
poskytnutí první pomoci, která bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. Také je 
nutné seznámit pracovníky s umístění přenosného hasícího přístroje a jeho použití. 
Během realizace řešené technologické etapy se musí všechny osoby na staveništi 
řídit zejména požadavky: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. které stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků 
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

Poznámka: 

Citovaný text právního předpisu je vyznačen kurzívou. 

Aplikace na řešenou technologickou etapu je psána běžným textem. 

 

 

9.2  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně doplňujícího nařízení     
 vlády č. 136/2016 Sb. 
 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti. 

 

 
9.2.1  Příloha č.1 – Další požadavky na staveniště 
Část I, bod 1a 
 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 

a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 

nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
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Mé řešení: 

Východní a jihovýchodní část zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením 
F2 Euro 3,5 m, do výšky 2,0 m. Plot bude zřízen z důvodu zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Plot bude uložen na betonových základových patkách. Do 
oplocení u vjezdu a výjezdu budou vsazené dvě brány o šířce 6,0 m s kolečky pro 
snadnější manipulaci po asfaltové ploše. Délka mobilního oplocení bude 50 m.  
Z ostatních světových stran bude využito stávající oplocení, které odděluje pozemek 
investora od sousedních pozemků. Výškou 2 m vyhoví minimální výšce 1,8 m.  
 
 

Část I, bod 2 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

Mé řešení: 

U vjezdu i výjezdu ze staveniště budou umístěny výstražné a informační tabule 

zamezující vstup neoprávněných osob. Oprávněné osoby jsou při vstupu 

informovány o možném nebezpečí úrazu a povinnosti používat ochranné pracovní 

prostředky. Osobám, které nebudou uvedeny na seznamu pracovníků, kteří smějí 

vstoupit na staveniště ochranka investora neumožní vstup do areálu. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 52: Informační a výstražná tabule (převzato z [38]). 
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Část I, bod 6 
 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

 
Mé řešení: 

Stav pracovišť a dopravní komunikace bude průběžně kontrolován stavbyvedoucím a 
mistrem. Kontrola bude zapsána do stavebního deníku. Na staveništi budou probíhat 
pouze denní práce, proto se neuvažuje s umělým osvětlením celého staveniště. U 
obou vstupů na staveniště budou směrem do stavby umístěny dvě vnější světla pro 
lepší přehled ochranky. 
 

 

Část I, bod 7 
 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 

je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 

Mé řešení: 

Celá plocha staveniště je dostatečně únosná. Plocha staveniště je pokryta stávající 

asfaltovou plochou mimo místo nově budované haly, které je pokryté zhutněným 

štěrkovým násypem fr 16/32 a bude tak sloužit i jako podkladní vrstva pro následné 

vrstvy.  

 

 

 

Část I, bod 8 
 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Mé řešení: 

Je nutné dbát na zvýšenou opatrnost chodců i řidičů v areálu staveniště. Velké stroje 

musí být opatřeny signálním zařízením během couvání vozidla. Dále je důležité 

nepohybovat se v okolí nákladního automobilu a jeřábu v provozu, není-li to 

nezbytně nutné. Všichni pracovníci musí nosit ochranné helmy, vhodný pracovní 

oděv, obuv a další OOPP. Při skládání materiálu se osoby nesmí pohybovat pod ani 

v blízkosti skládaného břemene  
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Část II, bod 1 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
Mé řešení: 

U staveništních buněk bude osazen rozvaděč, ze kterého budou rozvody dále 
vedeny. Veškeré rozvody budou vedeny v chráničkách, aby nedošlo k poškození 
technikou. Hlavní vypínač bude označen nápisem a s jeho umístěním budou 
seznámeny všechny osoby pohybující se na staveništi.  Další elektrický rozvaděč 
bude osazen v jihozápadní části staveniště a bude sloužit k připojení prodlužovacích 
kabelů pracovníků. 
 
 
 
Část III, bod 1 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

Mé řešení: 

Pohyblivá pracoviště ve výšce představují pojízdné plošiny. Plošiny mohou 

obsluhovat pouze proškolené osoby. Je nutné dbát na maximální zatížení plošin a 

správného zapatkování dle technologických listů. Plošiny musí být vybavené 

zábradlím po celém obvodě. Musí být zvýšená opatrnost při manipulaci s materiálem 

na plošině. Bude-li hrozit ohrožení na zdraví vlivem povětrnostních vlivů, bude práce 

ihned přerušena. Při práci s plošinami a jeřáby je nutné se řídit i nařízením vlády 

362/2005 Sb. 

 

 

 
Část III, bod 6 
 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 

 

Mé řešení: 



111 
 

Při přerušení prací budou stroje zaparkovány na parkovací místo. Nářadí a materiál 

budou umístěny na původní místo, které je chráněné před povětrnostními vlivy. Vše 

bude zabezpečeno proti pohybu, poškození a odcizení. 

 

 

 

Část III, bod 7 
 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 

Mé řešení: 

V případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce na nezbytně dlouhou 

dobu přerušeny. Více v kapitole 8 Kvalitatní požadavky a jejich zajištění, konkrétně 

odstavec 8.2.1 Kontrola klimatických podmínek). 

 

 

 

Část III, bod 8 
 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 
Mé řešení: 

Před započetím stavby vždy stavbyvedoucí proškolí pracovníky o BOZP a nechá 

všechny zaměstnance podepsat souhlas o proškolení. V buňce stavbyvedoucího 

bude umístěna lékárnička pro rychlou první pomoc.  

 

 

 

9.2.2  Příloha č.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při  provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
Část I, bod 1 a 2 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
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2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
 

Mé řešení: 

Obsluha strojů bude seznámena s podmínkami na staveništi a potvrdí to svým 

podpisem do protokolu o školení. Na staveništi bude již zpevněná asfaltová plocha a 

v místě ocelové haly bude plocha ze štěrkodrti, tudíž by neměl nastat problém s 

pohybem strojů po staveništi. Důležité je správné zapatkování jeřábů a plošiny. 

Během skládky materiálu je nutné, aby byl nákladní automobil stabilizován 

stabilizátory, kterými je vybaven. 

 

 

 

Část XIV, bod 1, 2, 3 a 4 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařízením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 

 

Mé řešení: 

Při zjištění poruchy stroje obsluha okamžitě ukončí používání stroje až do chvíle 

odstranění poškození. O poruše musí být obeznámeni ostatní pracovníci, kteří stroj 

používají a rovněž musí být zapsán záznam o jeho poruše. Po ukončení práce musí 

být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používáním, 

například zakládacími klíny nebo zařazením převodového stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. V případě vzdálení obsluhy od stroje se musí zajistit stroj proti 

pohybu, ale i proti neoprávněnému použití jinou osobou, zamknutím kabiny stroje. 
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Část XV, bod 1, 2, 3 a 4 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky.  
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, případě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
 
Mé řešení: 

Přepravované montážní dieselové nůžkové plošiny musí být zabezpečeny proti 
posuvu a převrácení při přepravě. Zajištění se provede pomocí popruhů. Během 
přepravy se nesmí nikdo nacházet v kabině stroje ani na ložné ploše dopravního 
prostředku. Dále je nutné zajistit během přepravy pohyblivá zařízení. 
 
 
9.2.3  Příloha č.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Část I, bod 1, 3, 4 a 5 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
Mé řešení: 

Materiál bude skladován dle technických listů konkrétního materiálu od výrobce. 
Požadavky na skladování jsou popsány v kapitole 8 Kvalitatní požadavky a jejich 
zajištění, konkrétně odstavec 8.1.5 Kontrola skladování materiálů. 
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Část I, bod 16 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Mé řešení: 

Nakládání s odpady se bude řídit dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. Dále podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Na SV části staveniště bude zřízeno sběrné místo s kontejnery na odpad (viz výkres 

ZS). Odpad zde bude tříděn do příslušných kontejnerů. 

 
 
 
Část XI, bod 1, 2, 3, 4, 5 a 9 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. Této přílohy. 
 
 

Mé řešení: 

Je nutná vzájemná koordinace vazačů, montážníků a obsluhy jeřábu. Domluví si 
gesta pro jednotlivé druhy manipulací. Před zvedáním musí vazač zkontrolovat 
správné zajištění prvků. Pod zvedaným břemenem se nesmí nikdo pohybovat. Dále 
je nutné dodržování bezpečné vzdálenosti, dokud se zavěšené břemeno neustálí. 
Montážníci nikdy nesmí vkládat ruce mezi přepravované prvky a jiné konstrukce. 
Prvek lze uvolnit ze zdvihacího mechanismu až ve chvíli, kdy budou zhotovené 
potřebné spoje či jiné podpěry stanovené technologickým postupem. Během 
montáže ocelové konstrukce musí být zajištěna prostorová tuhost po osazení 
každého dílce. Je nutné dodržení pracovního postupu podle technologického 
předpisu. Spoje se provádí vhodným spojovacím materiálem, adekvátním nářadím a 
dotahují se na požadovaný moment. 
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Část XI, bod 10, 11, 12 a 13 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemisťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena zasypaná, upěvněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje 
od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 
13. Následující dílce se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
Mé řešení: 

Jeřáb bude obsluhovat pouze držitel řidičského a strojního průkazu. Je nutná 

vzájemná koordinace vazačů, montážníků a obsluhy jeřábu. Domluví si gesta pro 

jednotlivé druhy manipulací. Před zvedáním musí vazač zkontrolovat správné 

zajištění prvků. Pod zvedaným břemenem se nesmí nikdo pohybovat. Břemeno se 

uvolní z úvazu od jeřábu až po dotažení všech matek a kompletním zajištěním 

břemena proti zřícení. 

 

 

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

 

 
 
 
Část I, bod 1 a 2 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen ,,kontrukce“) musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožnovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších podlahách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu. 
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2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových 
nebo schodišťových přístupů. 
 

Mé řešení: 

 

Montážní plošiny chrání své uživatele pomocí zábradlí ve výšce 1,2 m a u podlahy je 

pak bezpečnostní lišta výšky větší než 15 cm proti pádu nářadí a dalších předmětů. 

 
 
 
Část II, bod 1 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 
s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy. 
 
Mé řešení: 
Každý pracovník bude používat osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní 

oděv, reflexní vestu a obuv. Dle konkrétní povahy práce pak brýle a rukavice. Během 

stavby budou prováděny namátkové kontroly pracovníků.  

 

 

Část II, bod 4 
 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 

Mé řešení: 
Každý pracovník je povinen zkontrolovat stav ochranných pracovních prostředků, 
jejich kompletnost a nezávadnost. Tuto kontrolu musí provést před začátkem 
pracovní činnosti každý den. V případě, že jsou OOPP nevyhovující, je nutné řešit 
problém se stavbyvedoucím, který musí zajistit vhodnou nápravu. 
 
 
Část II, bod 5 
 
Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
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osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
 
Mé řešení: 

K zajištění bezpečného pohybu na střeše je důležité používat ochranné pomůcky a 

dbát zvýšené opatrnosti při okraji střechy i při otvorech a koncích trapézového 

plechu. Povinností všech pracovníků je používat bezpečnostní kotvící body a úvazky. 

Dále musí pracovníci dbát zvýšené opatrnosti s materiálem, především pak 

v blízkosti okraje střechy.  

 

 

Část IV, bod 1 
 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
Mé řešení: 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou při práci na montážní plošině uloženy 

tak, aby nemohlo dojít k jejich nechtěnému shození nebo propadení. Z toho důvodu 

bude kolem podlahy montážní plošiny po obvodu 15 cm vysoká bezpečnostní lišta 

kvůli propadení pracovních pomůcek. 

 

 

Část V, bod 1 a 3 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

 

 

 

Mé řešení: 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se na staveništi nebude nikdo vyjma 

pracovníků provádějících tyto práce pohybovat.  

 

 

Část VI, bod 1 a 3 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických 
a jiných otvorů zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné 
konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
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Mé řešení: 
K zajištění bezpečného pohybu na střeše je důležité používat ochranné pomůcky a 

dbát zvýšené opatrnosti při okraji střechy i při otvorech a koncích trapézového 

plechu. Povinností všech pracovníků je používat bezpečnostní kotvící body a úvazky. 

Dále musí pracovníci dbát zvýšené opatrnosti s materiálem, především pak 

v blízkosti okraje střechy.  

 
 

 

Část IX 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

Mé řešení: 
Je nutné v průběhu dne všechny faktory sledovat a provádět kontroly dle kontrol 
popsaných v kapitole 8 Kvalitatní požadavky a jejich zajištění, konkrétně odstavec 
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek. V případě překročení limitních požadavků je 
nutné práce přerušit. 
 

 

 

 

Část XI 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat 
z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 
podle části VII. Bodu 7 věty druhé. 
 
Mé řešení: 
Pracovníci podílející se na výstavbě budou dostatečně proškoleni o možných 
nebezpečích při výstavbě a seznámeni, jak jim předcházet. Zaměstnanci musí 
podepsat souhlas o absolvování daného školení. Stavbyvedoucí uchová všechny 
protokoly o školení k případným kontrolám. Osoby nepovolané budou rovněž 
seznámeny s možnými riziky na pracovišti a budou jim poskytnuty ochranné 
pomůcky. 
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10.   PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY JEDNOPODLAŽNÍCH HAL 
 
Požární ochrana ocelové konstrukce montované haly. Většina montovaných hal 
v oboru ocelových konstrukcí je projekčně řešena jako jednopodlažní stavba. Pro tyto 
jednopodlažní haly je ve většině případů vyžadována požární odolnost haly 15 minut. 
V některých případech, kde je zvlášť vysoké riziko požáru je dokonce vyžadována 
požární odolnost haly na 30 minut. Proto stanovení skutečné hodnoty požární 
odolnosti ocelové konstrukce haly přísluší investorovi ve spolupráci s projektantem 
po zajištění a určení všech potřebných aspektů (co se bude v montované hale 
skladovat, vyrábět, vyskytovat; vzdálenost od sousedních budov a hal; množství 
oken, dveří, světlíků atd.). Tato hodnota požárního zatížení je pak uvedena 
v dokumentaci ve stavebním povolení. 
 
 
 

10.1   Historie protipožárních nátěrů 
 

Použití protipožárních nátěrů začíná v jisté podobě od středověku. Staří Řekové 
používali k impregnaci svých staveb proti ohni vápenné vodné roztoky, dřevo bylo 
máčeno v roztocích solí, bylo známo i vodní sklo. Ve středověku byly dřevěné krovy 
chrámů impregnovány dokonce volskou krví. Protože byly tyto úpravy málo účinné, 
nehrály ve výstavbě žádnou podstatnější roli a až do třicátých let byly užívány 
především tam, kde je nebylo možno nahradit účinnějším systémem, tedy především 
jako impregnace telegrafních sloupů, nátěry dřevěných krovů, bílení dřevostaveb 
vápnem atd. Skutečný rozvoj protipožárních nátěrů nastává však až během II. 
světové války a zejména v poválečných letech. V té době dochází také k rychlému 
rozšíření válcovaných a svařovaných ocelových konstrukcí ve stavebnictví a role 
požární ochrany všeho druhu značně narůstá. 
 
 
 

10.2   Rozdělení protipožárních nátěrů 
 

- Zábranový nátěr 
- Intumescentní nátěr 
- Sublimující nátěr 
 

 

10.2.1  Zábranový nátěr 
 

Zábranové systémy slouží především pro ochranu dřeva a dále plastů ve formě 
kabelových izolací nebo plastového potrubí. Jejich funkcí je po určitou dobu zabránit 
průniku ohně k chráněnému materiálu, a i potom brání šíření plamene po povrchu 
omezováním přístupu kyslíku. Mezi zábranové nátěry lze zařadit i tenkovrstvé 
systémy, které odrážejí teplo a tím snižují povrchovou teplotu ohněm namáhaného 
prvku. Podstatou je orientovaná vrstva křemenných destiček, případně kombinovaná 
s dalšími materiály (slída, bentonitové jíly). 
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10.2.2  Intumescentní nátěr 
 

Dalším typem je pravděpodobně nejrozšířenější nátěr intumescentní neboli zpěňující. 
Tento typ nátěru se při vysokých teplotách, které vznikají v objektu při požáru, začne 
měnit na nehořlavou pěnu na povrchu konstrukce, kterou chrání konstrukci před 
kolapsem. Chemická reakce probíhá z důvodu odpařování obvykle polyalkoholů za 
přítomnosti kyselin. Nejčastější použití v dnešní době je na ocelové konstrukce, ale 
není to pravidlem, používají se na dřevěné konstrukce i plastové kabelové chráničky. 
 

 

10.2.3  Sublimující nátěr 
 

Určitým přechodem mezi nátěry a nástřiky jsou nátěry sublimující, které nejsou zatím 
příliš rozšířené ve stavebnictví. Systém funguje na principu odpařování plynů z 
nátěru a ochlazování ohřívané konstrukce. Tento typ je vhodný na nedostupná místa 
i ve venkovním prostředí z důvodu aplikace. Systém je přechodem mezi nástřikem a 
nátěrem. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Obr. 53: Rozdělení protipožárních nátěrů a jejich použití (převzato z [39]). 
 
 
 

10.3   Řešený objekt – volba nátěru 
 

Nyní se dostáváme už k mé konkrétní hale, která je dle výpočtu v projektové 
dokumentaci I Stupeň požární bezpečnosti a má požární odolnost R15. Ke ztrátě 
pevnosti dochází při požáru ocelové konstrukce a jejích prvků tak, že klesá tzv. mez 
kluzu (mez kluzu charakterizuje přechod mezi elastickou a elasticko-plastickou 
oblastí zátěžové křivky). V 15. minutě požáru při teplotě 783 °C se mez kluzu oceli 
sníží na 14% původní pevnosti a dochází k jejímu kolapsu. Z tohoto důvodu je 
důležité všechny nosné konstrukce opatřit protipožární ochranou. Ovšem snížení 
pevnosti oceli není závislé na rychlosti zahřívání, ale na teplotě samotné. Proto 
v jiných podmínkách by stejná ocelová konstrukce mohla vykazovat mnohem vyšší 
požární odolnost např. 20 či 30 minut. Pro můj objekt jsem si zvolil systém 
Intumescentního protipožárního nátěru. Jedním důvodem byla estetika, jelikož 
většina sloupů je v otevřeném prostoru. Dalším důvodem byly hygienické požadavky. 
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U nástřiků by se vytvořil těžko omyvatelný povrch a prostor pro usazování prachu, 
což je nepřípustné pro hygienický provoz v hale. 

 
Obr. 54: Teplota při požáru v závislosti na čase (převzato z [40]). 

 
 

10.4   Varianty nátěrů 
 
Pro srovnání jsem si určil dvě varianty. Nátěr s požadavky na požární odolnost a bez 
požadavků na požární odolnost.  
 
10.4.1  Nátěr bez požadavků na požární odolnost: 
 
Sa 21/2  velmi důkladné otryskání – Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí 
přítomnost olejů, mastnot a nečistot, rzi, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé 
stopy nečistot musí být ve formě skvrn nebo pásů.  
 
Tryskání neboli pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, 
obvykle tvrdých materiálů proudem abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivum 
používají pro tvrdé materiály ocelové broky a ocelový granulát S, křemičitý písek. 
 
Základní vysokosušinový epoxidový nátěr 80 μm – Epoxidový základní nátěr 
s vysokým obsahem sušiny. Tento nátěr má vynikající antikorozní vlastnosti a má 
velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost. Je vhodný na nátěry ocelových 
konstrukcí hal apod., kde je možné ho nanášet jako jednovrstvý nátěr v tloušťce 80 
mikrometrů. 
 
2x vrchní polyuretanový nátěr – Kvalitní, rychleschnoucí vrchní dvousložková barva 
univerzálně použitelná. Vhodná pro nátěry ocelových konstrukcí, hal, dopravníků, 
výrobních linek i minerálních podkladů. Má výbornou stálobarevnost, přilnavost, 
mechanickou a chemickou odolnost. Druhá vrstva se nanáší 45 minut od nástřiku 
první vrstvy. 
 
 
10.4.2  Nátěr s požadovanou požární odolností: 
 
Sa 21/2  velmi důkladné otryskání – Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí 
přítomnost olejů, mastnot a nečistot, rzi, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé 
stopy nečistot musí být ve formě skvrn nebo pásů. Tryskání neboli pískování, je 
technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých materiálů 
proudem abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivum používají pro tvrdé materiály 
ocelové broky a ocelový granulát S, křemičitý písek. 
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Základní antikorozní nátěr Fluid Film – antikorozní ochranné prostředky Fluid Film se 
osvědčili jako nanejvýš účinná antikorozní ochrana jak při vnitropodnikové 
mezioperační konzervaci, tak při dlouhodobém uložení předmětů.  
 
Protipožární nátěr Flamizol S na požární odolnost 15 minut – tl. 200 – 400 μm. 
V jedné vrstvě nanášet 150 - 250 μm. Dle ředění nátěru, další vrstvy s odstupem 24 
hodin. Flamizol S je bílá suspenze. V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová 
hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu nehořlavou, 
tepelně izolující vrstvu pěny, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě 
chránící materiál proti působení ohně a sálavého tepla. Aplikaci protipožárních 
nátěrů může provádět pouze firma, která je zaškolena výrobcem a prokáže se 
platným osvědčením společnosti STACHEMA CZ s.r.o. 
 
Krycí lak Derilux 33 – krycí lak s antikorozními pigmenty (zinkfosfát nebo hliník) na 
bázi pryskyřice, hedvábně lesklý. 
 

 

10.5   Příklad požáru – hala Hruška v Ostravě 
 
Hala je v provozu od roku 2008 a slouží jako pekárna. Požár začal výbuchem kotle 
v listopadu 2017. Svislé nosné ocelové konstrukce měly požadavek R15 na požární 
odolnost a byly chráněny systémem KNAUF. Ocelová konstrukce montované haly se 
i při minimálních nárocích na protipožární ochranu zachovala ideálně a nedošlo k její 
degradaci a následnému zřícení, hlavně tedy díky protipožárním nátěrům a 
nástřikům, které ochránili konstrukci do příjezdu hasičů.  Nosná konstrukce haly 
zůstala zachována a po netknuté dekontaminaci se mohlo přistoupit k její 
rekonstrukci, která začala koncem listopadu roku 2017 a skončila začátkem dubna 
2018. V současnosti je hala opět plně funkční a v provozu, a to vše především díky 
protipožárním nátěrům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 55: Příklad požáru – hala Hruška v Ostravě (převzato z [41]). 
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10.6   Závěrečné zhodnocení 
 

Závěrem své práce bych chtěl poukázat na důležitost protipožárních nátěrů a 
nástřiků. Z mé vlastní zkušenosti z praxe si myslím, že se tomuto problému nevěnuje 
příliš mnoho pozornosti, přestože by si ji určitě zasloužil. Během požáru dnes 
rozhodují sekundy, a proto by si měl každý investor položit otázku, zda stojí za to si 
připlatit za protipožární nátěr a třeba i do budoucna zachránit svojí konstrukci? 
Z mého pohledu rozhodně ano. 
 

Hlavní výhody protipožárních nátěrů: 
-přispívají k bezpečné evakuaci osob při požáru 
-zmírňují materiálové škody při požáru 
-zvyšují odolnost proti sálavému teplu 

-mají tepelně izolační funkci 
-dají se použít jako vrchní krycí nátěr 
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Závěr 
 
Ve své bakalářské práci jsem se věnoval montáži ocelové haly v Okřínku u 
Poděbrad. Řešil jsem montáž všech prvků ocelové konstrukce až po zastřešení haly 
z trapézového plechu. 
 
V bakalářské práci jsem zpracoval technickou zprávu zařízení staveniště, širší 
dopravní vztahy pro dopravu ocelových prvků, rozpočet, návrh strojní sestavy, 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, kontrolní a zkušební plán. V bakalářské 
práci jsem se v poslední kapitole zaměřil na protipožární nátěry jednopodlažních hal, 
kde jsem se dozvěděl o historii nátěrů, variantách a i o konkrétním případu, kde 
protipožární nátěry zachránily stabilitu konstrukce. 
 
Díky vypracování bakalářské práce jsem se seznámil s používáním programu pro 
sestavení časového plánu a bilance pracovníků CONTEC, dále položkového 
rozpočtu BUILDpowerS. Rovněž jsem si ověřil již získané znalosti během studia, ale 
také získal spoustu nových informací. Vypracování bakalářské práce bylo cennou 
zkušeností a přínosem pro budoucí studium i praxi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

11.   SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 
Seznam použitého softwaru 

 
Program RTS BUILDpower S - studentská verze 

Program CONTEC – studentská verze 

Program Archicad 20 – studentská verze 

Program Microsoft Word 2013 – plná verze 

Program Microsoft Excel 2013 – plná verze 

Program Adobe Acrobat DC – plná verze 

 
Seznam literatury 
 
ŠLANHOF,J.: BW052- Automatizace stavebně technologického projektování, 

studijní opora, Brno 2009 

 

DOČKAL, K.: BW054- Management kvality staveb, studijní opora, Brno 2010 

 

MOTYČKA,V. DOČKAL, K.: Technologie staveb I, studijní opora, Brno 2005 
 
BIELY, Boris.: BW05 - Realiazce staveb studijní opora. Brno 2007 
 
 
Seznam zákonů 
 
zákon č. 169/2018 Sb., stavební zákon 
 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 
 
Seznam nařízení vlády 
 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. 
 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky  
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nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů  
 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti. 

 

Seznam vyhlášek 
 
vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 
 
vyhláška č. 405/2017 Sb. O dokumentaci staveb 
 
vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
 
 
Seznam norem 
 
ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí – obecná ustanovení 
 
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 
1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
 
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 
2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
 
 
Seznam tabulek 
 
Tabulka 1: Výpis materiálů 
Tabulka 2: Personální obsazení čety 
Tabulka 3: Katalog odpadů 
Tabulka 4:  Spotřeba vody 
Tabulka 5: Stanovení dimenze vodovodní přípojky 
Tabulka 6:  Kontrolní a zkušební plán 
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OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky 
max. – maximální 
min. - minimální 
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