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ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt skladového areálu firmy 
Bidfood. Součástí práce je řešení technologického předpisu pro vrtané piloty a montáž 
ocelového skeletu, organizace výstavby, návrh zařízení staveniště a hlavních strojů 
a mechanismů. Součástí je také technická zpráva, koordinační situace se širšími vztahy 
dopravních tras, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních technologických 
etap a kontrolní a zkušební plán. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Sklad, technická zpráva, technologický předpis, strojní sestava, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, časový plán, položkový rozpočet, zařízení staveniště, kontrolní 
a zkušební plán, grafické schéma prací. 

ABSTRACT  

The goal of the thesis is a construction technological project of a Bidfood warehouse. 
Part of the work is the solution of technological regulation for drilled piles and assembly 
of steel skeleton, organization of the construction, construction site equipment plan, draft 
of the main machinery and mechanisms. Technical report, coordination layout with 
a description of transport options, schedule, and financial plan are also part of this thesis. 

KEYWORDS  

Warehouse, technical report, technological regulation, mechanical assembly, plan 
health and safety at work, time schedule, item budget, construction site equipment, 
inspection and test plan, graphic visualisation of works. 
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Úvod 

V mé diplomové práci se zabývám stavebně technologickým projektem 
skladovacího areálu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. Hlavní stavební objekt je 
založen na více než 400 pilotách různých průměrů, železobetonových základových 
patkách a prefabrikovaných základových prahů. Pod podlahou 1.NP je navržena 
provětrávaná vzduchová mezera přibližně 1 m vysoká. Svislou nosnou konstrukci tvoří 
ocelový skelet včetně ocelového příhradového vazníku s rozpětím téměř 42 m. Lehký 
obvodový plášť je tvořen tepelně izolačními PU panely tlouštěk 100 mm a 200 mm. 

V práci jsem se částečně zaměřil na provádění vrtných prací, které se z důvodu 
blízkosti vodoteče u jižní strany pozemku provedou dvěma technologiemi, a to metodou 
CFA a metodou vrtání s výpažnicemi. Dále jsem se v práci zaměřil na provádění montáže 
ocelového skeletu, pro který jsem vyhotovil řadu příloh mj. technologický předpis 
a kontrolní a zkušební plán. Rovněž jsem řešil i proveditelnost návrhu a s tím spjaté 
posouzení návrhu autojeřábů a bezpečnost práce při montážích. Především jsem kladl 
důraz na bezpečnou práci zdvižných zařízení kvůli vedení vysokého napětí, které 
prochází napříč staveništěm. 
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1. Základní identifikační údaje o stavbě 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Údaje o žadateli:  Bidfood Czech Republic, s.r.o. 
    V Růžovém údolí 553, Mikovice 
    278 01 Kralupy nad Vltavou 
Údaje o zpracovateli:  Ing. Vladimíra Neplechová 
    Jažlovická 1764/50 
    149 00 Praha 4 
    ČKAIT: 0001594 
Další zpracovatelé: 
Stavební část:   Ing. Vladimíra Neplechová 
Konstrukční část:  Ing. Stanislav Jurčo 
Instalace:   Ing. Jindřich Matějka 
Vzduchotechnika:  Ing. Martin Pulec 
Požární bezpečnost:  Ing. Miroslav Macoun 
Chlazení:   Pavel Kopecký 
Komunikace, parkoviště: Daniel Kadavý 
 

1.2. Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Účel stavby:   Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
Místo stavby:   Chlumec nad Cidlinou 
    Parc. č. 976/10, 976/1 
Katastrální území:  Chlumec nad Cidlinou 
Dotčené pozemky:  p. č. 976/10 2213 m2 Ostatní plocha 
    p. č. 976/1 26 981 m2 Trvalý travní porost 
Cena za dílo:   146 474 000 Kč 
Zahájení stavby:  3. února 2020 
Dokončení stavby:  11. června 2021 

Záměrem investora je vybudovat novou stavbu - Sklady, kanceláře, sociální a pomocné 
prostory +0,00 = 227,20.  

V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny sklady - 2 mrazírenské sklady, 3 chladírenské 
sklady, suchý sklad a sklad mrazáků (všechny sklady mají výšku 10 m) a potřebné zázemí 
pro pracovníky skladů.  

V distribučních skladech budou skladovány pouze balené výrobky. V části expedice 
bude umístěn příjem zvěřiny ve visu. Příjem zvěřiny bude z venkovní strany do příjmu a 
dále do chladírny. Přístup pracovníka do příjmu bude přes hygienickou smyčku. Zvěřina 
zde bude pouze vykupována a následně převážena do Kralup nad Vltavou (provoz 
investora) k dalšímu zpracování.     

V mrazírenských, chladírenských a suchém skladě je zabalené zboží skladováno na 
paletách a palety jsou ukládány do regálů ve čtyřech vrstvách.  Ve skladu mrazáků jsou 
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ukládány mrazáky, které jsou před uložením do regálů předem umyty a usušeny 
v přilehlých prostorách. Palety se zbožím jsou přemísťovány z expedice pomocí 
vysokozdvižných vozíků.  

V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny také potřebné prostory pro sklady (dispečink, 
sociální zázemí pro dispečink a řidiče, kuchyňka, schodiště a výtah).  U dispečinku 
v 1. nadzemním podlaží je prostor pro příjem peněz z rozvážky zboží.  
Kontrola všech příchozích osob bude probíhat u objektu ostrahy u vjezdu do areálu. 

Vstup všech pracovníků je ze severní strany objektu společným schodištěm do 2.NP. 
Pracovníci skladů mají ve 2.NP šatny (muži, ženy) se sociálním zázemím, denní místností 
s kuchyňkou. Do prostoru expedice budou vstupovat pouze bočním schodištěm ve 
východní části objektu. Od kanceláří jsou tyto prostory odděleny dveřmi. 

Pro sklady je vybudována expedice s 9 vyrovnávacími můstky, expedičními dveřmi 
a těsnicími límci proti chladu. Zároveň bude možnost výjezdu přes suchý sklad a sklad 
mrazáků po šikmé rampě do venkovního prostoru. Všichni pracovníci mají společný 
vstup z 1.NP společným schodištěm do 2.NP.  

Prostory skladů a expedice budou vychlazovány na požadované teploty. Zastřešená 
strojovna chlazení bude umístěna v zadní části objektu (jižní strana). Ostatní prostory 
(kancelář, šatny, sociální zázemí) budou vytápěny, větrány a klimatizovány na teploty dle 
příslušných norem. 

Samostatný jednopodlažní objekt ostrahy je umístěn u vjezdu do areálu. Buňka bude 
mít místnost pro zaměstnance ostrahy, šatnu a sociální zázemí s toaletou a umyvadlem. 

2. Hlavní účastníci výstavby 

Investor/stavebník:  Bidfood Czech Republic, s.r.o. 
    V Růžovém údolí 553, Mikovice 
    278 01 Kralupy nad Vltavou 
Hlavní projektant:  Ing. Vladimíra Neplechová 
    Jažlovická 1764/50 
    149 00 Praha 4 
    ČKAIT: 0001594 
Generální dodavatel:  Gremis, s.r.o. 
    Jihlavská 230 
    594 01 Velké Meziříčí 

3. Členění stavby na stavební objekty 

Stavební objekty 

SO 01 - Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
SO 02 - Objekt ostrahy 
SO 03 - Areálový vodovod, vodoměrná šachta, požární nádrž 
SO 04 - Dešťová kanalizace 
SO 05 - Odlučovač ropných látek, vsakovací nádrž 
SO 06 - Splašková kanalizace 
SO 07 - Čistírna odpadních vod 
SO 08 - Přípojka VN, NN  
SO 09 - Trafostanice 
SO 10 - Hrubé terénní úpravy 
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SO 11 - Přístupová komunikace 
SO 12 - Vnitroareálová komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 
SO 13 – Oplocení 

Provozní soubory 

PS 01 – Chlazení 
PS 02 – Regálové zakládání 
PS 03 – Náhradní zdroj 

4. Stavebně architektonické řešení stavby 

SO 01 - Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 

Zastavěná plocha: 5340 m2 

Obestavěný prostor: 43 305 m3 

Užitná plocha:  5150 m2 
Sklady jsou řešeny jednopodlažní se světlou výškou 10 m. Ke skladům přiléhá 

dvoupodlažní část. V 1.NP je umístěna expedice s potřebným zázemím pro pracovníky 
skladů a příjem zvěřiny ve visu. Ve 2.NP jsou umístěny kanceláře s potřebným zázemím 
a šatny pro pracovníky skladů s potřebným zázemím. Dle požadavku stavebního úřadu 
nepřekročí výška objektu 15 m od terénu. 

Nosná konstrukce je ocelová, včetně střech a patra. Jednopodlažní sklady jsou řešeny 
s ohledem na potřeby provozu. Všechny sklady mají stěny i strop z polyuretanových 
panelů tl.200 mm. Sedlová střecha s mírným sklonem nad sklady je z ocelových 
příhradových vazníků a krytinou z ocelového plechu.  

Obvodový plášť celého objektu tvoří polyuretanové panely (u skladů tl.200 mm), 
u dvoupodlažní části polyuretanové panely tl. 100 mm. Střecha nad sklady není zateplena, 
plní jen ochranu proti dešti. Střešní prostor nad sklady je provětrávaný.  

Střecha dvoupodlažní části je plochá s mírným spádem k hale, s horní izolační 
vrstvou proti vodě a zateplením. Zateplení ploché střechy splňuje požadované hodnoty 
na tepelnou ochranu budov.  Barevně je řešen objekt: venkovní i vnitřní ocelová 
konstrukce v barvě šedé. Obvodový plášť z polyuretanových panelů je v barvě šedé 
kromě vystupující dvoupodlažní části, která bude v barvě bílé. 

SO 02 - Objekt ostrahy 

Zastavěná plocha: 24,50 m2 

Obestavěný prostor: 97 m3 

Užitná plocha:  21,20 m2 
Jednopodlažní objekt je umístěn u vstupu do areálu a bude obsahovat místnost pro 

ostrahu, šatnu a sociální zázemí a bude napojen na zdroj vody, kanalizace a elektrické 
energie. 
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SO 03 - Areálový vodovod, vodoměrná šachta, požární nádrž 

Bilance spotřeby vody 
Předpokládaná roční spotřeba vody pro zaměstnance činí cca 1 297 m3 

Předpokládaná maximální denní spotřeba vody objektu činí cca 3,85 m3 

Předpokládaná maximální okamžitá spotřeba vody objektu činí cca 2 l/s 
Zdrojem vody je vodovod firmy Kinských – vodovodní řad na pozemku 972/2 v 

dimenzi PE100. 
Voda bude napojena na stávající šachtu, která je na pozemku č. 972/2. Dimenze 

přípojky bude PE110, vodovodní řad má dimenzi PE100. Měření spotřeby vody je 
navrženo ve vodoměrné šachtě na pozemku investora, kde je umístěna kompletní 
vodoměrná sestava DN50, složená z uzavíracího ventilu, zpětného ventilu, vodoměru, 
filtru a uzavíracího ventilu na výstupu sestavy. Vodoměr bude mít nominální kapacitu 10 
m3/hod. 

Areálový vodovod má délku 332 m a obsahuje vodoměrnou šachtu na 
severozápadním rohu pozemku. Dále je vodovod napojen na sestavu dvou akumulačních 
nádrží o objemu 2x120 m3, z nichž jedna dlouží jako požární nádrž. 

SO 04 - Dešťová kanalizace 

Dešťové vody jsou odváděny z následujících ploch: 
SO 01     5 471 m2 

SO 02     20 m2 

Zámková dlažba   2 318 m2 

Asfaltová komunikace  6 305 m2 

Celkový půdorysný průmět ploch 14 114 m2 
Celkový průtok při intenzitě deště 217 l/s*ha je 306 l/s 

Dešťové vody ze střech objektů (SO01, SO02), zpevněných ploch a parkoviště budou 
svedeny přes odlučovač ropných látek do vsakovací nádrže Wavin Q-Bic-Plus.  

Před expediční rampou bude osazen po celé délce betonový štěrbinový žlab, u 
ostatních ploch budou silniční vpusti. 

Dešťové vody ze střechy hlavního objektu SO-01 budou zavedeny do 
vsakovacích/retenčních modulů Wavin-Q-Bic-Plus galerie GL1 na pozemku investora. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkoviště budou odvedeny přes kalovou jímku 
a odlučovač ropných látek do vsakovacích/retenčních modulů Wavin-Q-Bic-Plus galerie 
GL2 na pozemku investora. 

Dešťové vody z objektu ostrahy SO-02 budou odvedeny přímo do 
vsakovacích/retenčních modulů Wavin Q-Bic Plus galerie GL2 na pozemku investora. Z 
těchto vsakovacích galerií bude proveden řízený odvod dešťových vod do přilehlé 
vodoteče na pozemku 976/1. Maximální projektovaná kapacita řízeného odvodu ze všech 
galerií činí 40 l/s, což zajistí clony na výstupu řízeného odtoku. Obě galerie jsou opatřeny 
bezpečnostními přepady s vyústěním do vodoteče – výpustní objekt se zpětnou klapkou. 



18 
 

SO 05 - Odlučovač ropných látek, vsakovací nádrž 

Předpokládaný interval vyvážení kalů je cca 3x ročně. Vyčištěná voda bude 
odvedena do přilehlé vodoteče na pozemku 976/6. Na potrubí u vodoteče bude osazena 
zpětná klapka pro zamezení zpětného vzdutí vody z vodoteče do kanalizace. Potrubí bude 
v místě vyústění do vodoteče obetonováno. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkoviště budou odvedeny přes odlučovač 
ropných látek do vsakovacích modulů Wavin Q-Bic-Plus na pozemku investora. Dešťové 
vody ze střech objektů budou zavedeny do akumulačních nádrží a poté přepadem do 
vsakovacích galerií. Z těchto vsakovacích galerií bude proveden řízený odvod dešťových 
vod do přilehlé vodoteče na pozemku 976/6. Maximální projektovaná kapacita řízeného 
odvodu ze všech galerií činí 40 l/s, což zajistí vírové ventily na přepadech jednotlivých 
galerií. 

SO 06 - Splašková kanalizace 

Kapacitní údaje splaškových odpadních vod: 

Předpokládaný roční objem odpadních vod z objektu činí cca 1 297 m3 

Předpokládaný denní objem odpadních vod z objektu činí cca 3,85 m3 

Předpokládaný maximální denní objem odpadních vod z objektu činí cca 7,5 m3 

Celková délka splaškové kanalizace je 270 m a je tvořena plastovým KG potrubím 
DN 300 mm. Na venkovním úseku budou osazeny betonové šachty s průměrem 1000 mm 
s liniovými poklopy pro případné čištění. 

SO 07 - Čistírna odpadních vod 

Pro čištění splaškových vod bude použita ČOV Aqutec AT 50 KZ s kapacitou 7,5 m3 
za den. Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do 
vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou 
vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod 
schválil místní vodohospodářský úřad ve svém stanovisku. 

SO 08 - Přípojka VN, NN  

V areálu bude vybudována přípojka vysokého napětí o délce 97,4 m vedoucí ze 
stávajícího sloupu vysokého napětí do SO 09 Trafostanice. Přípojka povede v zemi 
v plastovém ochranném potrubí. Instalovaný příkon nového areálu Pinst. bude 530 kW, 
soudobý příkon provozovny je závislý na ročním období. Jeho maximální hodnota 
nepřesáhne 450 kW (800 A). 

SO 09 – Trafostanice 

V areálu bude vybudována nová trafostanice betonového provedení s obestavěným 
prostorem 85 m3. Trafostanice bude osazena rozvaděčem VN ve schématu: odpínač 
kabelového přívodu + odpínač trafa s jištěním pojistkami. Hermetické olejové trafo 
22/0,4 kV, 630 kVA, rozvaděč NN – hlavní jištění 1000 A, fakturační měření elektrické 
energie na straně NN v samostatné přístupné skříni s elektroměrem. 
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Projekt EL je zpracovaný v souladu s technickými normami a s hygienickými, požárními 
a bezpečnostními předpisy – PBŘS. 

SO 10 - Hrubé terénní úpravy 

Jedná se o nezastavěné území v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, p.č. 976/1 a 976/10.  
Pozemek je většinou rovinného charakteru s mírným spádem od severu k jihu. Na obou 
pozemcích se nenachází žádná stavba a kolem všech hranic pozemků se rovněž nenachází 
žádná stavba. Souběžně se západní hranicí pozemku vede železniční vlečka.   

V severní části pozemku jsou stromy převážně náletové. U zamýšleného vjezdu do 
areálu je pouze nálet, který bude vysekán. V další části na severní straně směrem od 
zamýšleného vjezdu je převážně nálet, který bude vysekán, ostatní - stávající vegetace 
bude odborně revitalizována. Při nové stavbě bude nezastavěný pozemek zatravněn.  

Vnitřní prostor areálu bude zatravněn především výsevem vhodné travné směsi. 
Směs osiva bude stanovena dodatečně dle půdního složení a intenzity údržby. 
V místě nového objektu budou provedeny hrubé terénní úpravy na kótu -1,40.  
+0,00 = 227,20 Bpv. 

SO 11 - Přístupová komunikace 

Zpevněná plocha: 2500 m2 
Šíře komunikace u brány 7,0 m 
Délka vjezdu 11,30 m 

Vjezd do areálu je navržen na vjezd a výjezd návěsové soupravy směrem doleva 
(připojení na silniční síť) s rozjezdovým poloměrem silničního obrubníku vlevo R = 12,0 
m a vpravo R = 9,0 m. Směr doprava pokračuje jako účelová komunikace pro obsluhu 
přilehlých pozemků s velmi nízkou intenzitou provozu a nepředpokládá se odbočení 
vyjíždějících vozidel vpravo. 

Vjezd a komunikace bude lemována silničním obrubníkem s přídlažbou na šíři 
0,25 m osazeným 15 cm nad niveletu do betonu s opěrou.  

SO 12 - Vnitroareálová komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 

Zpevněné plochy: 8715 m2 
Pro parkování zaměstnanců bude zřízeno parkoviště s kapacitou 105 kolmých stání. 

Parkoviště je dopravně připojeno samostatným vjezdem šíře 6,0 m na stávající místní 
komunikaci. Toto parkoviště je tvořeno zámkovou dlažbou a je lemováno silničním 
obrubníkem. 

Asfaltová vnitroareálová komunikace je napojena od posuvné brány a vede směrem 
do areálu, kde se napojuje na manipulační a skladové plochy. 

SO 13 – Oplocení 

Celý pozemek bude oplocen ocelovými sloupky a drátěným pletivem výšky 2,0 m a to je 
zakončeno ostnatým drátem. Celková délka oplocení je 775 m. Parkoviště osobních aut 
je oploceno samostatně. Vjezd na parkoviště osobních aut bude samostatný a bude 
opatřen vjezdovými elektrickými posuvnými vraty. Vjezd kamionů a malých nákladních 
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aut bude samostatný a bude opatřen vjezdovými elektrickými posuvnými vraty. U 
vjezdových vrat pro kamiony bude osazena branka pro pěší. U objektu ostrahy bude 
osazena závora. V jižní části oplocení budou osazena vrata velikosti 3,6 m pro možnost 
vjezdu na pozemek investora. 

PS 01 – Chlazení 

Jedná se o novou technologii strojního chladicího zařízení, které pracuje s vysokou 
provozní účinností, bez použití regulovaných látek, nebo F-plynů s plným využitím 
odpadního tepla pro ohřev vlastní budovy a TV. 

Jako zdroj chladu bude použita kompaktní centrální strojovna chladu. Jedná se 
o kontejnerové provedení strojovny. Strojovna bude jako celek vyrobena ve výrobním 
závodě, dopravena a umístěna na novou pozici a bude zprovozněna nezávisle na 
stávajícím chladicím zařízení tak, aby bylo možné zajistit operativní a rychlé přehození a 
nahrazení stávajícího zdroje chladu za nový, bez výpadku nebo s omezenými důsledky 
na prodej. 

 
Součástí jednotky je integrovaný silový a řídící rozvaděč.  Pro regulaci jednotky je 

použit řídící regulátor včetně zobrazovacího displeje. Regulátor zabezpečuje precizní 
regulaci sacího tlaku včetně jeho optimalizace dle požadavků připojených spotřebičů, 
kondenzačního tlaku, kontrolu sacího a výtlačného přehřátí a vyhodnocování hladiny 
chladiva ve sběrači včetně měření teploty kapalného chladiva. S ohledem na použití 
chladiva R744 (CO2) obsahuje jednotka také technologii pro udržení chladiva v chladicím 
okruhu při výpadku elektrického napájení. Tato technologie musí zajistit, že po dobu 
minimálně 6 hodin po výpadku elektrického napájení nedojde ke ztrátě náplně chladiva 
R744. 

PS 02 – Regálové zakládání 

Jedná se o skladovací prostor mraženého, chlazeného, suchého zboží a skladu mrazáků. 
Toto zboží je skladováno na paletách uložených na regálech ve čtyřech vrstvách. 

Kapacita skladu mrazáků:   
Pevné regály:    624 palet ve 4 vrstvách 
Kapacita suchého skladu:   
Pevné regály:    948 palet ve 4 vrstvách 
Kapacita chladírenského skladu č.1 (teplota +2°až +6°C):   
Pevné regály:    1220 palet ve 4 vrstvách 
Kapacita chladírenského skladu č.2 (teplota +2°C):   
Pevné regály:    432 palet ve 4 vrstvách 
Kapacita chladírenského skladu č.3 (teplota +0 až +2°C):   
Pevné regály:    216 palet ve 4 vrstvách 
Kapacita mrazírenského skladu č.1 (teplota -20 až -24°C):   
Pevné regály:    1512 palet ve 4 vrstvách 
Kapacita mrazírenského skladu č.2 (teplota -20 až -24°C):   
Pevné regály:    1512 palet ve 4 vrstvách 
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Celková kapacita všech skladů: 6 464 palet 

Jedná se o EURO palety velikosti 1200 x 800 mm, výšky 1800 mm. 

Jedná se o zabalené zboží v prvotním obalu a kartonu, které je skladováno na EURO 
paletách. 

Veškeré zboží je převáženo pomocí vysokozdvižných akumulátorových vozíků. 

PS 03 – Náhradní zdroj 

Náhradní dieselový generátor bude umístěn na západní straně objektu na samostatné 
železobetonové základové desce a bude uveden do provozu při výpadku elektrického 
proudu. 

5. Situace stavby, popis staveniště 

Situace stavby je podrobně znázorněna v přílohách: Výkres zařízení staveniště. 
Staveniště se nachází v nezastavěném území v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou 
na parcelách č. 976/1 a 976/10 s celkovou plochou 29 194 m2. Pozemky jsou územním 
plánem určeny pro průmyslovou výstavbu. Výstavbou nebudou dotčeny okolní pozemky. 
V blízkosti staveniště se nenachází žádné stavby. Souběžně se západní hranicí pozemku 
vede železniční vlečka, která nebude mít žádné negativní vlivy na výstavbu. 

Situace stavby je podrobněji řešena v kapitole: Projekt zařízení staveniště. 

6. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 
objektu 

Způsob realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 01 je 
podrobně řešen v kapitole: Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu. 

7. Časový a finanční plán výstavby 

Časový a finanční objektový plán je graficky znázorněn v příloze Č.5 Časový a 
finanční plán - objektový. Dále tento plán obsahuje graf nasazení pracovníků a graf 
čerpání finančních prostředků po měsících. 

Celkové náklady na hlavní stavební objekt činí dle položkového rozpočtu 
146 474 000 Kč bez DPH. Celkové náklady stavby všech stavebních objektů pak činí 
209 938 000 Kč. Předpokládaný termín zahájení výstavby je 3. února 2020 a dokončení 
11. června 2021. 

8. Zařízení staveniště 

Během přípravných prací a skrývky ornice se provede finální oplocení pozemku 
drátěným pletivem s ocelovými sloupky a ostnatým drátem výšky 2 m. Pouze část 
severního oplocení bude dočasně zřízeno systémovým oplocením výšky 2 m, kde rovněž 
budou zřízeny vjezdy na staveniště pro nákladní automobily a osobní automobily. U 
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vstupů budou na dobře viditelném místě umístěny značky upozorňující na stavbu, 
bezpečnostní opatření a zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Zařízení staveniště je podrobněji řešeno v kapitole: Projekt zařízení staveniště. 

9. Hlavní stavební mechanismy 

Hlavní stavební mechanismy jsou podrobněji popsány v kapitole: Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 

9.1. Zemní práce 

• Pásové rypadlo CAT 315F CR 
• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
• Smykový nakladač Locust 903 
• Buldozer PR 736 G8.0 Litronic 
• Třístranný sklápěč MAN TGA 8x6 
• Vrtná souprava Casagrande B180 HD 
• Vibrační válec HAMM 3412 
• Vibrační deska WEBER MT CR 7 
• Kalové čerpadlo CTR750 s plovákem 

9.2. Hrubá spodní stavba 

• Pásové rypadlo CAT 315F CR 
• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
• Smykový nakladač Locust 903 
• Třístranný sklápěč MAN TGA 8x6 
• Vrtná souprava Casagrande B180 HD 
• Vibrační válec HAMM 3412 
• Vibrační deska WEBER MT CR 7 
• Kalové čerpadlo CTR750 s plovákem 
• Čerpadlo čerstvého betonu na závěs thS 80 D 
• Autodomíchávač MERCEDES ACROS 
• Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
• Tahač MAN 33.480 
• Valníkový návěs se stahovatelnou plachtou Schwarzmüller 
• Valník s rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
• Svářecí agregát SOUND MIG 2060 STAR DOUBLE PULSE 

9.3. Hrubá vrchní stavba 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
• Třístranný sklápěč MAN TGA 8x6 
• Kalové čerpadlo CTR750 s plovákem 
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• Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
• Autojeřáb Tatra 815 6x6 AD 28 
• Tahač MAN 33.480 
• Valníkový návěs se stahovatelnou plachtou Schwarzmüller 
• Valník s rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
• Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 
• Nůžková montážní plošina H12 SXL 
• Kompresor F 6000/50 Fiac 
• Pneumatický rázový utahovák Yato TWIN 
• Svářecí agregát SOUND MIG 2060 STAR DOUBLE PULSE 

9.4. Zastřešení 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
• Třístranný sklápěč MAN TGA 8x6 
• Autojeřáb Tatra 815 6x6 AD 28 
• Tahač MAN 33.480 
• Valníkový návěs se stahovatelnou plachtou Schwarzmüller 
• Valník s rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
• Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 
• Nůžková montážní plošina H12 SXL 
• Kompresor F 6000/50 Fiac 
• Pneumatický rázový utahovák Yato TWIN 
• Svářecí agregát SOUND MIG 2060 STAR DOUBLE PULSE 

10. Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky 

Všechny práce budou probíhat v souladu s platnými postupy, normami, technickými 
listy a dle projektové dokumentace. Na správnost a kvalitu prováděné práce bude dohlížet 
mistr, hlavní stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Všechny změny v projektové 
a montážní dokumentaci budou předem projednány a odsouhlaseny, což zpečetí zápis 
a podpis zúčastněných osob ve stavebním příp. montážním deníku. Kontroly se budou 
provádět dle Kontrolního a zkušebního plánu. Rozdělují se na vstupní, mezioperační 
a výstupní. Výsledky těchto kontrol se zaznamenají a potvrdí podpisem osob 
zodpovídajících za zkoušku. 

Během výstavby se bude pokračovat chronologicky tak, aby nebyly prioritně 
montovány konstrukce náchylné na poškození v průběhu dalších prací. Pokud je montáž 
těchto konstrukcí nutná, zabezpečí se proti možnému poškození. Všechny materiály 
budou skladovány dle pokynů uvedených v technickém listu výrobku. 

Během výstavby se nepředpokládá zásadní negativní dopad na životní prostředí 
v okolí staveniště. Nepředpokládá se zvýšená prašnost nebo hlučnost. Práce budou 
probíhat od 7:00 do 16:00, nebude tak porušován noční klid a při práci budou dodrženy 
maximální limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
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nepříznivými účinky hluku. Maximální uvažovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru stavby byla stanovena na max. 50 dB. 

Vozidla budou při výjezdu z prostoru staveniště zbavena veškerých pevných 
nečistot, které by mohly znečistit místní komunikace (vysokotlaký čistič – vapka). 
Znečištěná voda bude zachycována do sběrné jímky zabudované pod úrovní terénu 
a průběžně přečerpávána a filtrována přes geotextilii a následně vsakována. Veškeré 
komunikační prostory na staveništi budou zpevněny štěrkem, který budou zároveň sloužit 
jako nosné tělísko budoucích finálních komunikací na pozemku. Stavební pozemek 
sousedí na jižní straně s vodotečí, proto při zřizování oplocení se podhrabové desky obalí 
geotextilií. Sejmutá ornice se uloží do max. výšky 1,5 m a bude překryta rovněž geotextilií 
jako ochrana před klimatickými vlivy. Na staveništi nebude spalován žádný odpad, 
včetně dřevin, veškeré odpady budou třízeny dle vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. 
Skladování hořlavých a těkavých látek bude probíhat v samostatných uzamykatelných 
objektech zařízení staveniště (kontejnerech). Pod kanystry s nebezpečnými tekutinami 
(např. benzin, nafta, olej) budou umístěny plechové nádoby pro zachycení případného 
úniku látek. Skladování veškerých materiálů se bude řídit pokyny uvedenými 
v technických listech. 

Pro snížení prašnosti se část oplocení zakryje plachtou. Jedná se konkrétně o oplocení 
na západní a severní straně. Pro činnosti způsobující zvýšenou prašnost, jako např. 
broušení a řezání betonu, se zajistí kropení vodou. 

Požadavky na ochranu životního prostředí a ekologii vychází z předpisu 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisech 
č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. 

Veškerý vzniklý materiál (odpad) bude co nejefektivněji roztřízen a přesunut 
k následnému opětovnému zpracování (dle 93/2016 Sb.). Primárně bude recyklován, 
energeticky využit, v posledním možném případě uložen na skládku. Bude vedena 
evidence a kontrola vzniklého odpadu, jeho třízení a využití (recyklace, spalování, 
skládkování). Na staveništi budou umístěny kontejnery pro separaci odpadu dle druhu 
a způsobu pozdějšího využití.  

Po dokončení terenních úprav budou nezpevněné plochy zatravněny a proběhne 
výsadba nových keřů a stromů dle projektové dokumentace. Pro sadové a terénní úpravy 
bude využita zemina a ornice vytěžená během zemních prací a hrubých teréních úprav. 

Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce a požární 
ochraně. Dále budou seznámeni s technologickými prostupy, aktuální projektovou 
dokumentací a s provozními podmínkami stavby. Dále pracovníci budou upozorněni na 
povinnost užití OOPP a OBSLUHA VELKÝCH STROJŮ UPOZORNĚNA ROVNĚŽ NA VEDENÍ 

VYSOKÉHO NAPĚTÍ A NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z PORUŠENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA. 
Potvrzení o poučení a způsobilost k práci pracovníci potvrdí svým podpisem do 
Prohlášení o seznámení s bezpečnostními předpisy, který se založí do stavebního deníku. 

Při pracích ve výškách budou přijata ochranná opatření. Zajištění organizace práce 
a pracovních postupů, bezpečné zajištění pod místem práce. Místo dopadu bude 
zabezpečeno proti vstupu dalších osob a nebudou na tomto místě probíhat souběžné 
práce. 
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 Při odebírání dílců ze skládky se bude dbát na správné skladování zbylých prvků. Je 
zakázáno přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrznutá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znepřístupněná, což by mohlo vést k překročení nosnosti zdvihacího zařízení. 
Dále budou práce za nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. A to, když čerstvý 
vítr překročí rychlost 8 m-s-1 při práci na pracovních plošinách, při dohlednosti nižší než 
30 m nebo při teplotě prostředí nižší než -10 °C. 
 Při přemísťování břemen budou pracovníci mimo manipulační dosah jeřábu kvůli 
možnému pádu břemene, nárazu či zasažení břemenem. Dále hrozí riziko přiražení 
a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, přetržení ocelového 
vázacího lana nebo zachycení přemísťovaného břemene o jiný naskladněný materiál 
a jeho následné zřícení na osoby vázající břemeno. 

Staveniště bude uzavřené a u vjezdu na staveniště budou umístěné bezpečnostní 
značky s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“ a další upozorňující značky na možné 
nebezpečí. 

Při práci s možností pádu z výšky větší než 1,5 m budou pracovníci používat úvazky 
proti pádu. Pro práce, které by používání úvazků přiliž zpomalovalo či přímo 
znemožňovalo, se použije systémového zábradlí výšky 1,1 m. Jedná se konkrétně 
o betonáž stropu 1. NP nad expedicí. Před zahájením železářských prací se po obvodě 
připevní sloupky ochranného zábradlí S (systém společnosti DOKA) a doplní se o 3 řady 
dřevěných latí, od země do výšky min. 15 cm, ve výšce 55 cm a v 110 cm. 

Při montáži střešního pláště (falcovaný plech) se mj. použije i ochranných sítí proti 
pádu. Rovněž plochá střecha bude opatřena prvky bránícími pádu z výšky, než se dokončí 
montáž kotevních bodů záchytného systému střechy.  

 
Obrázek 1. Systémové střešní kotvení 
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Obrázek 2. Kotevní body 

Bezpečnostní požadavky vyplývají z následujících legislativ v platných aktuálních znění: 

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
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1. Dopravní řešení v místě staveniště 

Staveniště leží v průmyslové zóně města Chlumec nad Cidlinou a vede k němu jediná 
příjezdová panelová komunikace. Tato komunikace bude při sjezdu z hlavní silnice 
opatřena značkami upozorňujícími na výjezd vozidel ze stavby a omezení rychlosti. 

2. Údaje o dopravě mechanizace a materiálu 

Pro posouzení dopravních tras byly určeny stroje a materiály, které by mohli 
vykazovat problémy při přepravě kvůli rozměrům či kvůli hmotnosti. Jednotlivé 
dopravní trasy a kritické body jsou znázorněny na přiložených mapách. 

2.1. Doprava vrtné soupravy 

Vrtné práce budou řešeny jako subdodávka odborné společnosti PEMECA, s.r.o. 
sídlící v Praze na ulici Toužimská. Z této centrály budou přepraveny na stavbu vrtné 
soupravy Casagrande B180 HD. 
Délka trasy je 80 km a přeprava potrvá odhadem 60 min. 
 

 
Obrázek 3. Trasa vrtné soupravy 
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Kritické body na trase: 

• Bod č. 1: Křižovatka  poloměr 12 m 

 
       Obrázek 4. Kritický bod 1 

• Bod č. 2 Křižovatka/nájezd poloměr 16 m 

 
       Obrázek 5. Kritický bod 2 

• Bod č. 3 Křižovatka/sjezd poloměr 16 m 

 
      Obrázek 6. Kritický bod 3 
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2.2. Doprava čerstvého betonu 
Doprava čerstvého betonu bude probíhat z betonárny firmy M-SILNICE z Nového 

Bydžova, která je vzdálená 13 km a jedna cesta potrvá přibližně 16 min. Dovozu 
čerstvého betonu se bude využívat především při budování základových konstrukcí, 
betonové pojízdné podlahy ve skladech a při budování plechobetonové desky nad 
expedicí. 

 

 
Obrázek 7. Trasa z betonárny 
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Kritické body na trase: 

• Bod č. 1: Křižovatka  poloměr 10 m 

 
       Obrázek 8. Kritický bod 1 

• Bod č. 2: Křižovatka  poloměr 10 m 

 
       Obrázek 9. Kritický bod 2 

• Bod č. 3: Kruhový objezd poloměr 15 m 

 
       Obrázek 10. Kritický bod 3 

 
 



33 
 

2.3. Doprava výztuže betonu 

Betonářská výztuž bude dovážena na stavbu již ve zhotovených armokoších, které 
mají maximální délku 9 m. Tato výztuž bude vázána a dovážena z armovny KZ MAT 
sídlící v obci Syrovátka vzdálené 25 km. Jedna cesta na staveniště potrvá přibližně 20 
min. 

 

 
Obrázek 11. Trasa z armovny 

Kritické body na trase: 

• Bod č. 1: Křižovatka   poloměr 12 m 

 
       Obrázek 12. Kritický bod 1 

• Bod č. 2: Kruhový objezd/nájezd poloměr 15 m 

 
       Obrázek 13. Kritický bod 2 
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• Bod č. 3: Křižovatka/sjezd  poloměr 15 m 

 
        Obrázek 14. Kritický bod 3 

2.4. Doprava ocelového skeletu 

Jako kritické prvky pro přepravu byly stanoveny montážní části příhradových 
vazníků, které mají výšku až 3,0 m a délku 14 m. Nejdelší Sloupy štítových stěn jsou 12 
m dlouhé. Všechny části ocelového skeletu budou připraveny a dopraveny z výrobny 
společnosti Ferona v Hradci Králové vzdálené 46 km. Jedna cesta z výrobny na staveniště 
potrvá přibližně 40 min. 

 

 
Obrázek 15. Trasa z Ferony 

Kritické body na trase: 

• Bod č. 1: Křižovatka  poloměr 15 m 

 
       Obrázek 16. Kritický bod 1 
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• Bod č. 2: Křižovatka  poloměr 18 m 

 
       Obrázek 17. Kritický bod 2 

• Bod č. 3: Sjezd   poloměr 18 m 

 
       Obrázek 18. Kritický bod 3 

• Bod č. 4: Kruhový objezd/nájezd poloměr 18 m 

 
       Obrázek 19. Kritický bod 4 
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• Bod č. 5: Nájezd  poloměr 30 m 

 
       Obrázek 20. Kritický bod 5 

Na trase se nevyskytují žádné kritické podjezdy a mosty, které by mohli znemožnit 
dopravu materiálu. Posuzované kritické křižovatky splňují požadavky pro projetí 
nákladních vozů, autodomíchavačů a tahačů s návěsy. V případě nutnosti doprovodné 
vozidlo pozastaví provoz křižovatky po dobu nezbytnou pro projetí dopravního 
prostředku s nákladem. 

3. Dopravní značení v místě staveniště 

Pro zajištění plynulé dopravy a zásobování v blízkosti staveniště bude místní 
příjezdová komunikace opatřena dopravními značkami dle přílohy Č.1 Koordinační 
situace se širšími dopravními vztahy. 
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Časový a finanční plán stavby byl vytvořen na základě cen z orientačního propočtu 
stavby dle THU a logických postupů výstavy stavebních objektů tak, aby výstavba 
proběhla plynule bez technických problémů. Časový a finanční plán je znázorněn včetně 
orientačního měsíčního čerpání finančních prostředků v příloze Č.5 Časový a finanční 
plán objektový. 
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1. Úvod 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Místo stavby:   Chlumec nad Cidlinou 
Účel stavby:   Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
Katastrální území:  Chlumec nad Cidlinou (651800) 
Parcelní číslo pro výstavbu: 976/10, 976/1 
Zastavěná plocha:  5340 m2 
Časové údaje o realizaci: Začátek: 03/2020 
    Dokončení: 06/2021 

Cílem studie je navrhnout nejvhodnější způsob realizace objektu. K tomu slouží 
technologické postupy, časové plány a návrhy strojních sestav, pracovních čet a doba 
výstavby jednotlivých úseků stavby. Údaje v této kapitole jsou předpokládané a mohou 
se v následujících kapitolách mírně odlišovat a zpřesňovat. 

2. Příprava území 

2.1. Předání a převzetí staveniště 

Úspěšným předáním a převzetím staveniště se zahájí výstavba. Tohoto procesu se 
zúčastní hlavní účastníci výstavby. Dále bude nutné předložit platné stavební povolení, 
aktuální schválenou stavební dokumentaci a vyznačené polohy inženýrských sítí. Provede 
se zápis do stavebního deníku a od tohoto data se bude odpočítávat lhůta pro dokončení 
stavby, je-li uvedená ve Smlouvě o dílo. 

2.2. Zřízení zařízení staveniště 

Podrobné řešení zařízení staveniště je popsáno v samostatné kapitole: Projekt 
zařízení staveniště. 

Staveniště bude oploceno částečně finálním oplocením areálu a částečně mobilním 
systémovým oplocením výšky 2,0 m. V rámci staveniště bude na východní části zřízena 
deponie zeminy a ornice. Vjezdy na staveniště budou orientovány k přilehlé silniční 
komunikaci. Technické zázemí společně s uzamykatelnými sklady budou umístěny podél 
příjezdové komunikace na severozápadní části staveniště. Jako dočasná komunikace bude 
sloužit nosné těleso budoucích plánových vnitroareálových komunikací a odstavných 
parkovacích ploch. 

3. Spodní stavba 

3.1. Přípravné a zemní práce 

Dle geodetického průzkumu se na pozemku investora nachází převážně navážka. 
Veškerá ornice nacházející se na pozemku se skryje v tloušťce 15 cm. Pozemek je 
převážně rovinatý s mírným sklonem od severu k jihu. Výšková úroveň 0,000 byla 
stanovena na 227,20 m Bpv. Svah pod hlavním stavebním objektem SO 01 Sklady, 
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kanceláře, sociální a pomocné prostory se strhne a srovná pomocí rypadel a dozerů na 
úroveň – 1,440 m. 

Zemní práce započnou od nejvyššího místa postupem k nejnižšímu. Odtěžená 
zemina se bude přesouvat do jižní části pozemku, kde naopak bude zapotřebí svah navýšit 
a dostatečně zhutnit vibračními válci. Dle výkazu výměr odkopaná zemina nebude 
dostačovat pro doplnění svahu, využije se proto vytěžené zeminy z ostatních stavebních 
objektů. 

Před zahájením dalších prací musí být pláň srovnána, vyčištěna a dostatečně 
zhutněna, aby se po ní mohly bezproblémově pohybovat vrtné pilotážní soupravy. 

Materiál: 
Ornice   1315 m3 
Odkopávky  1695 m3 
Celkem  3010 m3 

Stroje: 
Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
Pásové rypadlo CAT 315F CR 
Smykový nakladač Locust 903 
Buldozer PR 736 G8.0 Litronic 
Sklápěč MAN TGA 35.400 8x6 
Vibrační válec HAMM 3412 
Pracovníci: 
Vedoucí pracovní čety 1 
Obsluha strojů   5 
Pomocní pracovníci  2 
Geodet    1 

3.2. Zakládání 

Dle geologického průzkumu se na pozemku nachází převážně nesourodé navážky 
s nedostatečnou únosností pro plošné základy. Proto založení objektu bylo navrženo na 
více než 400 pilotách průměrů d 600, 900 a 1200 mm vetknutých alespoň 0,5 m do 
únosného podkladu třídy R6. Na pilotách budou vybudovány základové patky, které se 
prostorově spojí prefabrikovanými základovými prahy.  

Dále na těchto prazích je navržena vrstva Spiroll panelů s vyrovnávací vrstvou 
cementového potěru 40 mm z důvodu vyrovnání průhybů od předpětí. Osazením panelů 
vznikne 1 m vysoká provětrávaná vrstva navržená z důvodu zlepšení tepelné techniky 
a snížení vlivu vzlínání zemní vlhkosti. 

3.2.1. Pilotáž 

Vzhledem k blízkosti vodoteče podél jižní hranice pozemku bylo navrženo použití 
dvou technologií pilotáže. Piloty na severní části budou provedeny technologií CFA, 
zatímco piloty v jižní části budou pažené zatáčenými ocelovými výpažnicemi, které se 
ponechají ve vrtech. 
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Poloha pilot bude určena geodetem dle projektové dokumentace. Projektovaná délka 
pilot je závislá na struktuře podloží, pohybuje se mezi 7,5 až 9,5 m. Jako výplň bude 
využit beton C25/30 XD2 a jako výztuž ocel B500 B s krytím 50 mm. Schéma pojezdu 
vrtných souprav je znázorněno v příloze Č.17 Schéma postupu pilotáže.  

Plynulou dodávku čerstvého betonu zajistí místní betonárna autodomíchávači. Směs 
do vrtů bude čerpána rourami, aby nedošlo k rozmísení betonu o stěny nebo o výztuž.  

Postup provádění vrtaných pilot metodou CFA 

Po výškovém a polohovém vytyčení pilot a následná příprava vrtné soupravy. Vrtná 
souprava zahájí vrtání kontinuálním šnekem a ukončí ho po dosažení projektované 
hloubky. Následně začne vytahovat šnek za současného betonování. Čerstvý beton je 
vháněn čerpadlem pomocí střední roury šneku. Následně se vloží armokoš do čerstvě 
vybetonované piloty. 

 

 
Obrázek 21. Postup - metoda CFA 

Postup provádění vrtaných pilot do výpažnic 

Po výškovém a polohovém vytyčení pilot a následné přípravě vrtné soupravy 
a osazení výpažnic probíhá vrtání náběrovým způsobem s použitím ocelových výpažnic 
až po projektovanou hloubku. Po dovrtání se vrták vytáhne a zeminu vyklepe. Ta se 
přesune na deponii. Po dočištění se do vrtu vloží armokoš. Krytí výztuže bude zajištěno 
distančníky. Betonáž se provede do požadované výšky pomocí čerpadla a hadice. Po 
vytvrdnutí betonu piloty se mohou ubourat hlavy do projektované výšky. 
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                               Obrázek 22. Postup - vrtání s výpažnicemi 

Materiál: 
Zemina  1150 m3 

Beton C25/30  1300 m3 
Výztuž   75,8 t 

Stroje: 
Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
Pásové rypadlo CAT 315F CR 
Smykový nakladač Locust 903 
Sklápěč MAN TGA 35.400 8x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Autodomíchávač MERCEDES ACROS 
Čerpadlo na přívěsu thS 80 D 
Vrtná souprava Casagrande B180 HD – metoda CFA 
Vrtná souprava Casagrande B180 HD – vrtání s výpažnicemi 

Pracovníci: 
Vedoucí pracovní čety 2 
Vrtmistr   2 
Obsluha strojů   7 
Svářeč    1 
Betonář   2 
Pomocní pracovníci  4 
Geodet    2 
 

3.2.2. Základové patky 

Po dokončení pilotáže se provedou výkopové práce pro zhotovení základových 
patek. Základová spára dle projektové dokumentace bude na úrovni – 2,550 m, aby spodní 
hrana základových patek měla výškovou úroveň – 2,500. Na začištěnou základovou spáru 
se provede podkladní beton tloušťky 50 mm. Ukládání betonu proběhne přímo 
z autodomíchávače a čerstvý beton se stáhne kovovým hladítkem. Po zatvrdnutí se 
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mohou zahájit železářské práce. Připraví se armokoš základových patek a prováže se 
s výztuží pilot. Krytí výztuže alespoň 50 mm bude zajištěno distančníky. Pro bednění 
základových patek bude využito stěnové systémové bednění DOKA. Toto bednění musí 
být před betonáží čisté a opatřené odbedňovacím prostředkem. Ukládání čerstvého betonu 
C30/37 proběhne přímo z autodomíchávače ve vrstvách po 300 mm. Každá vrstva bude 
dostatečně vibrována ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem. Výsledný povrch bude 
srovnán latí a uhlazen kovovým hladítkem. 

Materiál: 
Zemina  267 m3 

Beton C30/37  126 m3 
Výztuž   13,5 t 

Stroje: 
Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
Pásové rypadlo CAT 315F CR 
Smykový nakladač Locust 903 
Sklápěč MAN TGA 35.400 8x6 
Autodomíchávač MERCEDES ACROS  

Pracovníci: 
Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   4 
Svářeč    1 
Betonář   2 
Pomocní pracovníci  4 
Geodet    1 

3.2.3. Základové prahy 

Další fází základových konstrukcí je montáž prefabrikovaných základových prahů. 
Tyto prahy se budou postupně navážet na staveniště a osazovat pomocí autojeřábů. Prefa 
výrobky jsou zhotoveny z betonu C40/50-XC2. Výšková úroveň spodní hrany prahů je 
– 1,300 m a horní hrany – 0,560 m. 

Obvodové prahy budou ukládány na dostatečně zatvrdlé základové patky do předem 
připraveného zámku na maltového lože. Vnitřní prahy se osadí na hlavy pilot na maltové 
lože a z důvodu fixace se prováže a přivaří výztuž s výztuží pilot. Odhalený spoj výztuží 
bude následně zapraven betonovou kaší. 

Při montáži se bude dbát zvýšené opatrnosti na práci s jeřáby. Správný postup 
přemísťování prvků je následující. Nejprve se prvek zdvihne o 20 až 30 cm a stabilizuje 
se (tzv. mikrozdvih), po stabilizaci se překontrolují úvazy. Následuje přemístění břemene. 
Před uložením se opět prvek stabilizuje 20 až 30 cm nad místem uložení a následně se 
pomalu uloží. Závěsy břemene se uvolní až po stabilizaci prvku. Při osazování prvků na 
místech mimo dohled jeřábníka se ke komunikaci použijí vysílačky a další osoba znalá 
dorozumívacích znamení mezi jeřábníkem a vazači. Obsluha jeřábů bude důrazně 
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upozorněna na vedení vysokého napětí přes staveniště a na povinnosti z toho vyplývající, 
především ochranné pásmo 10 m, které nesmí být narušeno. 

Materiál: 
Prefa prvky   236 Ks 

Stroje: 
Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 

Pracovníci: 
Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   2 
Svářeč    2 
Montážník   2 
Vazač    4 
Pomocní pracovníci  4 

3.3. Panely Spiroll 

Nosná vrstva podlahy 1. NP bude tvořena prefabrikovanými předpjatými panely 
Spiroll tloušťky 320 mm převážně délky 3,85 m. Panely budou průběžně naváženy 
z prefa výrobny v návěsech a ukládány dvěma pracovními skupinami pomocí autojeřábů. 
Bezpečnost přepravy jeřábem bude dodržována dle předchozího bodu. 

Panely se uloží na polovinu šířky prefa prahů, tedy 150 mm. Minimální tolerovatelné 
uložení je dle technického listu výrobce 100 mm. Panely se budou pokládat na předem 
určenou pozici dle montážního plánu do maltového lože. Při uložení je možné polohu 
panelu mírně upravit páčidlem. Do vzniklých spár mezi panely se vloží jeden prut výztuže 
R8. Pro srovnání nerovností vlivem předpětí se vytvoří 40 mm široká vrstva cementového 
potěru. Výšková úroveň – 0,420 m horního povrchu cementového potěru se bude 
kontrolovat nivelačním přístrojem. Po zatuhnutí potěru se kotoučovou řezačkou vytvoří 
dilatační celky 10x10 m.  

Materiál: 
Panely Spiroll  1076 Ks 

Cementový potěr 210 m3 
Výztuž   1,5 t 

Stroje: 
Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Autodomíchávač MERCEDES ACROS  
Čerpadlo na přívěsu thS 80 D 
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Pracovníci: 
Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   4 
Betonář   2 
Pomocní pracovníci  4 

3.4. HI spodní stavby 

Jako hydroizolace spodní stavby je navržena povlaková izolace PVC Fatrafol 803 
v jedné vrstvě. Fólie se volně rozvine v ploše. Při pokládce se budou dodržovat přesahy 
150 mm ve všech směrech. Vzájemné přesahy fólií se zataví teplovzdušnou pistolí 
a provedou se namátkové kontroly těsnosti spojů jehlou případně vakuovou zkouškou. 

Materiál: 

PVC folie  5320 m2 

Stroje: 

Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   1 
Izolatér   2 
Pomocní pracovníci  4 

4. Hrubá vrchní stavba 

4.1. Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce hlavního stavebního objektu je navržena jako jednolodní ocelový 
skelet, který tvoří příčné vazby s rozponem 41,5 m sestávající z vetknutých ocelových 
sloupů HEB 450 výšky přibližně 12,57 m, na kterých jsou kloubově uloženy příhradové 
vazníky. Vzájemná osová vzdálenost vyplývá z dispozičního řešení objektu, přičemž byla 
stanovena na 7,95 m. Sloupy budou vetknuty do hlavic základových patek pomocí 
patního kotvícího plechu a čtveřice zabetonovaných šroubů M42. Součástí příčné vazby 
jsou rovněž ocelové jekly dimenze RHS 120/120/4 v přibližně polovině výšky sloupu. 
Součástí příčných vazeb skladové haly jsou i podélné ocelové nosníky uložené na 
spodním pásu příhradového vazníku, sloužící jako nosná konstrukce podhledových 
mrazírenských panelů a technologií chladičů vzduchu. Nosníky byly navrženy z profilů 
dimenze 2xUPN 240 pro maximální délku 7,95 m a vzájemné osové vzdálenosti 6,835 
m. Nosníky pro technologii chladičů vzduchu byly navrženy z profilů dimenze 2xUPN 
160. 

Štítové stěny se sestávají z krajních sloupů z ocelových profilů HEA 360, výšky 
12,57 m a vnitřních sloupů dimenze IPE 550 proměnlivé výšky. Vzájemná osová 
vzdálenost vnitřních sloupů byla navržena na 6,92 m. Sloupy jsou přichyceny k hlavicím 
železobetonových pilot pomocí patního plechu a čtveřicí zabetonovaných šroubů. Na 
hlavách sloupů jsou uloženy ocelové příčle dimenze HEB 240 uvažováno jako spojité 
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resp. prosté nosníky. Součástí štítových stěn jsou ocelové nosníky z jeklů dimenze 
100/100/4 v přibližně 1/2 výšky sloupu. 

Rám přístavku je tvořen z vetknutých ocelových sloupů dimenze HEB 220 resp. HEB 
240, výšky 7,29 m případně 10,41 m. Na ocelových sloupech v úrovni +5,34 m jsou 
kloubově přichyceny podélné ocelové nosníky z profilů HEA 220, HEA 260, HEA 300 
a HEB 340, uvažované jako prosté délky 3,975 m. Podélné nosníky slouží k přichycení 
podlahových příčných ocelových stropnic dimenze HEB 340 délky 9,47 m. 

Montáž budou provádět 2 pracovní skupiny s důsledným dodržováním předpisů 
BOZP, souběžné práce více jeřábů, práci ve výškách a montážní předpisy. Podrobněji 
popsaná technologie montáže je v kapitole Technologický předpis pro montáž ocelového 
skeletu. 

Nosná konstrukce byla navržena z ocelových za tepla válcovaných profilů S355 J2 
(konstrukce vystavená mrazu). 

Materiál: 

Ocel    315 t 

Stroje: 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   5 
Montážník   4 
Pomocní pracovníci  8 

4.2. Vodorovné nosné konstrukce 

Na stropnicích je kotven trapézový plech a železobetonová monolitická deska tzv. 
plechodeska. Horní hrana nosných ocelových prvků podlahy 2.NP je v úrovni +5,34 m. 
Podlahu tvoří zmiňovaná plechobetonová deska, která bude zrealizována na ztraceném 
bednění z trapézového plechu. Deska byla navržena tloušťky 0,09 m včetně vlny 
trapézového profilu a bude vyztužená v každé vlně trapézového plechu, doplněná 
o výztuž umístěnou v betonu nad vlnou trapézového plechu. Bude použita betonářská 
ocel B500B a beton C30/37. 

Bednění boků desky bude zřízeno ze systémového bednění DOKA. Současně se 
vybuduje i systémové zábradlí výšky 1,1 m. Montáž ocelových částí bude probíhat 
pomocí jeřábů a vysokozdvižných plošin. Betonáž proběhne za pomocí autočerpadla pro 
čerstvý beton. Při betonáži se bude kontrolovat výšková úroveň. Povrch se následně 
uhladí vibračními latěmi a leštičkami betonu. 
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Materiál: 

Ocel    65 t 
Výztuž    8,3 t 
Beton    93 m3 

Stroje: 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 
Autodomíchávač MERCEDES ACROS 
Čerpadlo na přívěsu thS 80 D 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   5 
Montážník   4 
Betonář/tesař   2 
Pomocní pracovníci  8 

4.3. Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou tvořeny SDK systémem tlouštěk 100, 150 
a 300 mm. Příčky se dispozičně vybudují dle projektu a přání investora. Nosná 
konstrukce je tvořena ocelovými vodorovnými R-UW profily a svislými R-CW profily. 
Použité sádrokartonové desky se odvíjí od místa užití. V chráněné únikové místnosti se 
použije deska s vyšší požární odolností, tedy deska červená. Ve sprchách, technických 
místnostech a dalších prostorech s možností zvýšené vlhkosti se použijí desky určené do 
vlhkého prostředí, tzn. Zelené desky. Ve zbylých prostorech lze použít bílé desky. 

Budování příček proběhne po etapách. Nejprve se rozměří poloha a namontují se 
nosné profily, případně se zaklopí jedna strana SDK deskami. Následně proběhne montáž 
hrubých instalací, jako je kabeláž elektrického proudu, datové kabely, vodovod či vnitřní 
kanalizace. Následně se může vložit do konstrukce minerální izolace Isover a provést 
záklop deskami. Stěrkování a tmelení proběhne dle montážního návodu výrobce systému. 

Materiál: 

SDK    755 m2 

Stroje: 

Valník s rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38H 
Nůžková montážní plošina H12 SXL 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 
Sádrokartonář   2 
Pomocní pracovníci  4 
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4.4. Schodiště 

V objektu jsou jako součást ocelového skeletu navržena 2 schodiště. Dále vně 
objektu na západní straně se vybuduje požární únikové schodiště, které zároveň bude 
sloužit jako přístup na plochou střechu nad administrativní částí objektu.  

Hlavní nosná konstrukce schodiště s mezipodestou je tvořena pomocí schodnic z 
ocelových profilů UPN 220 kotvených do základové patky a mezipodesty případně 
stropní plechodesky. Schodnice byly uvažovány jako prosté nosníky, na kterých budou 
přichyceny ocelové desky, na které se ukotví schodišťový stupeň. 

Materiál: 

Ocel    10 t 

Stroje: 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 1 
Obsluha strojů   3 
Montážník   2 
Pomocní pracovníci  4 

4.5. Výtahová šachta 

Dle projektu je výtahová šachta navržena z cihel CDm s nespecifikovanou pevností. 
Po konzultacích proběhla změna návrhu na cihly plné P15, zděné na cementovou maltu 
MC 10. Výtahová šachta je umístěna u hlavního vstupu pro zaměstnance. Z důvodu 
přenosu hluku bude šachta oddilatována v místech napojení ve všech podlažích. Vnitřní 
půdorysné rozměry šachty jsou 1860 x 1600 mm. Větrání bude zajištěno prostupem nad 
střechu a protidešťovou clonou. 

Šachta bude založena na prefa základové desce. Při zdění se postupně vybuduje 
lešení. Souběžně při zdění se osadí nosné překlady otvorů. Z důvodu dispozičního řešení 
a aktuální fáze výstavby bude nezbytné dopravovat materiál k výtahové šachtě ručně. Pro 
usnadnění transportu se zdivo a malta uskladní co nejblíže. 

Materiál: 

Zdivo    13 m3 / 135 m2 
Malta    2900 kg / 116 pytlů 

Stroje: 

Valník s rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38H 
Stavební míchačka AW PROFI 320L 
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Obrázek 23. Detail osazení PU panelů 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 1 
Zedník    1 
Pomocní pracovníci  3 

5. Lehký obvodový plášť 
Lehký obvodový plášť je tvořen polyuretanovými panely Kingspan KS1150 NC 

tloušťky 100 a 200 mm určené pro potravinářské účely, chladírny, mrazírny i jako 
protipožární aplikace. Splňují podmínky ČSN 73 0810 dle čl. 5.4.11 o použití 
v konstrukcích druhu DP1. Panely se dodávají vcelku a vzájemně se osazují přes těsnící 
pásek na zámek. Připevnění k nosné konstrukci pak probíhá pomocí vrutů. Plošná 
hmotnost panelů je 16,5 kg/m2. 

Panely budou dodávány ve svazcích, které se budou skladovat na rovných 
zpevněných plochách. Montáž proběhne ve třech etapách z důvodu dispozičního 
a stavebně technologického. Nejprve proběhne opláštění administrativní části objektu 
panely tloušťky 100 mm. V druhém kroku se nainstalují vnitřní stěny tloušťky 200 mm 
jednotlivých chladících a mrazících boxů a v poslední fázi může proběhnout montáž 
opláštění všech skladů. 

Materiál: 

PU panely tl. 100 mm  1630 m2 
PU panely tl. 200 mm  9230 m2 

Stroje: 

Autojeřáb Tatra 815 6x6 AD 28 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Nůžková montážní plošina H12 SXL 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 
Vazač    2 
Montážník   4 
Pomocní pracovníci  4 
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6. Zastřešení 

6.1. Plochá střecha 

Nosnou konstrukci zastřešení přístavku tvoří příčný ocelový nosník dimenze 
HEA 360 kloubově přichycený k hlavě sloupů přístavku a sloupu HEB 450 příčné vazby 
skladové haly. Na nosník HEA 360 jsou kloubově přichyceny stropnice z ocelových 
profilů IPE 330, IPE 270 a IPE 240, pro maximální délku 7,95 m, 6,70 m resp. 3,50 m. 
Vzájemná vzdálenost stropnic byla stanovena na max. 1,895 m. Střešní nosníky 
- stropnice mezi osami sestávají z ocelových profilů dimenze IPE 200 a IPE240 pro 
maximální rozpon, 4,0 m resp. 5,6 m. Vzájemná osová vzdálenost stropnic byla stanovena 
na cca 1,52 m a 1,975 m. Horní hrana nosných ocelových prvků střechy je v úrovni 
+9,385 m (ve 2% spádu). Střechu tvoří skládaný plášť z trapézového plechu, minerální 
izolaci a hydroizolaci. 

Minerální izolace bude skládaná v tloušťce 260 mm volně. Povlaková izolace je 
provedena z mPVC s odolností na UV záření. Přesahy izolace ve všech směrech je 
150 mm a spoje jsou vzájemně přitaveny teplovzdušnou pistolí. 

Materiál: 

Ocel    35 t 
Minerální izolace Isover 305 m3 

Povlaková izolace  1400 m2 

Stroje: 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 
Tahač MAN 33.480 s návěsem Scharzmüller 
Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 
Obsluha strojů   3 
Vazač    2 
Montážník   4 
Izolatér   2 
Pomocní pracovníci  4 

6.2. Šikmá střecha  

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky kloubově přichycené ke 
sloupům objektu skladové haly. Maximální rozpon vazníků byl navržen na 41,52 m. 
Ocelové příhradové vazníky mají tvar nízkého pětiúhelníku, přičemž horní hrana vazníku 
kopíruje sklon střechy objektu 6 °, spodní hrana vazníku je přímá. Vazník sestává 
z horního pásu ocelového profilu dimenze HEB 240, jehož vzpěrná délka je omezena 
vlastními svislicemi a střešními vaznicemi na 2,0 m. Spodní pás vazníku je navržen 
z ocelového profilu dimenze HEB 240. Svislice a diagonály vazníku byly navrženy 
z ocelových jeklů dimenze 100/100/6 (první dvě krajní pole), 100/100/4 (třetí pole) 
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a 80/80/4. Jako nosná část střešních vrstev byl navržen široce ohýbaný trapézový plech 
dimenze T55 / 250 tloušťky 0,63 mm, pevnosti S320.  

Kvůli velkému rozpětí vazníku bude probíhat montáž následovným postupem. 
Nejprve se vazník dopraví na staveniště ve třech celcích, které se jeřábem uloží na 
dočasnou předmontážní plochu na podlahu 1 NP. Po spojení těchto tří částí se za pomocí 
dvou jeřábů vazník zdvihne a uloží na sloupy příčných vazeb. Tímto stylem se bude 
postupovat od východní strany směrem ke straně západní. Při montáži posledního 
vazníku a případně sloupů západní štítové stěny se bude dbát zvýšené opatrnosti na 
ochranné pásmo vysokého napětí a v případě nezbytnosti se bude řešit s provozovatelem 
sítě dočasná odstávka elektrického proudu.  

Vaznice, na kterých je ukládán trapézový plech, byly navrženy z ocelových profilů 
z UPN 200 s rozpětím 7,95 m. Vaznice jsou uvažovány jako prosté nosníky kotvené na 
horním pásu ocelového vazníku. 

Prostor mezi vazníky bude provětrávaný pomocí tří axiálních ventilátorů osazených 
ve štítové stěně. Tepelná izolace je tvořena polyuretanovými panely tloušťky 200 mm 
připevněných ke spodnímu pásu vazníků. Jako ochrana proti povětrnostním vlivům bude 
sloužit již zmiňovaný trapézový plech. 

Materiál: 

Ocel    45 t 

Stroje: 

Autojeřáb 

Tahač s návěsem 

Motorové montážní plošiny 

Pracovníci: 

Vedoucí pracovní čety 2 

Obsluha strojů   4 

Vazač    2 

Montážník   4 

Pomocní pracovníci  4 
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 

Stavební firma zřídí nápojný bod elektrické energie ze sloupu vysokého napětí 
vedoucí přes pozemek. Trafostanice bude převádět vysoké napění na nízké napětí. Hlavní 
staveništní rozvaděč bude rozvádět elektrickou energii do dvou podružných staveništních 
rozvaděčů. Rozvaděč v blízkosti zázemí staveniště bude napájet obytné kontejnery, 
kancelář a sanitární kontejnery. Druhý rozvaděč bude sloužit jako zdroj energie pro 
elektrické pracovní vybavení, jako např. vrtačky, svářečky, pily apod. Kabely povedou 
pro bezpečnost v plastové chráničce v zemní rýze. Po zhotovení SO 09 Trafostanice, 
včetně zkoušek a revizí, se stávající staveništní trafostanice zruší a hlavní staveništní 
rozvaděč se přepojí. 

Staveništní vodovodní přípojka se napojí z nově budované revizní šachty 
v severozápadním rohu staveniště a povede v zemní rýze v potrubí PE 100 32x3,0 
SDR 11. Z této přípojky budou napojeny sanitární kontejnery a dále se zřídí odběrné 
místo vody pro čištění vozidel pro výjezd se stavby a pro další stavební účely.   

1.1. Spotřeba elektrické energie 

Uvedený příkon strojů, zařízení a stavebních buněk je stanoven pro jejich plné využití 

Stroje a zařízení Příkon (kW) KS Celkem (kW) 

Svářecí agregát CO2 2x 6,3 2 12,6 

Plazmový řezací stroj 7,5 1 7,5 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor 2x 2,3 2 4,6 

Úhlová bruska 1,2 1 1,2 

Stavební míchačka 2 1 2 

Čerpadlo kalové 2 1 2 

Okružní pila 2,8 1 2,8 

Elektrická pila 1,7 1 1,7 

Celkový příkon strojů a zařízení (kW) 34,4 

Stavební buňky 0,072 14 1,008 

Celkový příkon osvětlení (kW) 1,008 
 
Výpočet: 

P1 Příkon elektrického zařízení 

P2 Příkon vnitřního osvětlení 

β Součinitel současnosti 
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S = 1,1* �((� ∗ �1 + � ∗ �2�	 + (� ∗ �1�	= 

= 1,1*�(0,5 ∗ 34,4 + 0,8 ∗ 1,008�	 + (0,7 ∗ 34,4�	 = 33,07 kW 

1.2. Spotřeba vody 

Potřeba vody MJ množství MJ Střední norma (l) Množství vody (l) 

Výroba betonu m3 30 250 7500 

Ošetřování betonu m3 1000 50 50000 

Oplachování vozidel Ks 10 200 2000 

Celková potřeba pro provozní účely 59500 

Hygienické účely Prac. 49 30 1470 

Sprchování Prac. 49 45 2205 

Celková potřeba pro hygienické a sociální účely 3675 
 
Výpočet: 

Qn Spotřeba vody v l/s 

Pn Potřeba vody v l/směnu 

Kn Koeficient nerovnoměrnosti 

 Provozní účely  Kn = 1,6 

 Hygiena  Kn = 2,7 

t Doba směny v hodinách 

 

Qn = 
���∗��
�∗����

 = 
����� ∗ �,� � ���� ∗ 	,�

� ∗ ����
 = 3,65 l/s 

2. Odvodnění staveniště 

Na staveništi se zřídí stále zpevněné plochy nosným tělesem budoucích zpevněných 
ploch. Nejprve se odebere vrstva zeminy a poté se nahradí štěrkodrtí. Plochy dočasně 
zpevněné se zhotoví stejným způsobem. Trvale zpevněné plochy se vyspádují dle 
projektové dokumentace. Srážková voda bude částečně vsakována do zeminy, ale 
převážně svedena, přes geotextilii filtrována a vpuštěna do vodoteče protékající kolem 
jižní hranice pozemku. 

Pro pilotážní práce bude připraven dostatečně zhutněný podklad v mírném sklonu 
1,5 % k jižní straně pozemku. Případná dešťová voda v jámách pro základové patky bude 
odčerpávána kalovými čerpadly před započetím dalších prací při zřizování patek. 

Znečištěná voda z čištění vozidel při výjezdu ze staveniště bude filtrována přes 
geotexilii a vsakována do podloží. Nevsakutelný kal bude zachycován v dočasné jímce, 
která bude pravidelně vyvážena.  
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3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude zřízen z místní účelové panelové komunikace a bude 
umístěn na plánovaném budoucím vjezdu, proto bude vytvořen nosným tělesem 
vnitroareálové komunikace. Dále se zhotoví vjezd pro osobní automobily z recyklátu 
v tloušťce 150 mm. Obě tyto brány budou uzamykatelné. 

Nápojný bod elektrické energie se zřídí u sloupu vysokého napětí vedoucího přes 
pozemek investora. Dále bude nutné umístit trafostanici pro převod vysokého napění na 
nízké. U tohoto sloupu bude rovněž zřízen hlavní staveništní rozvaděč. Na staveništi 
budou dále osazeny dva podružné staveništní rozvaděče pro buňkoviště a pro pracoviště. 

Voda potřebná pro výstavbu bude odebírána z nově vybudované vodoměrné šachty 
a bude zavedena do sanitárních buněk, do odběrného místa pro čištění vozidel 
a k odběrnému místu pro přípravu maltovin a čerstvého betonu. Vodovodní staveništní 
přípojka musí splňovat výpočtovou potřebu vody stanovenou v bodě 1.2. Spotřeba vody.  

4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Nově budovaný objekt se nachází v průmyslové zóně města Chlumec nad Cidlinou 
s řídkou zástavbou. Nejbližší obytné budovy se leží ve vzdálenosti 300 m od hranice 
pozemku. Okolí nebude nadměrně narušováno zvýšenou hladinou hluku. 

Pro snížení prašnosti se část oplocení zakryje plachtou. Jedná se konkrétně o oplocení 
na západní a severní straně. Pro činnosti způsobující zvýšenou prašnost, jako např. 
broušení a řezání betonu, se zajistí kropení vodou. 

Požadavky na ochranu životního prostředí a ekologii vychází z předpisu 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisech 
č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. 

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

Během přípravných prací a skrývky ornice se provede finální oplocení pozemku 
drátěným pletivem s ocelovými sloupky a ostnatým drátem výšky 2 m. Pouze část 
severního oplocení bude dočasně zřízeno systémovým oplocením výšky 2 m, kde rovněž 
budou zřízeny vjezdy na staveniště pro nákladní automobily a osobní automobily. 
U vstupů budou na dobře viditelném místě umístěny značky upozorňující na stavbu, 
bezpečnostní opatření a značka zákaz vstupu nepovolaným osobám. U křižovatky místní 
příjezdové komunikace a ulice Spravedlnost bude umístěna značka se snížením rychlosti, 
značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a zákaz stání. 

V severní části pozemku se nachází převážně nálet, který bude vysekán. Ostatní 
stávající vegetace bude odborně revitalizována. Po dokončení stavby se všechny 
nezpevněné plochy zatravní a osadí se nový porost dle projektové dokumentace. 
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6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemcích 976/10 a 976/1, které jsou ve 
vlastnictví investora. Pro potřeby staveniště nebude nutné využití plné plochy pozemku. 

V rámci projektové dokumentace a stavebního povolení je řešena i modernizace části 
příjezdové komunikace na parcele č. 1421/2 ve vlastnictví města Chlumec nad Cidlinou. 

7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště nebude mít žádný negativní vliv na okolí z hlediska komunikačních tras. 
Není tedy nutné řešit bezbariérové obchozí trasy. 

8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 
při výstavbě, jejich likvidace 

Bezpečnost, ekologii a likvidaci odpadů řeší následující legislativa v platném 
aktuálním znění: 

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o dopadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
novely 45/2019 Sb. 
Vyhláška š. 93/2016 Sb. Katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění novely 200/2019 Sb. 

Strojní vybavení využívané při výstavbě bude v řádném technickém stavu s platnými 
revizemi, za které odpovídá provozovatel strojů. Pohonné hmoty a oleje budou 
skladovaný v uzamykatelných kontejnerech v kovových vanách, aby nedocházelo 
k úniku kapalin do zemin. 

Komunální odpad, dřeviny a ostatní druhy odpadů vznikající ze stavební činnosti se 
budou ukládat do kontejnerů, které se budou pravidelně vyvážet. 
Stavební odpady: 

Označení Název Likvidace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek 

Odvoz k likvidaci nebezpečného 
odpadu 

17 01 01 Beton, zdící malta Odvoz do recyklačního střediska 

17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 

17 02 03 Plasty Odvoz na skládku 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
Odvoz k likvidaci nebezpečného 
odpadu 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
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9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

Dle projektové dokumentace se nachází ornice pouze na části pozemku. Ta se skryje 
a uloží na deponii na východní části pozemku a bude připravena pro pozdější terénní 
úpravy, celkem 1315 m3. 1700 m3 vytěžené zeminy se využije pro srovnání svahu pod 
objektem SO 01 a zbytek se bude ukládat na východní části pozemku na mezideponii 
a postupně se bude vyvážet na skládku. Na deponii se ponechá zemina pro nutné terénní 
hrubé úpravy. 

Nosné těleso zpevněných ploch bude tvořeno kamenivem frakce 0/32 v tloušťce 
150 mm. Materiál bude navážen postupně na staveniště. Podklad zámkové dlažby je 
tvořen kamenivem frakce 16/32 100 mm a 8/16 5 mm. 

10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Požadavky na ochranu životního prostředí a ekologii vychází z předpisu č. 185/2001 
Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisech č. 93/2016 Sb. 
Katalog odpadů. 

Na staveništi nebude spalován žádný odpad, včetně dřevin. Skladování hořlavých 
a těkavých látek bude probíhat v samostatných uzamykatelných objektech zařízení 
staveniště (kontejnerech). Pod nádoby s kapalinami budou umístěny plechové nádoby pro 
zachycení případného úniku látek. Skladování veškerých materiálů se bude řídit pokyny 
uvedenými v technických listech. Veškerý vzniklý materiál (odpad) bude co 
nejefektivněji roztřízen a přesunut k následnému opětovnému zpracování (dle 93/2016 
Sb.). Primárně bude recyklován, energeticky využit, v posledním možném případě uložen 
na skládku. Bude vedena evidence a kontrola vzniklého odpadu, jeho třídění a využití 
(recyklace, spalování, skládkování). Na staveništi budou umístěny kontejnery pro 
separaci odpadu dle druhu a způsobu pozdějšího využití. 

Oplocení na jižní straně pozemku podél vodoteče bude opatřeno vrstvou geotextilie 
kvůli filtraci dešťové vody. Výplach a čistění vozidel při výjezdu se stavby bude probíhat 
na určeném místě. Kontaminovaná voda bude filtrována přes geotextilii a dále vsakována 
do podloží. Znečištěný kal bude jímán a pravidelně vyvážen. 

Ornice bude ponechána na staveništi skladována do maximální výšky 1,5 m a po půl 
roce převrácena a prokypřena, aby nedocházelo ke znehodnocování spodních vrstev 
humusu. 

11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Povinnost vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vyplívá z přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. V příloze jsou definovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 
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Příloha 
č. 5, bod 

Práce a činnost Provádění 

1. 

Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo 
smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší 
než 5 m. 

Ne 

2. 

Práce související s používáním nebezpečných chemických 
látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 
nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

Ne 

3. 
Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují 
zvláštní právní předpisy. 

Ne 

4. 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené 
s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

Ne 

5. 
Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 
více než 10 m. 

Ano 

6. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických 
vedení popřípadě zařízení technického vybavení. 

Ano 

7. 

Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním 
nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě 
tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy. 

Ne 

8. Potápěčské práce. Ne 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). Ne 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů Ne 

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených 
pro trvalé zabudování do staveb. 

Ano 

 
V průběhu přípravy stavebně technologického projektu nejsou známa žádná další rizika, 
která by mohla ovlivnit průběh výstavby skladovacího areálu. 

Dále se stanovuje povinnost zajistit koordinátora BOZP podle zákona č. 
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v části 
třetí dle § 14 (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, 
je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím 
k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce na staveništi.(...)  

Jelikož se předpokládá, že na staveništi budou probíhat práce více dodavatelů 
současně, zadavatel určí alespoň jednoho koordinátora BOZP, jehož úkol bude mj. 
i zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Staveništní komunikace bude zřízena dle výkresu zařízení staveniště. Jako dočasná 
komunikace bude sloužit nosné těleso budoucích plánových vnitroareálových 
komunikací a odstavných parkovacích ploch. V místě vjezdu do staveniště bude 
vyznačeno upozornění o stavbě a výjezdu z ní dopravním provizorním značením. Před 
vjezdem na staveniště pro nákladní automobily bude vybudována provizorní brána 
ohraničující maximální výšku vozidel a techniky, která je limitována z důvodu vedení 
nadzemního vysokého napětí přes staveniště. 
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Pracovníci budou odborně proškoleni a vybavení OOPP. Práce ve výškách budou 
probíhat z vysokozdvižných plošin. Při pracích ve výškách budou přijata ochranná 
opatření. Zajištění organizace práce a pracovních postupů, bezpečné zajištění pod místem 
práce, místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu dalších osob a nebudou na tomto 
místě probíhat souběžné práce. 

12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 

Pří výstavbě objektu nebudou dotčeny žádné okolní stavby, není tedy nutné potřebné 
provádět žádné speciální úpravy. 

13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místní účelová panelová komunikace bude opatřena značkami s omezením rychlosti 
na 30 km/h, zákaz stání a značku upozorňující na vjezd a výjezd vozidel ze stavby.  Toto 
dočasné dopravní řešení bude umístěno v souladu s rozhodnutím příslušného dopravního 
inspektorátu. 

14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 
provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Při výstavbě objektu nebudou vznikat žádné speciální podmínky. Provoz v areálu 
započte až po dokončení stavebních prací a po úspěšném zkolaudování stavebním 
úřadem. Stavba nebude nijak omezena užíváním okolních objektů. Občasný provoz na 
vlakové vlečce podél západní hranice pozemku nebude mít žádný negativní vliv na 
průběh výstavby. 

15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podrobně řešený časový plán hlavního stavebního objektu je řešen v samostatné příloze 
Č.7 Časový plán hlavního stavebního objektu.  

Zahájení stavebních prací 3. února 2020 
Ukončení stavebních prací 11. června 2021 
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1. Návrh strojní sestavy 

V této kapitole jsou popsány hlavní mechanismy a jejich specifikace. Tyto stroje a 
mechanismy budou využívány především při zemních pracích, hrubých terénních 
úpravách, základových pracích, hrubé vrchní stavbě a zastřešení. Orientační nasazení 
strojů a mechanizace je znázorněno v příloze Č.8 Plán nasazení hlavních strojů a 
mechanismů. 

2. Technická specifikace jednotlivých strojů a zařízení 

2.1. Pásové rypadlo CAT 315F CR 

Pásové rypadlo bylo navrženo pro těžení zeminy zejména při strhávání svahu, 
výkopu základových patek, hrubých terénních úprav a pro výkopové práce vedení 
inženýrských sítí.  

 
                    Obrázek 24. Pásové rypadlo 



66 
 

 
Obrázek 25. Dosahy pásového rypadla 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   74 kW 
• Max. hloubkový dosah  6,0 m 
• Max. dosah   8,7 m 
• Provozní hmotnost  15,1 – 17,3 t 
• Objem lopaty   0,35 – 0,97 m3 

2.2. Rypadlo-nakladač JCB 4CX 

Rypadlo-nakladač bude stejně jako pásové rypadlo primárně využito k zemním 
pracím. Dále se stroj bude využívat jako nakladač, případně bude sloužit pro převážení 
menšího množství zeminy. Součástí vybavení stroje jsou i vidle, které budou využívány 
pro skládání a manipulaci s materiálem dovezeným návěsy. Jedná se například o palety 
zámkové dlažby, balíky KG potrubí apod. 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   81 kW 
• Max. hloubkový dosah  5,88 m 
• Max. nakládací výška  4,7 m 
• Provozní hmotnost  8,66 t 
• Objem lopaty   0,35 – 0,97 m3 

A – 4,32 m  D – 2,82 m 
B – 6,74 m  E – 6,02 m 
C – 5,40 m  F – 5,45 m 
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Obrázek 26. Rypadlo-nakladač 

 
Obrázek 27. Dosah rypadlo-nakladače 
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2.3. Smykový nakladač Locust 903 

Smykový nakladač bude využíván především jako pomocná mechanizace při 
budovaní venkovních vedení inženýrských sítí. Hlavním úkolem bude provádění obsypů 
frakcí 0-4. Rovněž s nástavcem s vidlemi může být využíváno i pro krátké přesuny 
a manipulace s materiálem uloženým na paletách.  

 
Obrázek 28. Smykový nakladač 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   52,1 kW 
• Max. rychlost   14 km/h 
• Výška nakladače   2,09 m 
• Provozní hmotnost  3,5 t 
• Objem lopaty   0,43 m3 

2.4. Buldozer PR 736 G8.0 Litronic 

Buldozer se využije pro vyrovnání pilotovací pláně. Rovněž s jeho pomocí provede 
skrývka ornice a vyrovnání všech zpevněných ploch a komunikací na staveništi. 

 
Obrázek 29. Buldozer 
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Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   160 kW 
• Max. rychlost   11 km/h 
• Provozní hmotnost  21,2 – 25,5 t 
• Objem radlice   4,1 – 5,56 m3 

2.5. Sklápěč MAN TGA 35.400 8x6 

Třístranné sklápěče budou využívány po celý průběh zemních prací a terénních 
úprav. Jejich úkolem bude přemisťování zeminy na deponie, případně odvážení na 
skládku. Rovněž budou zásobovat stavbu sypkými materiály z lomu. Skládka materiálu 
a kamenolom leží ve vzdálenosti přibližně 20 km od staveniště. Dovoz štěrkodrtě různých 
frakcí a odvoz zeminy bude probíhat průběžně podle potřeb stavby. Vzhledem k těmto 
okolnostem není nutné stanovit množství nákladních aut výpočtem. Na stavbě se budou 
nacházet 2 sklápěče trvale a v případě potřeby se další pronajmou od místních 
podnikatelů. 

 
Obrázek 30. Sklápěč 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   324 kW 
• Palivo    nafta 
• Užitná hmotnost   17 t 
• Objem korby   16 m3 
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2.6. Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

Při vrtných pracích budou využívány 2 vrtné soupravy Casagrande B180 HB. Každá 
bude provádět jinou technologii vrtu (CFA a vrtání s výpažnicemi). Pilotážní práce bude 
provádět podzhotovitelská firma PEMECA, s.r.o. 

 

 
                                                            Obrázek 32. Vrtná souprava – CFA / s výpažnicemi 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   227 kW 
• Max. hloubka vrtu  22,7 m 
• Pracovní hmotnost  63 t 

  

Obrázek 31. Vrtná souprava - složená 
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2.7. Autodomíchávač MERCEDES ACROS 

Autodomíchávače budou zajištěny betonárkou M-SILNICE. Čerstvý beton bude 
využíván při pilotážních pracích, betonáži základových patek, podlah a stropní 
plechodesky. Plynulá dodávka čerstvého betonu na staveniště bude zajištěna 
telefonickým spojením na betonárnu. 

 
Obrázek 33. Autodomíchávač 

 
Obrázek 34. Detail bubnu 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   300 kW 
• Váha naloženého vozidla 35 t 
• Výška    4 t 
• Objem bubnu   9 m3 
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2.8. Čerpadlo na přívěsu thS 80 D 

Čerpadlo betonu na přívěs bude zajištěno betonárnou M-SILNICE a využito při 
betonáži vrtů. Dále se čerpadlo využije při betonážích podlah ve skladech. Hadice se 
budou napojovat dle potřeby. Autodomíchávače vyloží čerstvý beton do násypka 
a přečerpán na určenou pozici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 

Jako hlavní zdvihací zařízení byl navržen Autojeř Liebherr LTM 1055/1. Na 
staveništi při montáži základových prahů budou pracovat 2 jeřáby. Autojeřáby budou při 
práci respektovat mj. systém bezpečné práce jeřábu a bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Tyto dokumenty jsou součástí projektu. 

Autojeřáby budou pronajaty ze společnosti MALINA-VRŠE. Součástí návrhu je 
i posouzení únosnosti jeřábu. 

 
Obrázek 36. Autojeřáb Liebherr 

Obrázek 35. Čerpadlo na přívěsu 
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Technické parametry stroje: 

• Maximální nosnost  55 t 
• Teleskop  10,2 – 40 m 
• Maximální vyložení  44 m 
• Provozní hmotnost jeřábu 36 t 

Přepravovaná břemena: 

• A – nejtěžší 

Prefa expediční rampa 
Hmotnost: m = 14 000 kg 
Vzdálenost: l = 8 m 
Výška:  h = 1 m 
 
• B – nejbližší 

Prefa základový práh 
Hmotnost: m = 3 200 kg 
Vzdálenost: l = 5 m 
Výška:  h = 1 m 
 
• C – nejvzdálenější 

Panel Spirrol 
Hmotnost: m = 1 750 kg 
Vzdálenost: l = 30 m 
Výška:  h = 1,5 m 
 
• D – kritické 

Příhradový vazník 
Hmotnost: m = 7 400/2 = 3 700 kg 
Vzdálenost: l = 20 m 
Výška:  h = 10 m 

  

  

Obrázek 37. Posouzení autojeřábu 
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Obrázek 39. Posouzení autojeřábu 

2.10. Autojeřáb Tatra 815 6x6 AD 28 

Po dokončení montáží nosného skeletu bude na stavbě přítomen autojeřáb 
Tatra 815 AD 28 pro montáže lehčích prvků jako polyuretanových panelů, VZT jednotek 
apod. 

 
Obrázek 38. Autojeřáb Tatra 

Technické parametry stroje: 

• Maximální nosnost  28 t 
• Maximální výška zdvihu  32 m 
• Podjezdová výška  3,4 m 
• Výložník    28 m + 5 m nástavec 

Přepravovaná břemena: 

• A – nejtěžší 

Strojovna mrazu 
Hmotnost: m = 3 000 kg 
Vzdálenost: l = 10 m 
Výška:  h = 4 m 
 
• B – nejbližší 

Žebřík s košem 
Hmotnost: m = 330 kg 
Vzdálenost: l = 8 m 
Výška:  h = 11 m 
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• C – nejvzdálenější 

PU panel 
Hmotnost: m = 120 kg 
Vzdálenost: l = 15 m 
Výška:  h = 10 m 
 
• D – kritické 

VZT jednotka (střešní) 
Hmotnost: m = 750 kg 
Vzdálenost: l = 10 m 
Výška:  h = 10 m 

2.11. Tahač MAN 33.480 

Nákladní automobil bude dovážet na stavbu větší množství materiálu dle potřeb 
stavby. Na staveništi bude vyloženo buď rypadlo-nakladačem, jeřábem, případně ručně, 
pokud to bude možné. Pro přepravu bude využíván valníkový návěs se stahovatelnou 
plachtou Scharzmüller 

 
Obrázek 40. Tahač s návěsem 

 
Obrázek 41. Půdorys tahače, otoč tahače 

Technické parametry stroje: 

• Výkon motoru   294 kW 
• Váha naloženého vozidla 35 t 
• Výška    4 m 
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2.12. Valník s rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 

Pro přepravu menšího materiálu a nářadí bude využit valník s rukou. 

 
Obrázek 42. Valník s rukou 

Technické parametry stroje: 

• Užitná hmotnost    9 t 
• Nápravy    6x4 
• Maximální podjezdná výška 3,8 m 
• Maximální nosnost ruky  12 t 
• Maximální výška ruky  16 m 
• Maximální boční dosah  12,5 m 

2.13. Kloubovo-teleskopická plošina GENIE ZD 18 

Vysokozdvižné plošiny budou využívány při 
potřebných pracích ve výškách. Například se jedná 
o montáž ocelového skeletu, montáž střešního 
pláště, montáž lehkého obvodového pláště apod. 
Rovněž těchto plošin bude využito při 
dokončovacích pracích, jako je instalace 
bezpečnostních kamer, instalace osvětlení atd. 

Technické parametry stroje: 

• Maximální pracovní výška 17,62 m 
• Otočná základna   355° 
• Palivo    Nafta 

 
Obrázek 43. Kloubovo-teleskopická plošina 
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2.14. Nůžková montážní plošina H12 SXL 

Vysokozdvižné plošiny budou využívány při 
potřebných pracích ve výškách. Například se jedná 
o montáž ocelového skeletu, montáž střešního pláště, 
montáž lehkého obvodového pláště apod. Rovněž těchto 
plošin bude využito při dokončovacích pracích, jako je 
instalace bezpečnostních kamer, instalace osvětlení atd. 

Technické parametry stroje: 

• Maximální pracovní výška 12 m 
• Stranový dosah   2x 1 m 
• Nosnost koše   700 kg 
• Palivo    Nafta  

 
 

2.15. Vibrační válec HAMM 3412 

Pro zpevnění pilotážní pláně a pro nově budované komunikace, skládky a další 
zpevněné plochy se využije vibračního válce HAMM 3412, který se zajistí z místní 
půjčovny strojů. 

 
Obrázek 45. Vibrační válec 

Technické parametry stroje: 

• Provozní hmotnost  12 t 
• Průměr válce   2,1 m 
• Výkon motoru   100 kW 
• Palivo    Nafta  

Obrázek 44. Montážní nůžková plošina 
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2.16. Vibrační deska WEBER MT CR 7 

Pro zhutnění menších ploch bude na staveništi po 
dobu výstavby připravena vibrační deska WEBER MT 
CR 7. 

 Technické parametry stroje: 

• Provozní hmotnost  414 kg 
• Pracovní šířka   590 mm 
• Výkon motoru   7,5 kW 
• Palivo    Nafta  

 

2.17. Vysokofrekvenční vibrátor IVUR 50 

Vysokofrekvenční vibrátor bude využíván pro 
hutnění čerstvého betonu dle technologického 
předpisu. 

Technické parametry stroje: 

• Provozní hmotnost  15 kg 
• Efektivní průměr   500 mm 
• Průměr vibrátoru   50 mm 
• Délka vibrátoru   370 mm 
• Výkon    850 W 
• Hadice    5 m  

 

2.18. Pneumatický rázový utahovák Yato TWIN 

Pneumatický utahovák bude využíván při montážích 
ocelového skeletu. 

Technické parametry stroje: 

• Kroutící moment   1630 Nm 
• Maximální otáčky  5500 ot/min 
• Spotřeba vzduchu  198 L/min 
• Max. pracovní tlak vzduchu 0,63 MPa 
• Hmotnost    3,9 kg 

  

Obrázek 46. Vibrační deska 

Obrázek 47. Vysokofrekvenční vibrátor 

Obrázek 48. Pneumatický rázový utahovák 
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2.19. Svářecí agregát SOUND MIG 2060 STAR DOUBLE PULSE 

Svářecí agregát bude využíván při montážích ocelového skeletu, montáži prefa 
základů a případně při sváření výztuže. Rovněž může být využit i pro pomocné 
zámečnické konstrukce a výrobky. 

Technické parametry stroje: 

• Napájení    230 V 
• Svařovací dráty   0,6 – 1,2 mm 
• Krytí    IP 23 S 
• Proudový rozsah   15 - 200 A 
• Hmotnost    21,5 kg 

 

Obrázek 49. Svářecí agregát 
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Stěžejním podkladem pro vyhotovení časového plánu byl položkový rozpočet 
vypracovaný v programu BUILDpowerS. Při tvorbě časového plánu byly respektovány 
technologické přestávky a předvídatelné klimatické podmínky.
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V rámci stavebně technologické přípravy byl vypracován plán zajištění hlavního 
stavebního materiálu pro montáž ocelového skeletu, který je obsažen v příloze Č.10 Plán 
zajištění hlavních materiálových zdrojů pro montáž ocelového skeletu.
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1. Obecné informace 

1.1. Popis stavby a lokality 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Účel stavby:   Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
Místo stavby:   Chlumec nad Cidlinou 

    Parc. č. 976/10, 976/1 
Katastrální území:  Chlumec nad Cidlinou 
Dotčené pozemky:  p. č. 976/10 2213 m2 Ostatní plocha 

    p. č. 976/1 26 981 m2 Trvalý travní porost 

Jedná se o novostavbu skladového areálu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. 
Hlavní stavební objekt má ocelovou nosnou konstrukci a lehký obvodový plášť tvořený 
polyuretanovými panely tloušťky 100 a 200 mm. V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny 
sklady - 2 mrazírenské sklady, 3 chladírenské sklady, suchý sklad a sklad mrazáků 
(všechny sklady mají výšku 10 m) a potřebné zázemí pro pracovníky skladů. Vstup všech 
pracovníků je ze severní strany objektu společným schodištěm do 2.NP. Pracovníci 
skladů mají ve 2.NP šatny (muži, ženy) se sociálním zázemím, denní místností 
s kuchyňkou. Do prostoru expedice budou vstupovat pouze bočním schodištěm ve 
východní části objektu. Od kanceláří jsou tyto prostory odděleny dveřmi. 

Pro sklady je vybudována expedice s 9 vyrovnávacími můstky, expedičními dveřmi 
a těsnicími límci proti chladu. Zároveň bude možnost výjezdu přes suchý sklad a sklad 
mrazáků po šikmé rampě do venkovního prostoru. Všichni pracovníci mají společný 
vstup z 1.NP společným schodištěm do 2.NP. 

Jedná se o nezastavěné území v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, p.č. 976/1 a 976/10. Na 
obou pozemcích se nenachází žádná stavba. Kolem všech hranic pozemků se nenachází 
žádná stavba. Souběžně se západní hranicí pozemku se nachází železniční vlečka. 
Pozemek se nachází v severní části města Chlumec nad Cidlinou. Pozemek je určen pro 
průmyslovou výstavbu. 

1.2. Obecná charakteristika stavebního procesu 
Celý pozemek byl geodeticky zaměřen. V prostoru navrhované stavby byl proveden 

geologický a radonový průzkum. Na základě geologického průzkumu je objekt založen 
na pilotách vetknutých do únosné zeminy. Dle radonového průzkumu je radonové riziko 
střední, a proto jsou provedeny úpravy na střední riziko. 

Objekt bude založený na železobetonových pilotách typu CFA a z důvodu zvýšené 
hladiny podzemní vody v jižní části pozemku bude část pilot provedena vrtanou 
technologií s výpažnicemi. Celkem se provede 14 pilot průměru d 1200 mm, 58 pilot 
průměru d 900 mm a 339 pilot průměru d 600 mm. 

Piloty se zhotoví z betonu C 25/30 a betonářské výztuže B500B. Výztuž pilot bude 
provedena dle projektové dokumentace. Hloubka vrtů se bude odvíjet od polohy nosné 
horniny třídy R6, ve které budou piloty vetknuty alespoň 0,5 m. Horní hrana pilot se odvíjí 
dle projektové dokumentace, převažuje však výšková úroveň – 1,440 m. V místě vetknutí 
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sloupů ocelové konstrukce se v další etapě základových prací zhotoví základové patky 
(hlavy pilot). 

2. Převzetí pracoviště 

2.1. Připravenost staveniště 

Staveniště je po obvodě řádně oploceno finálním oplocením, v severozápadní části 
staveniště v blízkosti vjezdu a sociálního zázemí mobilním systémovým oplocením výšky 
2,0 m. U vjezdu na staveniště budou umístěné bezpečnostní značky s nápisem 
Nepovolaným vstup zakázán a další upozorňující značky na možné nebezpečí. 

Vjezd na staveniště, skladovací i manipulační prostory jsou zpevněny štěrkodrtí, 
která později bude sloužit jako nosné těleso budoucích zpevněných ploch areálu. Pro 
čištění kol automobilů je rovněž připravena čistící zóna s nápojným bodem vodovodu. 

Na staveništi je zaveden zdroj vody z nově vybudované vodoměrné šachtě 
a rozveden po staveništi k odběrným místům a do sanitárních stavebních kontejnerů. 
Zdroj elektrické energie je zajištěn nápojným bodem ze sloupu vysokého napětí a přes 
trafostanici je rozveden do staveništních rozvaděčů. 

Sociální zázemí pracovníků bude tvořeno pomocí mobilních stavebních kontejnerů, 
které budou plnit funkci kanceláře, šaten, ale i hygienického zázemí se záchody 
a sprchami. Dála v blízkosti pracoviště budou umístěny 2 mobilní WC Toi Toi, které 
budou pravidelně vyváženy a čištěny. Pro skladování pracovních pomůcek a drobného 
materiálu budou připraveny uzamykatelné kontejnery. 

Vše je graficky znázorněno v příloze Č.2 Výkres zařízení staveniště – pilotáž. 

2.2. Připravenost a převzetí pracoviště 

Pilotovací úroveň bude vytvořena ze hutněné zeminy a bude splňovat únosnost 
alespoň Edef = 25 MPa. Pilotovací pláň bude rovinná. V případě špatných povětrnostních 
podmínek a nemožnosti zhutnění zeminy použije se jako podkladní vrstva štěrkodrť. 
Rovněž bude připraven sjezd do stavební jámy. 

V době předání pracoviště budou dokončeny všechny zemní práce v blízkosti 
hlavního stavebního objektu. Převzetí proběhne mezi odpovědnou osobou dodavatele 
vrtných prací a hlavním stavbyvedoucím za přítomnosti TDS, případně i autorského 
dozoru. Předání proběhne ve stanoveném termínu, který vyplývá z časového 
harmonogramu prací. Bude se kontrolovat soudržnost a celistvost podkladu, výškové 
poměry a rovinnost pláně. Rovněž dodavatel vrtných prací a veškerá obsluha velké 
mechanizace budou poučeni o provozu na staveništi a upozorněni na polohu inženýrských 
sítí, obzvláště pak na vedení vysokého napětí. 

O předání bude vyhotoven zápis do stavebního deníku s podpisy všech zúčastněných 
osob. 
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3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiál 

Množství a druh potřebného hlavního materiálu je kalkulováno ve výkazu výměr. 

3.1.1. Beton 

Výkaz výměr vychází z předpokladů uvedených v projektové dokumentaci. 
Použitý beton C 25/30-XC4, XD2 – Dmax 16-S4. 

Označení 
Profil 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celková 
délka 
(m) 

Spotřeba 
betonu (m3) 

Vytěžená 
zemina 

(m3) 

P1 1200 8,5 14 119 134,52 134,52 
P2 900 8,5 10 85 54,05 54,05 
P3 900 9,5 25 237,5 151,01 151,01 
P4 600 8,5 25 212,5 60,05 60,05 
P5 600 9,5 69 655,5 185,24 185,24 
P6 900 8 4 32 20,35 20,35 
P7 600 9 125 1125 317,93 317,93 
P8 900 7,5 18 135 85,84 85,84 
P8a 900 7,5 1 7,5 4,77 4,77 
P9 600 8,5 100 850 240,21 240,21 

P10 600 8 13 104 29,39 29,39 
P11 600 8 3 24 6,78 6,78 
P12 600 9 4 36 10,17 10,17 

Piloty d 1200 134,52 134,52 
Piloty d 900 316,02 316,02 
Piloty d 600 849,78 849,78 

Celkem 1300,31 1300,31 
 

Při pilotáži bude vytěženo 1300,31 m3 zeminy, v nakypřeném stavu se jedná 
přibližně o 1300,31 * 1,2 = 1 560,37 m3, která bude převezena na deponii a později užita 
pro hrubé terénní úpravy. 
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3.1.2. Výztuž 

Jako výztuž bude využita železářská ocel B500B. Vyztužení pilot se bude odvíjet dle 
projektové dokumentace. Armokoše se budou dovážet v celku. 

Pilota P1 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 9,45 16     151,2 
2 R12 2,65 9   23,85   
3 R12 0,35 36   12,6   
4 R6 195,732 1 195,73     

Celkem 

m 195,73 36,45 151,2 
kg/m 0,222 0,888 1,578 

kg 43,45 32,37 238,59 
kg 314,41 

Celkem pro 14 pilot kg 4401,74 
 

Pilota P2 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R20 

1 R20 9,45 14     132,3 
2 R12 2,65 9   23,85   
3 R12 0,35 36   12,6   
4 R6 142,082 1 142,08     

Celkem 

m 142,08 36,45 132,3 
kg/m 0,222 0,888 2,466 

kg 31,54 32,37 326,25 
kg 390,16 

Celkem pro 10 pilot kg 3901,6 
 

Pilota P3 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka (m) 
Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R20 

1 R20 9,4 10     94 
2 R12 2,65 10   26,5   
3 R12 0,35 40   14   
4 R6 157,037 1 157,04     

Celkem 

m 157,04 40,5 94 
kg/m 0,222 0,888 2,466 

kg 34,86 35,96 231,8 
kg 302,63 

Celkem pro 25 pilot kg 7565,75 
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Pilota P4 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 9,45 8     75,6 
2 R12 1,29 9   11,61   
3 R12 0,35 36   12,6   
4 R6 84,596 1 84,6     

Celkem 

m 84,6 24,21 75,6 
kg/m 0,222 0,888 1,578 

kg 18,78 21,5 119,3 
kg 159,58 

Celkem pro 25 pilot kg 3989,5 
 

Pilota P5 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 9,4 8     75,2 
2 R12 1,29 10   12,9   
3 R12 0,35 40   14   
4 R6 93,501 1 93,5     

Celkem 

m 93,5 26,9 75,2 
kg/m 0,222 0,888 1,578 

kg 20,76 23,89 118,67 
kg 163,31 

Celkem pro 69 pilot kg 11268,39 
 

Pilota P6 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka (m) 
Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R20 

1 R20 8,95 14     125,3 
2 R12 2,65 8   21,2   
3 R12 0,35 32   11,2   
4 R6 135,604 1 134,6     

Celkem 

m 134,6 32,4 125,3 
kg/m 0,222 0,888 2,466 

kg 29,88 28,77 308,99 
kg 367,64 

Celkem pro 4 pilot kg 1470,56 
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Pilota P7 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 8,9 8     71,2 
2 R12 1,29 9   11,61   
3 R12 0,35 36   12,6   
4 R6 89,049 1 89,05     

Celkem 

m 89,05 24,21 71,2 
kg/m 0,222 0,888 1,578 

kg 19,77 21,5 112,35 
kg 153,62 

Celkem pro 125 pilot kg 19202,5 
 

Pilota P8 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R20 

1 R20 8,45 14     118,3 
2 R12 2,65 8   21,2   
3 R12 0,35 32   11,2   
4 R6 124,633 1 124,63     

Celkem 

m 124,63 32,4 118,3 
kg/m 0,222 0,888 2,466 

kg 26,67 28,77 291,73 
kg 348,17 

Celkem pro 18 pilot kg 6267,06 
 

Pilota P8a 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R20 

1 R20 8,45 14     118,3 
2 R12 2,65 8   21,2   
3 R12 0,35 32   11,2   
4 R6 124,633 1 124,63     

Celkem 

m 124,63 32,4 118,3 
kg/m 0,222 0,888 2,466 

kg 26,67 28,77 291,73 
kg 348,17 

Celkem pro 1 pilotu kg 348,17 
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Pilota P9 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 8,40 8     67,20 
2 R12 1,29 9   11,61   
3 R12 0,35 36   12,60   
4 R6 84,60 1 84,60     

Celkem 

m 84,60 24,21 67,20 
kg/m 0,22 0,89 1,58 

kg 18,78 21,50 106,04 
kg 146,32 

Celkem pro 100 pilot kg 14632,00 
 

Pilota P10 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 7,90 8     63,20 
2 R12 1,29 8   10,32   
3 R12 0,35 32   11,20   
4 R6 78,65 1 78,66     

Celkem 

m 78,66 24,52 63,20 
kg/m 0,22 0,89 1,58 

kg 17,46 19,11 99,73 
kg 136,30 

Celkem pro 13 pilot kg 1771,90 
 

Pilota P11 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 8,05 8     64,40 
2 R12 1,29 8   10,32   
3 R12 0,35 32   11,20   
4 R6 80,14 1 80,14     

Celkem 

m 80,14 21,52 64,40 
kg/m 0,22 0,89 1,58 

kg 17,79 19,11 101,62 
kg 138,52 

Celkem pro 3 pilot kg 415,56 
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Pilota P12 

Položka 
Průměr 
(mm) 

Délka 
(m) 

Počet 
(Ks) 

Celkem m 
R6 R12 R16 

1 R16 8,05 8     64,40 
2 R12 1,29 9   11,61   
3 R12 0,35 36   12,60   
4 R6 99,60 1 99,60     

Celkem 

m 99,60 24,21 64,40 
kg/m 0,22 0,89 1,58 

kg 22,11 21,50 101,62 
kg 145,23 

Celkem pro 4 piloty kg 580,92 
 

Pro vyztužení pilot bude využito celkem 75,82 t výztuže B500B průměrů R20, R16, 
R12 a R6. 

3.1.3. Doplňkový materiál 

Pro dodržení krytí výztuže 50 mm budou využita distanční kolečka a pro vázání 
výztuže se použije armovací drát. 

Armokoš 
Profil 
(mm) 

Počet armokošů 
(Ks) 

Kusů na 
armokoš 

(Ks) 

Celková 
(Ks) 

P1 100 14 30 420 

P2 100 10 22 220 

P3 100 25 22 550 

P4 100 25 18 450 

P5 100 69 18 1242 

P6 100 4 22 88 

P7 100 125 18 2250 

P8 100 18 22 396 

P8a 100 1 22 22 

P9 100 100 18 1800 

P10 100 13 18 234 

P11 100 3 18 54 

P12 100 4 18 72 

Celkem 7798 
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3.2. Doprava 
Doprava materiálu bude probíhat plynule v závislosti na časovém plánu výstavby tak, 

aby na staveništi bylo dostatečné množství materiálu a zároveň, aby se nepřeplnily 
skládky a byl tedy zajištěn plynulý průběh prací. 

3.2.1. Primární 

Doprava čerstvého betonu bude zajištěna z betonárny M-Silnice z Nového Bydžova 
autodomíchávači MERCEDES ACROS s maximálním objemem bubnu 9 m3. Betonárna 
se nachází přibližně 10 km daleko a jedna cesta bude trvat přibližně 35 minut. Ze stejné 
betonárky bude zajištěno čerpadlo čerstvého betonu na přívěsu thS 80 D. 

Veškerá výztuž a připravené armokoše budou dovezeny z armovny KZ Mat vzdálené 
18 km, cesta potrvá přibližně 20 min. Pro přepravu bude využit tahač MAN 33.480 
s návěsem. 

Pilotážní vrtné soupravy budou pronajaty od společnosti PEMECA, s.r.o. a na 
staveniště se dopraví ze sídla společnosti v Praze. Malé stavební nářadí bude dopraveno 
na staveniště současně se skladovacími kontejnery. 

3.2.2. Sekundární 

Přepravu zeminy z vrtu do deponii zajistí traktorbagr JCB 4CX s nákladním 
automobilem MAN TGA 8x6 s objemem korby 16 m3. Beton bude vsypáván čerpadlem 
přes sypákovou rouru nebo středem vrtného šneku (dle technologie piloty) přímo 
z autodomíchávače. Armokoš bude umístěn do vrtů zavěšením na vrtnou soupravu. Ze 
skládky armokošů k vrtné soupravě bude přesunut opatrně pomocí rypadla. Malá 
mechanizace pak bude přepravována ručně, případně v dodávce. 

3.3. Skladování 

Ke skladování drobného materiálu, nářadí a měřicích přístrojů bude použit 
uzamykatelný stavební skladový kontejner. Vyvrtaná zemina se dočasně uskladní na 
deponii ve východní části staveniště a později bude využita při hrubých terénních 
úpravách. Čerstvý beton bude dopravován na staveniště průběžně dle potřeby stavby. 
Plynulost navážky se zajistí telefonním spojením s dispečinkem betonárny. Výztuž se 
uloží na předem určenou zpevněnou a odvodněnou plochu. Plocha skládky výztuže je 
dosti rozsáhlá, aby bylo možné uskladnit všechnu výztuž. Připravené armokoše se při 
skladování budou chránit před znečištěním a bulou uloženy na dřevěných prokladcích. 
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4. Pracovní podmínky 

4.1. Povětrnostní vlivy 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr budou pravidelně sledovat klimatické podmínky, 
uvádět je do stavebního deníku a v případě potřeby provádět bezpečnostní 
a technologická opatření. 

Dále budou práce za nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. A to, když 
čerstvý vítr překročí rychlost 8 m-s-1 při manipulaci s armokoši a 11 m-s-1 při ostatních 
pracích, při dohlednosti nižší než 30 m nebo při teplotě prostředí nižší než -10 °C. Betonáž 
pilot nebude probíhat při teplotách nižších než + 5°C. Při užití mrazuvzdorných příměsí 
a opatřením proti mrazu lze betonovat až do teplot do – 5°C. Mezi taková opatření patří 
například užití teplé záměsové vody, prohřívání čerstvého betonu, přikrytí nebo úprava 
podílu cementu. V letních měsících při teplotách nad + 25°C se bude ochraňovat beton 
před nadměrným vysušováním. Dále se práce mohou přerušit kvůli vytrvalému dešti, 
který by znemožňoval práci. 

4.2. Instruktáž pracovníků 

Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce a požární 
ochraně. Dále budou seznámeni s technologickými prostupy, aktuální projektovou 
dokumentací a s provozními podmínkami stavby. Dále pracovníci budou upozorněni na 
povinnost užití OOPP a obsluha velkých strojů upozorněna rovněž na vedení 
vysokého napětí a nebezpečí plynoucí z porušení ochranného pásma. 

Potvrzení o poučení a způsobilost k práci pracovníci potvrdí svým podpisem do 
Prohlášení o seznámení s bezpečnostními předpisy, který se založí do stavebního deníku. 

5. Personální obsazení 

Vrtné práce budou provádět 2 pracovní čety. Složení jedné pracovní čety je 
následující. 

1x Vrtmistr 
Vedoucí pracovní čety, zodpovídá za dodržování technologického postupu, 

objednává beton, kontroluje činnost vrtné soupravy, polohu hloubku a svislost vrtu. 
Účastní se zkoušek čerstvého betonu a zpracovává protokol o výrobě piloty. 

Platná lékařská prohlídka, vzdělání v oboru stavebnictví, schopnost čtení výkresové 
dokumentace a práce s nivelačním přístrojem. 

1x Obsluha vrtné soupravy 
Zkušenosti s hloubením pilot, strojní průkaz pro práci s vrtnou soupravou, platná 

lékařská prohlídka. 

1x Betonář 
Má za úkol správné uložení čerstvého betonu do vrtu, obsluha čerpadla. Zkušenosti 

s betonážemi, proškolení a platná lékařská prohlídka. 
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3x Řidič nákladních vozů a autodomíchávačů 
Odpovědnost za včasné a bezvadné doručení čerstvého betonu. Vlastní profesní 

průkaz a řidičský průkaz skupiny C. Proškolen a s platnou lékařskou prohlídkou 

1x Strojník rypadlo-nakladače 
Úkolem je nakládání vyhloubené zeminy a případně transport armokoše k vrtné 

soupravě. Strojník vlastní strojnický průkaz, byl proškolen a je vlastníkem platné lékařské 
prohlídky. 

2x Pomocný dělník 
Byl proškolen a je vlastníkem platné lékařské prohlídky. Bude nápomocný 

zkušenějším pracovníkům při betonářských a vrtných prací a rovněž bude provádět i další 
potřebné pomocné práce. 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Informace o technických parametrech strojů jsou blíže specifikovány v kapitole 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

6.1. Velké stroje 

• Vrtná souprava Casagrande B180 HD 2x 
• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
• Nákladní automobil MAN TGA 8x6 
• Autodomíchávač MERCEDES ACROS 
• Tahač s návěsem MAN 33.480 

6.2. Elektrické a dieselové stroje 

• Čerpadlo betonu na podvozku thS 80 D 
• Vibrační deska WEBER MT CR 7 
• Ponorný vibrátor IVUR 50 
• Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE PROFESSIONAL 
• Svářečka SOUND MIG 2060 STAR DOUBLE PULSE 
• Úhlová bruska BOSCH FWS 22-180 LVI PROFESSIONAL 

6.3. Ruční nářadí a pomůcky 

• Lopata 
• Krumpáč 
• Lžíce 
• Kladivo 
• Kleště 
• Kyblík 
• Vazačské kleště 
• Pákové kleště 
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• Prodlužovací kabel (25 m) 
• Stavební kolečka 
• Hladítko 

6.4. Měřící pomůcky 

• Nivelační přístroj s latí a stativem 
• Svinovací metr 
• Olovnice 
• Vodováha (různých délek) 
• Pásmo 
• Barevné spreje 
• Dřevěné kolíky 
• Úhelník 

6.5. OOPP 

• Reflexní vesta (lze jako součást pracovního oděvu) 
• Pracovní oděv a obuv 
• Helma 
• Rukavice 
• Brýle 
• Svářeč – nehořlavý svářečský oblek s helmou a štítem a svářečské rukavice 

7. Postup 

7.1. Přípravné práce 

Vrtné práce budou realizované na zpevněné pracovní ploše. První krokem bude 
potřebné zajistit vytyčení os geodetem. Osy se označí dřevěnými kolíky zatlučenými do 
země s barevným zvýrazněním 2 metry od okraje objektu. Poloha jednotlivých pilot pak 
bude vytyčována postupně v průběhu prací, aby nedocházelo k poškozování kolíků 
vlivem možných rozrušení zeminy nebo přejetím vrtnou soupravou či jiným nákladním 
vozidlem či rypadlem. 

Geodet vytyčí střed piloty s barevným označením kolíku v závislosti na průměru 
piloty. Před zahájením vrtání vrtmistr umístí 4 kolíky jeden až dva metry od středu piloty 
kvůli kontrole polohy vrtu v průběhu a po dokončení činnosti. Schéma postupu pilotáže 
je znázorněno v grafické příloze Č.17 Schéma postupu pilotáže. 

7.2. Vrtané piloty s výpažnicemi 

7.2.1. Hloubení 

Vrtná souprava se připraví nad osu vrtu a vycentruje vrtný nástroj. Svislost bude 
kontrolována elektronických systémem soupravy a přiložením vodováhy na výpažnici. 
Na pokyn vrtmistra mohou započít práce. 
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Při vrtání se průběžně kontroluje svislost a poloha a případné odchylky se okamžitě 
vyrovnají. Hornina je rozrušována rotačně náběrových způsobem, přičemž se eliminuje 
boční tlak okolní zeminy z důvodu souběžného zavrtávání výpažnice za pomocí pažící 
hlavy vrtné hlavy. Při vrtání se postupně přidávají další díly výpažnic, přičemž první 
výpažnice obsahuje pažnicovou korunku, která usnadňuje vrtání. 

Při vrtání je kontrolována hloubka vrtnou soupravou. Rovněž se bude kontrolovat 
hladina spodní vody. V případě zvýšené hladiny spodní vody bude nutné použít 
technologii vrtání s výpažnicemi i u dalších pilot, které jsou plánovány provádět metodou 
CFA. 

Vytěžená zemina z vrtu se vždy oklepe protisměrným pohybem a následně se dopraví 
na deponii. A proces vrtání se zopakuje, dokud se nedosáhne projektované hloubky 
piloty. 

7.2.2. Osazení armokoše 

Po začištění vrtu a kontroly hloubky a průměru následuje vložení armokoše do vrtu. 
Ten se osadí zavěšením na vrtnou soupravu a centricky se spustí do vrtu. Armokoš bude 
obsahovat distanční tělíska pro dodržení krytí výztuže 50 mm. Rovněž se bude klást 
důraz, aby nedošlo k deformacím armokošu při montáži. Výška se překontroluje 
nivelačním přístrojem, zda odpovídá projektové dokumentaci. 

7.2.3. Betonáž 

Betonáž proběhne co nejdříve po vyhloubení vrtu na jeden záběr bez přerušení. 
Rovněž proběhne přebetování hlavy alespoň o 300 mm. 

Autodomíchávače budou vylívat čerstvý beton do násypky čerpadla na podvozku. To 
pak hadicí transportuje čerstvý beton do vrtu, aniž by došlo k rozrušení betonu 
o výpažnice či armokoš. Před zahájením betonáže mistr nebo stavbyvedoucí zkontroluje 
dodací list, zda čerstvý beton nepřekročil limit aplikace 90 min. 

Usměrňovací roura o průměru alespoň 200 mm bude umístěna ve středu vrtu. Pokud 
se ve vrtu vyskytne voda, osadí se roura až na dnu vrtu pod hladinu vody. Čerpaný beton 
pak bude vytlačovat vodu směrem vzhůru. 

7.3. Vrtané piloty metodou CFA 

7.3.1. Hloubení 

Vrtná souprava se připraví nad osu vrtu a vycentruje vrtný nástroj. Svislost bude 
kontrolována elektronických systémem soupravy případně přiložením vodováhy na šnek 
vrtáku. Na pokyn vrtmistra mohou započít práce. 

Při vrtání se průběžně kontroluje svislost a poloha a případné odchylky se okamžitě 
vyrovnají. Těžení probíhá zavrtáváním průběžného šneku do zeminy až do projektované 
hloubky. Následně vrtná souprava průběžný šnek vysune i s rozrušenou zeminou, kterou 
protisměrným pohybem vysype volné prostranství. Zemina se následně převeze na 
deponii. 
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7.3.2. Betonáž 

Souběžně při výše zmiňovaném vytahování šneku se zeminou bude probíhat betonáž 
dutým středem. Čerstvý beton bude vháněn pod tlakem čerpadlem. V průběhu betonáže 
musí být zajištěn nepřetržitý přísun čerstvého betonu. 

Pilota se vybetonuje do projektované výšky a přebetonuje se hlava piloty alespoň 
o 300 mm. Tento beton je kontaminovaný zeminou a po zatuhnutí se odstraní. 

7.3.3. Osazení armokoše 

Po dokončení betonáže se zavěsí armokoš na vrtnou soupravu a pomalu centricky ve 
vsune do vybetonovaného vrtu. Nejprve armokoš klesne vlastní vahou a poté bude pro 
správné dosednutí využita lžíce traktorbagru. 

7.4. Úprava hlavy piloty 

Vrchní část piloty z důvodu kontaminace zeminou nemusí vykazovat požadovanou 
kvalitu, bude proto potřebné odbourat tuto vrchní vrstvu, aby beton na projektované horní 
úrovni byl již v pořádku. 

Pro odstranění se použije bourací kladivo a při práci se bude dbát zvýšené opatrnosti, 
aby se nepoškodila vyčnívající výztuž piloty. 

7.5. Ošetřování a ochrana betonu 

Ošetřování a ochrana betonu před klimatickými vlivy se bude provádět v případě 
nízkých teplot, aby povrchová teplota betonu neklesla pod 0°C do doby, než pevnost 
v tlaku nedosáhne alespoň 5 MPa. Tuto lhůtu může stavbyvedoucí orientačně určit na 
základě použitého betonu a teploty vzduchu při betonáži. Bude se pravděpodobně 
pohybovat mezi 1 až 3 dny.  

8. Jakost a kontrola 

Podrobný popis veškerých kontrol bude popsán v příloze Č.13 Kontrolní a zkušební 
plán – vrtané piloty. 

8.1. Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozí etapy 
Kontrola vytýčení os pilot 
Kontrola materiálů 
Kontrola stavu strojů a mechanizace 

8.2. Mezioperační kontrola 

Kontrola pracovníků 
Kontrola klimatických podmínek 
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Kontrola provádění pilot 
Kontrola armokošů 
Kontrola geologické skladby zeminy 
Kontrola osazení armokoše 
Kontrola čerstvého betonu 

8.3. Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie 
Kontrola pevnosti betonu 

9. BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude odvíjet dle platných právních předpisů 
v aktuálním znění. Pracovníci budou vykonávat práci, ke které jsou odborně způsobilí 
a řádně proškoleni. Rovněž se seznámí s riziky, která mohou vzniknout při výstavbě. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práce na staveništích. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
IV. Provádění výkopových prací 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX. 5 Práce železářské 

  



102 
 

Další předpisy týkající se bezpečnosti: 

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 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

10. Ochrana životního prostředí 

Nepředpokládá se práce s ekologicky nebezpečným materiálem. Všechny stroje 
pravidelně absolvují technické prohlídky, proto se nepředpokládá únik škodlivých látek. 
Pro komunální odpady bude přistaven kontejner, který bude po dokončení prací vyvezen 
na skládku. 

Předpis č.93/2016 Sb. o odpadech 
 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název a druh odpadu 
Označení 
pro účely 
evidence 

Způsob 
likvidace 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O 

Recyklační 
dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O 
Recyklační 

dvůr 

15 01 06 Směsné obaly O 
Recyklační 

dvůr 

17 01 01 Beton O 
Recyklační 

dvůr 

17 02 01 Dřevo O 
Recyklační 

dvůr 

17 02 03 Plasty O 
Recyklační 

dvůr 
17 04 05 Železo a/nebo ocel O Kovošrot 

20 01 01 Papír a lepenka O 
Recyklační 

dvůr 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Recyklační 

dvůr 
 
Kategorie odpadu: 

N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad 
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1. Obecné informace 

1.1. Popis stavby a lokality 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Účel stavby:   Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
Místo stavby:   Chlumec nad Cidlinou 

    Parc. č. 976/10, 976/1 
Katastrální území:  Chlumec nad Cidlinou 
Dotčené pozemky:  p. č. 976/10 2213 m2 Ostatní plocha 

    p. č. 976/1 26 981 m2 Trvalý travní porost 

Jedná se o novostavbu skladového areálu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. 
Hlavní stavební objekt má ocelovou nosnou konstrukci a lehký obvodový plášť tvořený 
polyuretanovými panely tloušťky 100 a 200 mm. V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny 
sklady - 2 mrazírenské sklady, 3 chladírenské sklady, suchý sklad a sklad mrazáků 
(všechny sklady mají výšku 10 m) a potřebné zázemí pro pracovníky skladů. Vstup všech 
pracovníků je ze severní strany objektu společným schodištěm do 2.NP. Pracovníci 
skladů mají ve 2.NP šatny (muži, ženy) se sociálním zázemím, denní místností 
s kuchyňkou. Do prostoru expedice budou vstupovat pouze bočním schodištěm ve 
východní části objektu. Od kanceláří jsou tyto prostory odděleny dveřmi. 

Pro sklady je vybudována expedice s 9 vyrovnávacími můstky, expedičními dveřmi 
a těsnicími límci proti chladu. Zároveň bude možnost výjezdu přes suchý sklad a sklad 
mrazáků po šikmé rampě do venkovního prostoru. Všichni pracovníci mají společný 
vstup z 1.NP společným schodištěm do 2.NP. 

Jedná se o nezastavěné území v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, p.č. 976/1 a 976/10. Na 
obou pozemcích se nenachází žádná stavba. Kolem všech hranic pozemků se nenachází 
žádná stavba. Souběžně se západní hranicí pozemku se nachází železniční vlečka. 
Pozemek se nachází v severní části města Chlumec nad Cidlinou. Pozemek je určen pro 
průmyslovou výstavbu. 

1.2. Obecná charakteristika stavebního procesu 

Nosná konstrukce hlavního stavebního objektu je navržena jako ocelový skelet. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovými příhradovými vazníky kloubově 
přichycené ke sloupům objektu. Maximální rozpon vazníků je 41,52 m a vzájemná osová 
vzdálenost byla navržena 7,95 m. 

Příhradové nosníky mají tvar nízkého pětiúhelníku, přičemž horní hrana vazníku 
kopíruje sklon střechy 6° a spodní hrana je přímá a posuvně uložená na sloupu. Maximální 
vzepětí ve středu vazníku je 3,0 m a minimální 0,925 m. 

Primární nosná konstrukce byla navržena z ocelových za tepla válcovaných profilů 
třídy S355 J2 – konstrukce vystavené mrazu. 

Vzhledem k nadrozměrnému rozpětí bude vazník rozdělen na 3 montážní celky 
o délkách přibližně 14 m, které budou jako nadrozměrný náklad  dopraveny na staveniště, 
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kde se jeřábem uloží na předmontážní plochu, následně smontuje a dvěma jeřáby bude 
uložen na sloupy příčných vazeb. 

2. Převzetí pracoviště 

2.1. Připravenost staveniště 

Staveniště je po obvodě řádně oploceno finálním oplocením, v severozápadní části 
staveniště v blízkosti vjezdu a sociálního zázemí mobilním systémovým oplocením výšky 
2,0 m. U vjezdu na staveniště budou umístěné bezpečnostní značky s nápisem 
Nepovolaným vstup zakázán a další upozorňující značky na možné nebezpečí. 

Vjezd na staveniště, skladovací i manipulační prostory jsou zpevněny štěrkodrtí, 
která později bude sloužit jako nosné těleso budoucích zpevněných ploch areálu. Pro 
čištění kol automobilů je rovněž připravena čistící zóna s nápojným bodem vodovodu. 

Pro potřeby montáže bude připravena v prostoru budovaného stavebního objektu 
předmontážní plocha vazníků o dostatečné ploše a v efektivních dosahu jeřábu pro 
manipulaci. 

Na staveništi je zaveden zdroj vody z nově vybudované vodoměrné šachtě 
a rozveden po staveništi k odběrným místům a do sanitárních stavebních kontejnerů. 
Zdroj elektrické energie je zajištěn nápojným bodem ze sloupu vysokého napětí a přes 
trafostanici je rozveden do staveništních rozvaděčů. 

Sociální zázemí pracovníků bude tvořeno pomocí mobilních stavebních kontejnerů, 
které budou plnit funkci kanceláře, šaten, ale i jako hygienické zázemí se záchody 
a sprchami. Dále v blízkosti pracoviště budou umístěny 2 mobilní WC Toi Toi, které se 
budou pravidelně vyvážet a čistit. Pro skladování pracovních pomůcek a drobného 
materiálu budou připraveny uzamykatelné kontejnery. 

Vše je graficky znázorněno v příloze Č.3 Výkres zařízení staveniště – montáž 
skeletu. 

2.2. Připravenost a převzetí pracoviště 

Pracoviště bude vyklizené, vybavené a bude odpovídat dohodnutému stavu. 
Překontroluje se výškové a polohové zaměření základů, stav úložných ploch a kotevní 
body zhotovené v předchozí etapě. 

V době předání pracoviště budou dokončeny všechny základové konstrukce hlavního 
stavebního objektu. V základových patkách budou zabetonovány patní plechy pro montáž 
sloupů. Převzetí proběhne mezi odpovědnou osobou dodavatele montáže a hlavním 
stavbyvedoucím za přítomnosti TDS, případně i autorského dozoru. Předání proběhne ve 
stanoveném termínu, který vyplývá z časového harmonogramu prací. Bude se kontrolovat 
soudržnost a celistvost podkladu, výškové a rovinné poměry. Rovněž dodavatel 
montážních prací bude poučen o provozu na staveništi a upozorněn na polohu 
inženýrských sítí, obzvláště pak na vedení vysokého napětí. 

O předání bude vyhotoven zápis do stavebního deníku s podpisy všech zúčastněných 
osob. 
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3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiál 

Množství a druh potřebného hlavního materiálu je kalkulováno ve výkazu výměr. 

3.1.1. Vazník 

Výkaz výměr vychází z předpokladů uvedených v projektové dokumentaci. 
Použitá ocel S355 – J2. 

Prvek 
Délka (m) 

Plocha 
(m2) 

Počet 
Hmotnost 

(kg) Druh Profil 

Horní pás HEB 240 42 0,0106 1 3494,82 

Dolní pás HEB 240 41 0,0106 1 3411,61 

Diagonály 

140/140/6 1,9 0,0016 4 95,46 

100/100/4 1,9 0,0008 2 23,86 

8080/4,5 2,5 0,0007 16 219,80 

Svislice 

140/140/6 0,9 0,0016 2 22,61 

100/100/4 1,1 0,0008 2 13,82 

100/100/4 1,3 0,0008 2 16,33 

8080/4,5 1,5 0,0007 2 16,49 

8080/4,5 1,7 0,0007 2 18,68 

8080/4,5 2,1 0,0007 2 23,08 

8080/4,5 2,4 0,0007 2 26,38 

8080/4,5 2,7 0,0007 1 14,84 

Celkem 
Kg 7397,76 

t 7,40 

Celkem 14 vazníků t 103,57 
 

Hmotnost jednoho kusu vazníku je 7,4 t a bude namontováno celkem 14 Ks. 
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3.1.2. Sloupy a průvlaky 

Výkaz výměr vychází z předpokladů uvedených v projektové dokumentaci. 
Použitá ocel S355 – J2. 

Prvek Profil 
Délka 
(m) 

Plocha 
(m2) 

Hmotnost 
(kg) 

Ks 
Celkem 

(kg) 

Sloup HEB 450 12,57 0,0218 2151,10 28 60230,91 

Sloup HEB 220 10,5 0,0091 750,07 34 25502,30 

Sloup IPE 550 14,5 0,0134 1525,26 10 15252,55 

Průvlak HEA 450 7,95 0,0178 1110,85 13 14441,10 

Průvlak HEA 220 4 0,00643 201,90 53 10700,81 

Celkem 
kg 126127,66 

t 126,13 
 

3.1.3. Vaznice 

Výkaz výměr vychází z předpokladů uvedených v projektové dokumentaci. 
Použitá ocel S355 – J2 

Prvek 
Délka (m) 

Plocha 
(m2) 

Počet Hmotnost (kg) 
Druh Profil 

Vaznice UPN 200 7,9 0,00322 312 62302,75 

Celkem 
Kg 62302,75 

t 62,30 
 

3.1.4. Střešní plášť 

Výkaz výměr vychází z předpokladů uvedených v projektové dokumentaci. 
Je navržen široce ohýbaný trapézový plech dimenze T55 / 250 tloušťky 0,63 mm, 

s pevností S320. Dle výkazu výměr bude použito 4 326 m2 plechu s plošnou hmotností 
23 kg/m2. Bude tedy použito přibližně 99,5 t plechu. 

3.1.5. Doplňkový materiál 

Pro kotvení střešního pláště bude užito 6 nýtů s těsnící podložkou na 1 m2. Celkem 
26 000 nýtů. Šrouby pevnostní třídy 8.8 a 10.9. 

3.2. Doprava 

Doprava materiálu bude probíhat plynule v závislosti na časovém plánu výstavby tak, 
aby na staveništi bylo dostatečné množství materiálu a zároveň, aby se nepřeplnily 
skládky a byl tedy zajištěn plynulý průběh prací. Průběh předmontáže a montáže bude 
následující. Na předmontážní ploše se uloží materiál pro složení 2 vazníků. Po dokončení 
montáže lze dopravit na stavbu materiál pro další dvojici vazníků. 
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3.2.1. Primární 

Doprava konstrukcí skeletu bude probíhat z pobočky společnosti Ferona v Hradci 
Králové tahači s návěsy MAN 33.480. Transport vazníků bude nutné řešit jako 
nadrozměrný náklad. Menší materiál se bude dopravovat na valníku s hydraulickou rukou 
IVECO CURSOR MP 380 E 38 H. Prokladky budou rozmístěny ve vzdálenostech do 
1/10 délky přepravovaného dílce, max. však 600 mm od jeho čela. Všechny prokladky 
budou umístěny nad sebou. 

Při nedostatku drobného materiálu, jako např. nýty, svářecí elektrody apod., se 
využijí stavebniny PRO-DOMA v Chlumci nad Cidlinou. 

3.2.2. Sekundární 

V průběhu montážní prací budou na staveništi přítomny 2 autojeřáby Liebherr LTM 
1055/1 6x6x6, které budou sloužit i ke skládce materiálu z návěsů na skládku 
a předmontážní plochu.  Malá mechanizace pak bude přepravována ručně, případně 
v dodávce. Pro činnost pracovníků ve výškách budou připraveny alespoň 2 motorové 
montážní plošiny. 

3.3. Skladování 

Ke skladování drobného materiálu, nářadí a měřící přístroje bude použit 
uzamykatelný stavební skladový kontejner. Plynulost navážky skeletu bude zajištěna 
navážecím plánem. Sloupy a průvlaky se uloží na předem určenou zpevněnou 
a odvodněnou plochu. Plocha skládky je dostatečně rozsáhlá. Dle projektu zařízení 
staveniště bude každý autojeřáb mít přidělenou vlastní plochu pro uskladnění materiálu. 

Vazníky budou uloženy na předmontážní plochu, kde se připraví pro montáž. 
Jednotlivé díly budou skladovány na sobě do výšky 1,8 m (maximálně do 2,0 m). 

Mezi jednotlivými prvky budou vloženy dřevěné prokladky tloušťky 100 mm. Při 
skladování jsou nepřípustné deformace dílců a poškození jejich antikorozní ochrany. 
Mezi dílci na skládkách se ponechá neprůchozí mezera 300 mm a průchozí mezera 
alespoň 750 mm. 

Pokud to situace na staveništi dovolí, lze provést montáž prvků skeletu přímo 
z dopravního prostředku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Povětrnostní vlivy 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr budou pravidelně sledovat klimatické podmínky, 
uvádět je do stavebního deníku a v případě potřeby provádět bezpečnostní 
a technologická opatření. 
Práce budou probíhat ve venkovních prostorech při teplotě 5°C až 25°C. Svařování je 
povoleno do minimální teploty -10°C, avšak při vytrvalém dešti není dovoleno provádět 
svařování. Montáž skeletu je dovoleno provádět až do venkovní teploty 35°C. Při 
svařování za teplot nižších než -5°C se budou provádět svary o stupeň vyšší. Montážní 
práce budou přerušeny při bouřce, sněžení, náledí či námraze. Dále bude kontrolována 
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rychlost větru, která nesmí překročit 8 m/s, a viditelnost. Dohled v místě výkonu práce 
musí být alespoň 30 m. V opačném případě se práce přeruší. 

4.2. Instruktáž pracovníků 

Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce a požární 
ochraně. Dále budou seznámeni s technologickými prostupy, aktuální projektovou 
dokumentací a s provozními podmínkami stavby. Dále pracovníci budou upozorněni na 
povinnost užití OOPP a obsluha velkých strojů upozorněna rovněž na vedení 
vysokého napětí a nebezpečí plynoucí z porušení ochranného pásma. 

Potvrzení o poučení a způsobilost k práci pracovníci potvrdí svým podpisem do 
Prohlášení o seznámení s bezpečnostními předpisy, který se založí do stavebního deníku. 

5. Personální obsazení 

Montážní práce budou provádět 2 pracovní čety. Složení jedné pracovní čety je 
následující. 

1x Vedoucí čety 
Vedoucí pracovní čety, zodpovídá za dodržování technologického postupu, řídí 

ostatní pracovníky, kontroluje svislost a rovinnost prvků, jakost svarů, dodržování 
bezpečnosti práce apod. 

Platná lékařská prohlídka, vzdělání v oboru stavebnictví, schopnost čtení výkresové 
dokumentace a práce s nivelačním přístrojem. 

1x Jeřábník 
Zkušenosti s jeřábnickými pracemi, jeřábnický průkaz, platná lékařská prohlídka. 

Zodpovídá za bezpečnou manipulaci s břemenem, údržbu a bezvadný stav jeřábu. 

2x Montážník 
Má za úkol správné osazení prvků, jeho polohu, svislost a rovinnost. Proškolení 

a platná lékařská prohlídka. 

2x Vazač 
Odpovědnost za správné zavěšení prvku a jeho stabilita při přemísťování. Proškolen 

a s platnou lékařskou prohlídkou 

1x Svářeč 
Úkolem je provádění kvalitních předepsaných svarů, vlastní svářečský průkaz, byl 

proškolen a je vlastníkem platné lékařské prohlídky. 

1x Zámečník 
Úkolem je provádění kvalitních šroubových spojů, byl proškolen a je vlastníkem 

platné lékařské prohlídky. 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Informace o technických parametrech strojů jsou blíže specifikovány v kapitole 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
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6.1. Velké stroje 

• Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 6x6x6 2x 
• Valník s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
• Tahač s návěsem MAN 33.480 

6.2. Elektrické a dieselové stroje 

• Kloubovo teleskopická plošina GENIE ZD 18 2x 
• Svářečka SOUND MIG 2060 STAR DOUBLE PULSE 
• Úhlová bruska BOSCH FWS 22-180 LVI PROFESSIONAL 
• Vrtačka BOSCH GBH 2-26 DFR 
• Pneumatický utahovák šroubů 

6.3. Ruční nářadí a pomůcky 

• Kladivo 
• Kleště 
• Kyblík 
• Vazačské kleště 
• Pákové kleště 
• Prodlužovací kabel (25 m) 
• Stavební kolečka 

6.4. Měřící pomůcky 

• Nivelační přístroj s latí a stativem 
• Svinovací metr 
• Olovnice 
• Vodováha (různých délek) 
• Pásmo 
• Barevné spreje 
• Úhelník 

6.5. OOPP 

• Reflexní vesta (lze jako součást pracovního oděvu) 
• Pracovní oděv a obuv 
• Úvazky 
• Žebříky 
• Helma 
• Rukavice 
• Brýle 
• Svářeč – nehořlavý svářečský oblek s helmou a štítem a svářečské rukavice 
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7. Postup 

7.1. Přípravné práce 

Před zahájením montáže vazníku budou již vyhotoveny sloupy příčných vazeb, které 
budou vetknuty přes zabetonovaný kotevní plech do základových patek/hlav pilot 
a upevněny čtveřicí šroubů M16. Jejich výškové poměry se překontrolují nivelačním 
přístrojem. Rovněž se překontroluje svislost sloupů dvoumetrovou latí či olovnicí. 

Při dopravení částí vazníku na staveniště mistr a stavbyvedoucí překontrolují výskyt 
zjevných vad, soulad materiálu a geometrii prvku. Rovněž proběhne kontrola hlavních 
rozměrů. Případné zjištěné odchylky se uvedou do montážního deníku. 

Montážní rovina bude upravená, zpevněná, rovná, odvodněná, dovolující bezpečné 
zapatkování jeřábu a pohodlný dosah na skládku. 

7.2. Předmontáž vazníku 

Montážní části vazníků se stabilizují ve svislé pozici pomocí autojeřábu. Dolní pás 
bude podložen dřevěnými hranoly šířky 150 mm. Nejprve se provede propojení krajní 
části se středovou a následně se přimontuje druhá krajní část. 

Montážní části se k sobě přiloží styčnými plocha a vycentrují. Ve správné poloze se 
pak provedou šroubované spoje dle montážního návodu. Horní a dolní pás se přišroubují 
čtyřmi šrouby M16 přes styčné desky S355 tloušťky 12 mm spojené v rozích. Desky 
budou přivařeny k hornímu potažmo dolnímu pásu koutovým svarem tloušťky 10 mm 
kolem celého profilu. 

 
Obrázek 50. Detail styku montážních dílů 

Diagonála bude přišroubována k dolnímu pásu přes navařený příložní plech tl. 6 mm 
dvěma šrouby M12. Příložný plech bude mít alespoň 110 mm a bude přivařen koutovým 
svarem k dolnímu pásu a ke svislici. 
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Obrázek 51. Detail styku montážních dílů 

Před provedením spojů se stykové plochy očistí a v co nejkratší době se provede spoj. 
Všechny provedené šroubové spoje se předepnou pneumatickým utahovákem na 
předepsanou pevnost. Za teplého a suchého prostředí bude probíhat ruční svařování 
ocelové konstrukce na staveništi stejným způsobem jako v dílně, za nepříznivého počasí 
musí být místo pro svařování chráněno před větrem, deštěm a sněhem, v případě nutnosti 
bude práce přerušena. 

7.3. Montáž sloupů 

Montáž sloupů proběhne následujícím postupem. Nejprve se provede úvaz a sloup 
se zdvihne do svislé polohy, v jaké bude zabudován. Následně se přemístí k základové 
patce, ustálí se jeho poloha a pomalu a opatrně se uloží na zabetonovaný patní plech.  

Následně proběhne kontrola rovinnosti a svislosti prvku pomocí vodováhy, olovnice, 
případně laseru. Pokud je vše v pořádku, může zámečník sloup připevnit pomocí čtyř 
šroubů M16 a utáhne je momentovým klíčem na předepsanou pevnost. Poté, co sloup 
bude moci stát stabilně sám, může se uvolnit úvaz.  

Tímto způsobem se vyhotoví 2 příčné řady sloupů a provede se montáž průvlaku dle 
bodu 7.4 

7.4. Montáž průvlaku 

Montáž průvlaku proběhne pomocí styčného plechu připojeného koutovým svarem 
ke sloupům příčné vazby a následně k průvlaku bude připojen pomocí dvou šroubů M12. 

Styčné plechy se připevní na předmontážní ploše. Průvlaky se zdvihnou do 
požadované polohy, kde se vycentrují a ustálí. Následně proběhne zámečníkem zřízení 
šroubových spojů. Po dokončení prací se může průvlak uvolnit z úvazů a může 
proběhnout montáž dvojice vazníků. 
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                         Obrázek 52. Detail připojení průvlaku na sloup 

7.5. Montáž vazníku 

Při pracích ve výškách budou přijata ochranná opatření. Zajištění organizace práce 
a pracovních postupů, bezpečné zajištění pod místem práce, místo dopadu bude 
zabezpečeno proti vstupu dalších osob a nebudou na tomto místě probíhat souběžné 
práce. Po celou dobu montáže bude na pracovišti přítomný zkušený odpovědný pracovník 
montáže. 
 Při odebírání dílců ze skládky se bude dbát na správné skladování zbylých prvků. Je 
zakázáno přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrznutá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znepřístupněná, což by mohlo vést k překročení nosnosti zdvihacího zařízení. 
Rovněž je zakázáno zvedat břemena trhem.  
 Správný postup přemísťování prvků je následující. Nejprve se prvek zdvihne o 20 až 
30 cm a stabilizuje se (tzv. mikrozdvih), po stabilizaci se překontrolují úvazy. Následuje 
přemístění břemene. Před uložením se opět prvek stabilizuje 20 až 30 cm nad místem 
uložení a následně se pomalu uloží. Závěsy břemene se uvolní až po stabilizaci prvku. Při 
osazování prvků na místech mimo dohled jeřábníka se ke komunikaci použijí vysílačky 
a další osoba znalá dorozumívacích znamení mezi jeřábníkem a vazači. 

Při přemísťování břemen budou pracovníci mimo manipulační dosah jeřábu kvůli 
možnému pádu břemene, nárazu či zasažení břemenem. Jeřáb s břemenem nesmí 
manipulovat nad plochami mimo staveniště, nad technickým zázemím staveniště a nad 
místy, kde se trvale vyskytují pracovníci neprovádějící činnost montáže. Dále hrozí riziko 
přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, přetržení 
ocelového vázacího lana nebo zachycení přemísťovaného břemene o jiný naskladněný 
materiál a jeho následné zřícení na osoby vázající břemeno. 

Vazník bude ve třetinách uvázán z každé strany jedním autojeřábem. Po úspěšné 
kontrole úvazů jeřáby začnou souběžně zvedat vazník nad sloupy příčných vazeb, kde se 
následně usadí. Při horizontálním posunu vazníku jeřábníci v žádném případě neuvolní 
břemeno směrem k druhému jeřábu. Při celé manipulaci se jeřáby pomyslně o vazník 
přetahují. 
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Při usazení vazníku na sloupy jeřáby opět břemeno zastaví a stabilizují přibližně 30 
cm nad úložnou plochou, následně proběhne kontrola porušení úvazů a břemene. Pokud 
je vše v pořádku, prvek se za pomoci montážníků ve vysokozdvižné montážní plošině 
usadí do jeho správné polohy na gumovou distanční podložku a zajistí. 

Vazníky se zajistí proti překlopení zavětrováním, které spočívá v podélném 
propojení příčných vazem ocelových profilů dle montážního návodu pomocí koutových 
svarů. 

Tímto způsobem se provede montáž celkem 14 vazníků. Ty budou zhotovovány po 
dvojicích. Nejprve proběhne předmontáž dvou vazníků a následná montáž. V době 
provádění předmontáže se vyhotoví 2 příčné řady sloupů. Poté se autojeřáb přeparkuje do 
další polohy a vyčká na nákladní vůz s dalšími částmi vazníku. Poslední vazník bude 
montován v blízkosti ochranného pásma vedení vysokého napětí. Jeřábníci budou na toho 
riziko upozorněni a v případě nutnosti se po dobu montáže zajistí odstávka elektrického 
proudu. 

Případné práce a úpravy na vysokém napětí bude provádět pouze náležitě proškolená 
osoba dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  

7.6. Ošetřování a ochrana 

Po příznivém výsledku montážní kontroly se provede antikorozní ochrana styků 
a svarů. 

8. Jakost a kontrola 

Podrobný popis veškerých kontrol bude popsán v příloze Č.14 Kontrolní a zkušební 
plán – montáž ocelového skeletu. 

Mistr případně stavbyvedoucí provádí průběžné kontroly každý den. Autorský 
a stavební dozor pak provádí kontroly jednou za týden. Výsledky kontrol se zapisují do 
stavebního deníku. 

8.1. Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozí etapy 
Kontrola materiálů 
Kontrola stavu strojů a mechanizace 

8.2. Mezioperační kontrola 

Kontrola pracovníků 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola předmontáže vazníků 
Kontrola uložení vazníků 
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8.3. Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie 
Kontrola svarů 

9. BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude odvíjet dle platných právních předpisů 
v aktuálním znění. Pracovníci budou vykonávat práci, ke které jsou odborně způsobilí a 
řádně proškoleni. Rovněž se seznámí s riziky, která mohou vzniknout při výstavbě. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práce na staveništích. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

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 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – (Ochranné sítě) 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
IX. Přerušení práce ve výškách 

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 nad 11 m.s-1(síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 

Další předpisy týkající se bezpečnosti: 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

10. Ochrana životního prostředí 

Nepředpokládá se práce s ekologicky nebezpečným materiálem. Všechny stroje 
pravidelně absolvují technické prohlídky, proto se nepředpokládá únik škodlivých látek. 
Pro komunální odpady bude přistaven kontejner, který bude po dokončení prací vyvezen 
na skládku. 

Předpis č.93/2016 Sb. o odpadech 
 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název a druh odpadu 
Označení 
pro účely 
evidence 

Způsob 
likvidace 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O 

Recyklační 
dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O 
Recyklační 

dvůr 

15 01 06 Směsné obaly O 
Recyklační 

dvůr 

17 02 01 Dřevo O 
Recyklační 

dvůr 

17 02 03 Plasty O 
Recyklační 

dvůr 
17 04 05 Železo a/nebo ocel O Kovošrot 

20 01 01 Papír a lepenka O 
Recyklační 

dvůr 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Recyklační 

dvůr 
 
 
Kategorie odpadu: 
N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad
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Pro technologické předpisy vrtaných pilot a montáže ocelového skeletu byly 

vypracovány Kontrolní a zkušební plány, které jsou včetně tabulky popisu a charakteru 
zkoušek obsaženy v přílohách Č.13 Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty 
a Č.14 Kontrolní a zkušební plán – montáž ocelového skeletu.
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1. Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Účel stavby:   Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
Místo stavby:   Chlumec nad Cidlinou 

    Parc. č. 976/10, 976/1 
Katastrální území:  Chlumec nad Cidlinou 
Dotčené pozemky:  p. č. 976/10 2213 m2 Ostatní plocha 

    p. č. 976/1 26 981 m2 Trvalý travní porost 
Údaje o žadateli:  Bidfood Czech Republic, s.r.o. 

    V Růžovém údolí 553, Mikovice 

    278 01 Kralupy nad Vltavou 
Údaje o zpracovateli:  Ing. Vladimíra Neplechová 

    Jažlovická 1764/50 

    149 00 Praha 4 

    ČKAIT: 0001594 

2. Popis stavby 

Podrobný popis stavby je uveden v kapitole Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu. 

3. Předpoklady výstavby 

Zahájení výstavby:    3. února 2020 
Dokončení stavby:    11. června 2021 
Odhadovaný max. počet osob na staveništi: 40 

Stavba plní kritéria dle Zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 písm. a) a b) pro oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce: 

• celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
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4. Odůvodnění zpracování plánu BOZP 

Povinnost vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vyplívá z přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. V příloze jsou definovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

 
Příloha 
č. 5, bod 

Práce a činnost Provádění 

1. 

Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo 
smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší 
než 5 m. 

Ne 

2. 

Práce související s používáním nebezpečných chemických 
látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 
nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

Ne 

3. 
Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují 
zvláštní právní předpisy. 

Ne 

4. 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené 
s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

Ne 

5. 
Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 
více než 10 m. 

Ano 

6. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických 
vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

Ano 

7. 

Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním 
nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě 
tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy. 

Ne 

8. Potápěčské práce. Ne 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). Ne 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů Ne 

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených 
pro trvalé zabudování do staveb. 

Ano 

 
 V průběhu přípravy stavebně technologického projektu nejsou známa žádná další 
rizika, která by mohla ovlivnit průběh výstavby skladovacího areálu. 

5. Odůvodnění určení koordinátora BOZP 

Dále se stanovuje povinnost zajistit koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 
Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v části třetí dle 
§ 14 (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k 
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druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce na staveništi.(...)  

Jelikož se předpokládá, že na staveništi budou probíhat práce více dodavatelů 
současně, zadavatel určí alespoň jednoho koordinátora BOZP, jehož úkol bude mj. 
i zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

6. Koordinace BOZP na staveništi 

6.1. Povinnost koordinátora BOZP 

• Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 

• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 
zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

• Oznámit zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

• Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

• Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

• Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 

• Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření 
a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

• Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje 
o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

6.2. Povinnost zadavatele stavby 

• Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady 
a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se 
mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi a poskytovat mu potřebnou 
součinnost. 

• Zadavatel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce oznámení o zahájení prací. 

• Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby. 

• Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující 
zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi. 
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6.3. Povinnost zhotovitele stavby 

• Každý zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
informovat koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby o nebezpečí a rizicích 
vznikající při realizaci jednotlivých stavebních či montážních prací. 

• Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas 
předávat veškeré informace v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP 
a postupovat podle dohodnutých opatření. 

• Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém 
pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky 
a návrhy v oblasti BOZP. 

• Každý ze zhotovitelů je povinen seznámit své podřízené pracovníky s plánem 
BOZP a vyžadovat jeho dodržování, zúčastňovat se kontrolních dnů pořádaných 
koordinátorem BOZP, dodržovat všechny právní a ostatní předpisy vztahující se 
k BOZP, PO, technologické či pracovní postupy a pokyny, úkoly či stanovená 
opatření koordinátorem BOZP. 

7. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá 
opatření vyplývající z platných právních předpisů, 
s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný 
časový průběh prací při realizaci stavby 

a)    zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, 
prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

Staveniště bude ohrazené dle projektu zařízení staveniště převážně výsledným 
oplocením objektu a v severozápadní části staveniště systémovým oplocením výšky 2,0 
m (minimálně 1,8 m). Budou zřízeny 2 uzamykatelné vjezdy, u kterých budou osazeny 
značky upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám a na nebezpečí 
hrozící osobám pohybující se na staveništi. Veškeré značení bude provedeno v souladu 
s nařízením vlády č. 11/2002 Sb. 

Prostory pro skladování materiálu budou zpevněné, odvodněné, dostatečně prostorné 
a v dosahu zdvihacích zařízení. Jednotlivé části skeletu budou ukládány na prokladky ve 
vodorovné poloze do výšky 1,8 m (maximálně 2,0 m). 
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Obrázek 53. Výstražná cedule 

Po ukončení prací bude staveniště vždy zabezpečeno proti vniku nepovolaných 
osob. 

b)    zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Zhotovitele budou pracovat pouze přes den cca od 7,00 hod do cca 16,00 hod, dle 
harmonogramu prací. Provádění prací v nočních hodinách se nepředpokládá. V případě 
po udělení povolení pro provádění prací v noci nebo za šera se bude používat přenosné 
osvětlení, které musí splňovat požadavky NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Při provádění prací ve vnitřních uzavřených prostorách stavby bude nutné zabezpečit 
umělé osvětlení pomocí mobilních svítidel (halogenů), včetně osvětlení přístupových cest 
na jednotlivá pracoviště. Osvětlení bude napojeno na staveništní rozvaděče a kabely 
budou vyvěšovány, aby se eliminovala možnost poškození mechanizací. 

c)    stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti 
jejich poškození 

Při provádění výstavby je nutné respektovat ochranná pásma nadzemních 
i podzemních vedení těchto inženýrských sítí nacházející se v areálu. Před zahájením 
prací v dotčeném prostoru, zejména realizací nových sítí technické infrastruktury, 
přípojek budou vytyčeny stávající sítě technické infrastruktury. Jejich vedení bude 
ověřeno kopanými sondami. 

Práce v ochranných pásmech stávajících i nových rozvodů a inženýrských sítí budou 
prováděny ručně a se souhlasem příslušných správců, ve vymezených ochranných 
pásmech vzdálenosti menší než 0,5 m bez použití pneumatických nebo elektrických 
nástrojů. 

Přes staveniště prochází nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV. Bude 
respektováno ochranné pásmo 7 m, ve kterém platí přísný zákaz, jakkoliv manipulovat 
rameny velké mechanizace. V případě nutnosti montáže sloupů štítové stěny bude 
v dostatečném časovém předstihu řešeno se správcem sítě bezpečnostní opatření 
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zaizolováním vodičů pro snížení ochranného pásma, popř. proběhne dočasná odstávka 
provozu po dobu nezbytnou k montáži. 

Zhotovitel musí seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce 
provádět, s druhy vedení technického vybavení, jejich polohou, trasami a hloubkou 
uložení, s rozsahem ochranného pásma a podmínkami provádění zemích prací v těchto 
pásmech. 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou 
určena zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení ochranných 
pásem určuje § 46. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která ční od krajního vodiče vedení na každou stranu. 

Podél západní hranice staveniště vede železniční vlečka, která nebude mít žádný 
zásadní vliv na průběh výstavby. 

Při realizaci je nutné dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a dalších norem, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

Při vstupu na staveniště proběhne prokazatelné seznámení všech osob na 
staveništi, zejména strojníků s existencí sítí technické infrastrukturu a jejich 
ochranných pásem. 

d)    řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Účastníci výstavby budou proškolení z předpisů o požární ochraně a budou 
dodržovat ustanovení uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb. U vstupu na staveniště bude 
umístěna informativní značka s vypsanými nouzovými čísly na bezpečnostní složky. 

Staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím hasicích práškových přístrojů, 
jejichž poloha umístění bude označeno výstražnými cedulemi. V případě vzniku požáru 
bude neprodleně přivolána zásahová jednotka hasičů. Pro možný zásah je nutné udržovat 
volný pruh min. šířky 3,0 m pro zásah požární techniky. 

e)    zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického 
vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody 
elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 
Přes staveniště vede vedení vysokého napětí 35 kV, které je řešeno v bodě c) tohoto 

plánu. U vjezdu na staveniště bude tedy zřízena brána s vyznačenou maximální 
podjezdnou výškou. Při veškerých stavebních pracích, zejména při práci se zdvihacími 
zařízeními, je nutné dodržovat ochranné pásmo technických sítí. Rovněž se bude po celou 
dobu výstavby respektovat podmínky jednotlivých správců sítí uvedených v dokumentaci 
pro stavební povolení. 

Staveništní přípojky jsou navrženy jako podzemní, ale v případě nutnosti lze přípojky 
provézt jako nadzemní, pokud budou provedena opatření předcházející poškození vedení. 
Mezi taková opatření patří například využívání přejezdových prahů. 

Veškerá elektrická zařízení užívaná na staveništi budou podrobována revizím 
v pravidelných časových intervalech stanovených čl. 3. 1 a tab. č. 1 ČSN 33 1500. 

Vzhledem k rozsahu zemních prací se nepředpokládá nutnost čerpání vody. 
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Nepředpokládá se práce v nočních hodinách, případné osvětlení staveniště bude 
zbudováno pomocí halogenových světel. 

f)    posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro 
případ krizové situace 

Staveniště se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. Jediné otřesy, 
které se mohou vyskytovat budou způsobeny průjezdem těžkých nákladních automobilů 
a zemními pracemi velké mechanizace. Tyto otřesy jsou však zanedbatelné. 

Při stavebních pracích nebude probíhat výkop v takovém rozsahu, který by 
umožňoval sesuv zeminy. Výjimku tvoří výkopové práce nově budovaných inženýrských 
sítí, při kterých se stěny výkopu budou zajišťovat pažením. 

g)   opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé 
a vodorovné dopravy osob a materiálu 

Zařízení staveniště bude zbudováno v oploceném prostoru dle projektu zařízení 
staveniště. Zdroj elektrické energie se rozvede po staveništi z hlavního stavebního 
rozvaděče. Přívod vody pro stavební účely bude zajištěn z nově vybudované vodoměrné 
šachty na hranici pozemku. 

Svislá doprava na staveništi bude řešena autojeřábem a případně vysokozdvižnými 
plošinami. Autojeřáb bude rovněž využíván při skládce materiálu, pokud nákladní 
automobil nebude vybaven hydraulickou rukou. 

Jakákoliv manipulace s břemeny bude řešena vhodným dorozumíváním mezi 
jeřábníkem a vazači (signalizace vizuální nebo dálková). Obzvláště je nutno dbát zvýšené 
pozornosti při pohybu ramene výložníku v prostoru nad přilehlými komunikacemi. 

Pro vodorovnou dopravu budou využívány stavební kolečka, rypadlo-nakladač 
s vidlemi, případně i smykový nakladač. Pracovníci budou mít na staveništi vyznačené 
koridory pro pěší. Při montáži se využije pro svislou dopravu pracovníků 
vysokozdvižných plošin a případně žebříky. 

l)     postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při 
jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro 
zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo 
montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

Správný postup přemísťování prvků je následující. Nejprve se prvek zdvihne o 20 až 
30 cm a stabilizuje se (tzv. mikrozdvih), po stabilizaci se překontrolují úvazy. Následuje 
přemístění břemene. Před uložením se opět prvek stabilizuje 20 až 30 cm nad místem 
uložení a následně se pomalu uloží. Závěsy břemene se uvolní až po stabilizaci prvku. Při 
osazování prvků na místech mimo dohled jeřábníka se ke komunikaci použijí vysílačky 
a další osoba znalá dorozumívacích znamení mezi jeřábníkem a vazači. 
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Při přemísťování břemen budou pracovníci mimo manipulační dosah jeřábu kvůli 
možnému pádu břemene, nárazu či zasažení břemenem. Jeřáb s břemenem nesmí 
manipulovat nad plochami mimo staveniště, nad technickým zázemím staveniště a nad 
místy, kde se trvale vyskytují pracovníci neprovádějící činnost montáže. Dále hrozí riziko 
přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, přetržení 
ocelového vázacího lana nebo zachycení přemísťovaného břemene o jiný naskladněný 
materiál a jeho následné zřícení na osoby vázající břemeno. 

Při odebírání dílců ze skládky se bude dbát na správné skladování zbylých prvků. Je 
zakázáno přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrznutá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znepřístupněná, což by mohlo vést k překročení nosnosti zdvihacího zařízení. 
Rovněž je zakázáno zvedat břemena trhem. 

Dále budou práce za nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. A to, když 
čerstvý vítr překročí rychlost 8 m-s-1 při práci na pracovních plošinách, při dohlednosti 
nižší než 30 m nebo při teplotě prostředí nižší než -10 °C. 

Bezpečnost při manipulaci s materiálem, skládkování a montáži je podrobněji řešena 
v samostatné kapitole Systém bezpečné práce jeřábu. 

Pro montáž skeletu budou pracovníci využívat vysokozdvižných plošin a úvazů 
skládajících se ze zachycovacího postroje (dle ČSN EN 361), tlumiče pádu (dle ČSN EN 
355) a spojovacích prostředků (dle ČSN EN 354). Celý tento systém má zabránit, aby v 
případě pádu pracovníka ze stavební konstrukce nebyla vzdálenost taková, že by tím 
došlo ke kontaktu se zemí, a aby došlo ke ztlumení rázové síly, která by při delším volném 
pádu mohla způsobit padající osobě vážný úraz působením kinetické energie při náhlém 
zachycení (zastavení) tohoto pádu. Při návrhu systému zachycení pádu nesmí velikost 
maximální brzdné síly překročit hodnotu 6 kN. 

Jako ochrana proti pádu bude postupně s montáží vazníků i instalována ochranná síť, 
kotvená ke spodnímu pásu příhradového nosníku. 

o)    postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na 
volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, 
dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti 
pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné 
přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky 
osobní ochrany, 

Montážní práce budou zahájeny po náležitém převzetí montážního pracoviště. 
Plochy určené pro pohyb autojeřábů a vysokozdvižných plošin budou zpevněné 
a odvodněné. Zaparkované vozidla budou zajištěna proti pohybu klíny. Osoby 
provádějící montážní práce budou odborně proškoleni a vybavení OOPP, zejména pak 
vestu a přilbu. Práce ve výškách budou probíhat z vysokozdvižných plošin a při nutném 
vyklánění z plošiny budou pracovníci jištěni úvazky. Při pracích ve výškách budou přijata 
ochranná opatření. Zajištění organizace práce a pracovních postupů, bezpečné zajištění 
pod místem práce, místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu dalších osob a nebudou 
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na tomto místě probíhat souběžné práce. Po celou dobu montáže bude na pracovišti 
přítomný zkušený odpovědný pracovník montáže. 

Zábrana proti pádu na volném okraji bude tvořena vykonzolovanou ochrannou sítí. 
Jako další možnost lze využít systémového zábradlí kotveného k ocelovému skeletu. 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami. 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. 

q)    postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro 
prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na 
jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků 

Veškeré manipulace autojeřábů s břemeny budou probíhat dle Systém bezpečné 
práce jeřábu. 

Práce nad sebou nebudou prováděny. Souběžně nesmí být prováděny práce při 
vzájemném ohrožení pracovníků (manipulace s dlouhými a velkými břemeny). Při 
výkonu těchto prací bude označen prostor, kde budou vykonávány, nebo budou 
pracovníci stavby, kteří se těchto prací neúčastní, informováni o zákazu práce v jejich 
blízkosti. 

Při souběžné práci budou jeřáby umístěny v takových pozicích, aby nemohlo dojít ke 
kolizi. Při montáži vazníků, kterou provedou 2 autojeřáby, bude určena osoba 
„signalista“, která zajistí plynulý průběh prací. 

Veřejná doprava v areálu ani v jeho okolí nebude probíhat. Jediná doprava po 
příjezdové komunikaci do průmyslové zóny bude využívána ke stavebním účelům 
a k zásobování vedlejšího areálu materiálem. Toto zásobování nebude mít žádný 
negativní vliv na průběh výstavby. 
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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Skladový areál firmy Bidfood 
Účel stavby:   Sklady, kanceláře, sociální a pomocné prostory 
Místo stavby:   Chlumec nad Cidlinou 

    Parc. č. 976/10, 976/1 
Katastrální území:  Chlumec nad Cidlinou 
Dotčené pozemky:  p. č. 976/10 2213 m2 Ostatní plocha 

    p. č. 976/1 26 981 m2 Trvalý travní porost 
Cena za dílo:   146 474 000 Kč 
Zahájení stavby:  3. února 2020 

Dokončení stavby:  11. června 2021 
Údaje o žadateli:  Bidfood Czech Republic, s.r.o. 

    V Růžovém údolí 553, Mikovice 

    278 01 Kralupy nad Vltavou 
Údaje o zpracovateli:  Ing. Vladimíra Neplechová 

    Jažlovická 1764/50 

    149 00 Praha 4 

    ČKAIT: 0001594 

2. Používána zdvihací zařízení 

V průběhu výstavby budou využívána pro vertikální dopravu a montáže využívány 
jeřáby. Z důvodu prostorového řešení hlavního stavebního objektu byla při přípravě 
stavebně technologického projektu ověřena nedostatečnost jednoho věžového jeřábu. 
Využití více věžových jeřábů pro potřeby stavby bylo vyhodnoceno jako neekonomické. 
Proto budou využity autojeřáby pronajaté od místních podnikatelů. 

Pro hlavní stavební činnosti, jako je montáž ocelového skeletu, montáž vazníků, 
pokládka panelů spiroll či montáž základových prahů, byl navržen autojeřáb Liebherr 
LTM 1055/1 6x6x6. Pro rychlý průběh a plynulost výstavby se bude pracovat ve dvou 
pracovních četách, tedy na staveništi budou přítomny dva tyto autojeřáby. Montáž 
ocelového vazníku provedou tyto jeřáby společně. 

Dále pro přepravu lehčích břemen v pozdější fázi výstavby je navržen autojeřáb 
Tatra 815 6x6 AD 28. 
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3. Zdvihaná břemena 

Etapa Použitý jeřáb Prvek 
Váha 
(kg) 

Vzdálenost 
(m) 

Výška 
transportu 

(m) 

Základové 
konstrukce 

Liebherr LTM 1055 
Obvodový základový 
práh 

3200 5 1 

Liebherr LTM 1055 
Vnitřní základový 
práh 

4000 25 1 

Liebherr LTM 1055 Expediční rampa 14000 8 1 
Liebherr LTM 1055 Podlahová deska 12500 7 1,5 

Předpjaté 
panely 

Liebherr LTM 1055 Panely Spiroll 1750 30 1,5 

Ocelová 
konstrukce 

Liebherr LTM 1055 Sloupy HEB 450 2150 5 10 
Liebherr LTM 1055 Sloupy HEB 220 750 10 10 
Liebherr LTM 1055 Sloupy IPE 550 1525 5 12 
Liebherr LTM 1055 Ztužidlo HEA 450 1110 7 7 

Liebherr LTM 1055 
Střešní nosník HEA 
360 

1060 8 9 

Zastřešení 

2x Liebherr LTM 
1055 

Vazník 7400 20 12 

Liebherr LTM 1055 Vaznice 200 25 13 

Liebherr LTM 1055 
Falcovaný střešní 
plech 

130 25 13 

Dokončovací 
montáže 

Tatra 815 AD 28 Opláštění PU panely 120 15 10 
Tatra 815 AD 29 Systém mražení 3000 10 4 
Tatra 815 AD 30 Žebřík s košem 330 8 11 
Tatra 815 AD 31 VZT jednotka 750 10 10 

 

Zdvihané prvky budou vázány a zavěšovány pomocí ocelových lan, řetězů, 
popřípadě na textilní popruhy, v závislosti na zvedaném břemenu. Železobetonové 
prefabrikáty budou mít v sobě připravené montážní úchyty. Prefabrikované panely 
Spiroll se budou uvazovat pomocí vahadla s kleštěmi.  

 
Obrázek 54. Manipulace s panely 
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4. Kompetentní osoby 

Pověřená osoba 

Konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem 
organizace požadující manipulace s břemeny (zaměstnavatele/ hlavní stavbyvedoucí). 
Pověřená osoba má na starosti dodržování SBP (systém bezpečnosti práce), řízení 
provozu jeřábů, výběr pracovníků atd. 

Povinnosti pověřené osoby 
• Odpovídá za bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu(ů), jednání se 

všemi odpovědnými orgány, spolupráci při účasti více organizací, příslušenství 
pro zdvihání, školení a dozor. 

• Zajišťuje provádění příslušných prohlídek, revizí, inspekcí a údržby zařízení. 
• Zajišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech 

včetně provedení potřebných nápravných opatření. 
• Odpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů. Zajišťuje, aby byly určeny 

kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulaci s břemeny. 

Jeřábník 

Je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce. Musí se 
vždy řídit pokyny vazače, který musí být zřetelně označen. Musí být kompetentní, 
dostatečně prakticky zkušený, musí mít dostatečné teoretické znalosti a musí být starší 18 
let, zdravotně způsobilý, s důrazem na zrak, sluch a reakce. Musí být vyškolený a mít 
příslušné oprávnění k obsluze jeřábu – platný jeřábnický průkaz. 

Vazač 

Je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene. Je zodpovědný za zahájení pohybu 
jeřábu a břemene, dává pokyny jeřábníkovi. Musí být kompetentní, mít praktické 
zkušenosti a teoretické znalosti, být vyškolen, prakticky zacvičen a jeho znalosti musí být 
ověřeny. Musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý. Musí mít oprávnění k vázání břemen 
– průkaz. 

Signalista 

Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem 
a jeřábníkem. Koordinuje jeřábníky při souběžné práci více jeřábů. Je starší 18 let, 
kompetentní, zdravotně způsobilý, schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost. 
Rovněž je vyškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a v jejich používání a je schopen 
podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě užití akustických zařízení (vysílačky). 

Pověřený pracovník údržby 

Pracovníci údržby jsou zodpovědní za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý 
provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem 
k používání vypracovaným výrobcem při dodržení Systému bezpečné práce a mohou také 
provádět běžné inspekce. 
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5. Povinnosti před zahájením provozu zdvihacího zařízení 

• Potřebné doklady a dokumentaci k přepravovaným břemenům zajišťuje pověřený 
pracovník nebo jiný pracovník určený hlavním stavbyvedoucím. 

• Kontrolu předchozích záznamů o použití zdvihacího zařízení v provozní 
dokumentaci „Deníku ZZ“ („bez zjevných závad“ nebo specifikovat závadu) 
provede jeřábník s pověřenou osobou (v případě nutnosti oprav, mimořádných 
revizí apod. spolupráce s technikem). 

• Funkční zkoušku zdvihacího zařízení před zahájením manipulace s břemeny 
provede jeřábník. 

• Kontrolu použitých vázacích prostředků provede vazač. 
• Vyznačení manipulačního prostoru zajistí pověřená osoba. 
• Použití druhu dorozumívacích znamení dohodne jeřábník s vazačem a signalistou. 
• Záznam o použití zdvihacího zařízení musí jeřábník zaznamenat do deníku ZZ. 

6. Povinnosti při ukončení provozu zdvihacího zařízení 

• Odjet se zdvižným zařízením na jeho stanoviště/parkoviště, zajišťuje jeřábník. 
• Uzamknutí hlavního vypínače zajišťuje jeřábník. 
• Uložení vázacích prostředků na vyhrazené místo zajišťuje vazač. 
• Vyhotovení záznamu o použití zdvižného zařízení do deníku ZZ. V případě 

výskytu závady tuto závadu specifikovat a zaznamenat do deníku ZZ. 

7. Zakázané manipulace 

• Manipulovat s břemenem větší hmotnosti, než je dovolená nosnost ZZ anebo 
přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení s výjimkou zkušebních břemen. 

• Manipulovat s břemenem nad prostory, kde se trvale vyskytují pracovníci. 
• Uvolňovat břemena odtrháváním, zkracováním vázacích a závěsných prostředků 

uzlením nebo zkrucováním. 
• Upravovat hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně. 
• Zvedat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno 

zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění. 
• Vázat břemena přes ostré hrany. 
• Zdržování se osob pod břemenem nebo v jeho těsné blízkosti. 
• Přeprava osob na háku nebo na břemenu. 
• Provádění oprav bez odpojení proudu a osobami bez odborných znalostí. 
• Soustavně krátkodobě zapínat a vypínat pohyby. 
• Najíždět na koncový vypínač zdvihu s výjimkou jeho funkčního přezkoušení. 
• Pracovat se zdvižným zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených 

bezpečnostních zařízeních (přetěžovací pojistka, koncové vypínače apod.). 
• Zvedat a posouvat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko. 
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• Zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo závěsných 
prostředků, než je zapotřebí k přepravě, nebo je křížit, případně je zavěšovat na 
špičku háku. 

• Pokračovat v provozu zdvihacího zařízení, utvoří-li se na laně smyčka nebo se 
vysmekne z drážek bubnu či kladky. 

• Bez náležitých bezpečnostních opatření zvedat a přepravovat břemena, která 
svými rozměry ohrožují okolní objekty. 

• Vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat, s výjimkou jejich 
funkčního přezkoušení. 

• Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání a volně zavěšené 
prostředky pro uchopení břemen. 

• Nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je zdvihací zařízení mimo provoz, a to 
vč. pracovních přestávek. 

• Násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemen. 
• Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny 

materiálem nad okraj. 
• Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení 

jeho rovnováhy. 
• Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat. 
• Ukládat břemena do dopravních cest. Podél železničních kolejí musí zůstat volný 

průchod podle zvláštních předpisů. 
• Břemeno ani žádná část jeřábu se nesmí dostat k elektrickým vodičům na 

vzdálenost kratší než stanovuje ochranné pásmo elektrického vedení.  

8. Zásady bezpečnosti při práci 

• Mimořádná pozornost a opatrnost při manipulaci s břemeny na závěsném zařízení, 
v jehož blízkosti se pohybují lidé.  

• V pracovním prostoru jeřábu musí být umístěna bezpečnostní cedule “Zákaz 
vstupu nepovolaným osobám”, včetně zákazu vjezdu dopravním prostředkům, 
které nesouvisí s manipulací zavěšených břemen.  

• Všechny osoby pohybující se v blízkosti jeřábu jsou povinni zachovávat 
dostatečný odstup od břemene.  

• Vazač je povinen zajistit, aby zavěšené břemeno nebylo přepravováno nad 
osobami. Pokud musí osoby přejít kolem nebo pod pracovním prostorem, vazač 
je povinen je upozornit na probíhající manipulace.  

• Obsluha jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení musí mít dobrý výhled na 
břemeno a celý pracovní prostor. Pokud to není možné, je povinen se řídit pokyny 
vazače a signalisty, který se musí postavit na místo, ze kterého má neomezený 
výhled.  

• Závěsná lana nebo břemeno se nedostane do styku s jinými překážkami.  
• Používání bezvadných lan a jiných vázacích prostředků k zajištění břemene. 
• Nepřetěžování vázací nebo závěsné techniky. 
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• Nezavěšování na hák, případně vzájemně do sebe, více břemen, než je potřeba. 
• Břemena při vkládání do háku nepřekřižují. 
• Dodržujte zásady bezpečnosti práce došlo, aby nedošlo k poškození stroje nebo 

ohrožení zdraví a životů lidí.  
• Nenechávat zavěšené břemeno bez dozoru vazače či jeřábníka. Například, když 

je jeřáb v pracovní přestávce nebo je uvedeno mimo provoz.  
• Vymezení zakázaného prostoru pro manipulaci s těžkými břemeny, které jsou 

přepravovány pomocí jeřábu. Je nutné tento prostor označit a seznámit s ním nejen 
obsluhu jeřábu, ale i další spolupracovníky. 

• Jeřáby budou vždy zapatkovány na dostatečně únosném podloží. 
• Postup prací jeřábů bude uzpůsoben tomu, aby nemohlo docházet ke srážce ramen 

jeřábů. V případě nutnosti bude ustanoven pracovník, který bude řídit pohyb 
jeřábů. 

• Vazači a signalisté budou vybaveni výstražnými prvky tak, aby byli pro jeřábníka 
dobře viditelní a rozeznatelní od ostatních pracovníků. 

• Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP. 
• Pravidelné revize lan a úvazů. 

9. Zásady používání komunikačního systému 

• Pro účely komunikace musí být použito jen omezeného počtu signálů. 
• Signály musí být zřetelné a odlišitelné, aby nedošlo k nedorozumění. 
• Signály dávané pomocí rukou je možno použít pouze v případech, kdy podmínky 

prostředí umožňují zřetelnou komunikaci mezi osobami a jeřábníkem. 
• Signály pomocí rukou musí být co nejpodobnější intuitivním pohybům. 
• Signály jednou rukou je možno dávat libovolnou rukou. 
• V případě akustických nebo vizuálních prostředků musí být použitá komunikační 

zařízení takového charakteru, aby si jeřábník okamžitě uvědomil případnou 
poruchu těchto zařízení a mohl včas zastavit pohyb jeřábu. 

• Vazač používající vysílačku musí nepřetržitě opakovat pokyn pro pohyb břemene, 
např. opakováním slov Spouštět – spouštět – spouštět ... a pokud jeřábník neuslyší 
tyto opakované pokyny vazače, je povinen okamžitě zastavit všechny pohyby 
jeřábu. 

• V případě, že jeřábník nerozumí signálu, nesmí zahájit žádný pohyb jeřábu. 
Jeřábník, vazač nebo signalista se musí před zahájením manipulací dohodnout na 
systému komunikace pro tento případ. 
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10. Legislativní podklady 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• 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 

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

• ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – bezpečné používání 
• ČSN EN 13 000 Jeřáby – Mobilní jeřáby 
• ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání 
• ČSN ISO 9926-1 Výcvik jeřábníků 
• ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla 
• ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 

používání 
• ČSN ISO 9927-1 Jeřáby - Inspekce
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Závěr 

Výsledkem mé diplomové práce je zpracovaný stavebně technologický projekt 
skladového areálu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. Během vypracovávání 
projektu jsem narazil na řadu technických a technologických problému, které jsem řešil 
a konzultoval. 

Vypracoval jsem technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii 
realizace hlavních technologických etap, technologické předpisy a k nim příslušející 
kontrolní a zkušební plány, časové a finanční plány, bilanci pracovníků atd. V programu 
BUILDpowerS jsem vytvořil položkový rozpočet hlavního stavebního objektu a na jeho 
základě jsem pak v programu MS Project 2013 vyhotovil časový plán hlavního 
stavebního objektu. 

V práci jsem se zaměřoval na montáž ocelového skeletu a plány BOZP k tomuto 
procesu. Dále jsem vypracoval systém bezpečné práce jeřábu. 

Díky této diplomové práci jsem si ověřil a prohloubil technické vědomosti získané 
během studia na Vysokém učení technického v Brně. 

 



142 
 

Seznam použitých zdrojů: 

Technické normy: 

• ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – bezpečné používání 

• ČSN EN 13 000 Jeřáby – Mobilní jeřáby 

• ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání 

• ČSN ISO 9926-1 Výcvik jeřábníků 

• ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla 

• ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 
používání 

• ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce 

• ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 

• ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

• ČSN EN 361 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací 
postroje 

• ČSN EN 355 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu 

• ČSN EN 354 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky 

Zákony a vyhlášky: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

• Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně 

• Zákon č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

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

• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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



143 
 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
staveb 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění novely 200/2019 Sb. 

Literatura: 

Technologie staveb I: technologie stavebních procesů. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2005. ISBN 80-214-2873-2. 

JARSKÝ, Čeněk. Technologie staveb II. Druhé přepracované a doplněné vydání. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN 978-80-7204-994-3. 

Internetové a další zdroje: 

Mapy.cz. Mapy.cz [online]. Dostupné z: https://mapy.cz/ 

Úvod | Kingspan | Česká republika. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 
Kingspan Group [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: https://www.kingspan.com/cz/cs-cz 

Úvod – Jeřábnické práce a nákladní doprava Malina Vrše. Úvod – Jeřábnické práce a 
nákladní doprava Malina Vrše [online]. Dostupné z: https://www.jeraby-malina.cz/ 

BOZP a PO - bezpečnost práce moderně a efektivně | CRDR. BOZP a PO - bezpečnost 
práce moderně a efektivně | CRDR [online]. Copyright © 2020 CRDR spol. s r.o. [cit. 
09.01.2020]. Dostupné z: https://www.bozp.cz/ 

FERONA a.s.. FERONA a.s. [online]. Copyright © design 2017 [cit. 09.01.2020]. 
Dostupné z: https://www.ferona.cz/ 

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb - TST. Ústav technologie, mechanizace 
a řízení staveb - TST [online]. Copyright © [cit. 09.01.2020]. Dostupné z: 
http://tst.fce.vutbr.cz/ 

Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. Zákony pro lidi 
- Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © [cit. 
09.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ 



144 
 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1. Systémové střešní kotvení ................................................................... 25 

Obrázek 2. Kotevní body ....................................................................................... 26 

Obrázek 3. Trasa vrtné soupravy ........................................................................... 29 

Obrázek 4. Kritický bod 1 ..................................................................................... 30 

Obrázek 5. Kritický bod 2 ..................................................................................... 30 

Obrázek 6. Kritický bod 3 ..................................................................................... 30 

Obrázek 7. Trasa z betonárny ................................................................................ 31 

Obrázek 8. Kritický bod 1 ..................................................................................... 32 

Obrázek 9. Kritický bod 2 ..................................................................................... 32 

Obrázek 10. Kritický bod 3 ................................................................................... 32 

Obrázek 11. Trasa z armovny ................................................................................ 33 

Obrázek 12. Kritický bod 1 ................................................................................... 33 

Obrázek 13. Kritický bod 2 ................................................................................... 33 

Obrázek 14. Kritický bod 3 ................................................................................... 34 

Obrázek 15. Trasa z Ferony ................................................................................... 34 

Obrázek 16. Kritický bod 1 ................................................................................... 34 

Obrázek 17. Kritický bod 2 ................................................................................... 35 

Obrázek 18. Kritický bod 3 ................................................................................... 35 

Obrázek 19. Kritický bod 4 ................................................................................... 35 

Obrázek 20. Kritický bod 5 ................................................................................... 36 

Obrázek 21. Postup – metoda CFA ....................................................................... 43 

Obrázek 22. Postup – vrtání s výpažnicemi .......................................................... 44 

Obrázek 23. Detail osazení PU panelů .................................................................. 51 

Obrázek 24. Pásové rypadlo .................................................................................. 65 

Obrázek 25. Dosahy pásového rypadla ................................................................. 66 

Obrázek 26. Rypadlo-nakladač.............................................................................. 67 

Obrázek 27. Dosah rypadlo-nakladače .................................................................. 67 

Obrázek 28. Smykový nakladač ............................................................................ 68 

Obrázek 29. Buldozer ............................................................................................ 68 

Obrázek 30. Sklápěč .............................................................................................. 69 

Obrázek 31. Vrtná souprava – složená .................................................................. 70 

Obrázek 32. Vrtná souprava – CFA / s výpažnicemi ............................................ 70 

Obrázek 33. Autodomíchávač ............................................................................... 71 

Obrázek 34. Detail bubnu ...................................................................................... 71 

Obrázek 35. Čerpadlo na přívěsu .......................................................................... 72 

Obrázek 36. Autojeřáb Liebherr ............................................................................ 72 



145 
 

Obrázek 37. Posouzení autojeřábu ........................................................................ 73 

Obrázek 38. Autojeřáb Tatra ................................................................................. 74 

Obrázek 39. Posouzení autojeřábu ........................................................................ 74 

Obrázek 40. Tahač s návěsem ............................................................................... 75 

Obrázek 41. Půdorys tahače, otoč tahače .............................................................. 75 

Obrázek 42. Valník s rukou ................................................................................... 76 

Obrázek 43. Kloubovo-teleskopická plošina ......................................................... 76 

Obrázek 44. Montážní nůžková plošina ................................................................ 77 

Obrázek 45. Vibrační válec ................................................................................... 77 

Obrázek 46. Vibrační deska................................................................................... 78 

Obrázek 47. Vysokofrekvenční vibrátor ............................................................... 78 

Obrázek 48. Pneumatický rázový utahovák .......................................................... 78 

Obrázek 49. Svářecí agregát .................................................................................. 79 

Obrázek 50. Detail styku montážních dílů .......................................................... 113 

Obrázek 51. Detail styku montážních dílů .......................................................... 114 

Obrázek 52. Detail připojení průvlaku na sloup .................................................. 115 

Obrázek 53. Výstražná cedule ............................................................................. 127 

Obrázek 54. Manipulace s panely........................................................................ 135 



146 
 

Seznam příloh: 

Č.1 Koordinační situace se širšími vztahy 

Č.2 Výkres zařízení staveniště - pilotáž 

Č.3 Výkres zařízení staveniště – montáž skeletu 

Č.4 Výkres zařízení staveniště – dokončovací práce 

Č.5 Časový a finanční plán stavby - objektový 

Č.6 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 

Č.6a Ekonomické zhodnocení nákladů na zařízení staveniště 

Č.7 Časový plán hlavního stavebního objektu 

Č.8 Plán nasazení hlavních strojů a mechanismů 

Č.9 Bilance pracovníků 

Č.10 Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů pro montáž ocelového skeletu 

Č.11 Limitka zdrojů - celková 

Č.12 Limitka profesí - celková 

Č.13 Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty 

Č. 13a Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty, tab. 

Č.14 Kontrolní a zkušební plán – montáž ocelového skeletu 

Č.14a Kontrolní a zkušební plán – montáž ocelového skeletu, tab. 

Č.15 Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 

Č.16 Propočet stavby dle THU 

Č.17 Schéma postupu pilotáže 

 


