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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřila na přípravu realizace rozhledny Kelčský 
Javorník v Rajnochovicích. Vyhlídková věž bude plnit funkci občanské vybavenosti a 
bude podporovat sportovní vyžití v regionu. Záměrem projektu je obohatit seznam 
zajímavostí dané lokality a podpořit tak cestovní i turistický ruch v okolí obce 
Rajnochovice. Při vypracování diplomové práce se projekt řešil komplexně, zaměřil 
se však na zakládací práce spojené s budováním podzemní částí rozhledny a 
následně pak montážní práce, které se zabývají sestavením ocelových a dřevěných 
konstrukčních prvků části nadzemní. Plánování výstavby se posuzovalo z hlediska 
časového, finančního a také z pohledu využití materiálových zdrojů. Kvalitu výstavby 
zajistí vytvořené kontrolní a zkušební plány. Pro zvýšení celkové životnosti 
konstrukcí byl navržen harmonogram plánované údržby. Zároveň bylo navrženo 
variantní řešení přívodu elektrické energie, které zkrátí dobu výstavby, sníží celkové 
náklady na výstavbu i na celkovou údržbu stavby po dobu její životnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

rozhledna, vyhlídková věž, zemní práce, zakládací práce, železobeton, mikropilota, 
monolitická konstrukce, betonářská výztuž, montážní práce, dřevo, lepené lamely, 
ocel, letecké návěstidlo, přípojka, montážní plošina, mobilní autojeřáb, technická 
zpráva, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, harmonogram údržby, 
bezpečnost práce 

  



 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is based on preparation of the implementation of Kelčský 
Javorník Lookout Tower in Rajnochovice. The main idea of the lookout tower 
constructing is to increase the local tourism. Diploma thesis assesses the whole 
project, and it is focused on the foundation of the rough lower construction and also 
on assembly of the higher construction. Planning was assessed in terms of time, 
finance and in terms of the use of material resources. The quality of construction 
will be ensured by created inspection and test plans. To increase the overall service 
life of the structures, a scheduled maintenance schedule was designed. A variant 
solution of electricity supply was proposed, which will shorten the construction time, 
reduce the total construction costs and the overall maintenance of the building 
during its lifetime. 

 

KEYWORDS 

lookout tower, earthworks, foundation engineering, reinforced concrete, micro pile, 
cast-in-place structure, reinforcing bar, reinforcement, field joint, timber, wood, 
glued laminated timber, steel, aircraft signalization, service line, assembly platform, 
crane, technical report, site facilities, inspection and test plan, time plan, 
maintenance plan, safety 
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ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřená na přípravu realizace rozhledny Kelčský 
Javorník. Vyhlídková věž se nachází na samém okraji obce Rajnochovice uprostřed 
lesního porostu. Projekt přípravy realizace se bude zabývat komplexním řešením 
výstavby celé stavby s detailnějším zaměřením na zakládací a montážní práce. 

Prvotní výstavbový záměr bude posouzen ve studii realizace. V této studii se 
budu zabývat obecnějším prováděním jednotlivých technologických etap, provede 
se rozvaha použitých materiálů a hlavní stavební mechanizace, která bude nezbytně 
nutná pro realizaci samotné výstavby. Dále zde bude uvedená předpokládaná cena 
a doba celé realizace. Na tuto studii bude navazovat i posouzení dvou variant pří-
vodu elektrické pro napájení leteckého návěstidla. Porovnání bude zaměřeno pri-
márně na finanční náročnost provádění. Dále se budu zabývat zhodnocením údržby 
následujících dvou variant v průběhu dalších 50let od výstavby a také možnými tech-
nologickými a časovými riziky, která by mohly omezit průběh realizace celé stavby. 

Další částí diplomové práce bude samotná technická zprávě, ve které budou 
uvedeny všechny podrobnosti, podmínky a rizika výstavby. K této technologické 
zprávě patří i technologické předpisy pro provádění zakládacích prací podzemní 
části konstrukce rozhledny a také pro provádění montážních prací vrchní stavby. Zá-
roveň se zde bude šetřit i samotné zařízení staveniště, jehož technická zpráva po-
soudí využití a použití staveništních objektů, ploch, komunikací, elektrické přípojky a 
spotřeby technologické a požární  vody.  

Pro podrobné posouzení hlavní stavební mechanizace a dopravy budou vytvo-
řeny kapitoly strojní sestavy a dopravních vztahů. Strojní sestava bude obsahovat 
výpis jednotlivých stavebních mechanizací. Některé potřebné stroje budou posou-
zeny, aby vyhovovaly podmínkám použití. Dopravní vztahy prověří logistiku hlavních 
materiálů, u kterých by se mohl objevit problém s dopravou na staveniště. Zároveň 
zde bude i podrobněji posouzena lesní cesta z obce Rajnochovice na staveniště. 

Zdraví a bezpečnost pracovníků je důležitým aspektem pro bezproblémovou 
výstavbu, proto budou možná rizika při práci zhodnocena společně s návrhem vhod-
ného opatření, aby nedošlo k ublížení na zdraví pracovníků ani blízkého okolí. 

Závěrem práce bude snaha vytvořit plán, jehož hlavním úkolem bude prodlou-
žení celkové životnosti stavby správnou a pravidelnou údržbou všech konstrukcí. 
Stavba bude vystavena vlivům nepříznivých klimatických podmínek, opotřebením ze 
strany návštěvníků a vlivem okolního porostu. Proto je nutné tyto následky těchto 
vlivů minimalizovat a zajistit tak dlouho životnost celé stavby. 
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1.1 Identifikační údaje o stavbě 

1.1.1 Název a místo stavby 

Název:    Rozhledna Kelčský Javorník 

Katastrální území: Rajnochovice (739006), parcela číslo 2129/4 
Město:   Extravilán obce Rajnochovice (588920) 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 

1.1.2 Charakteristika stavby 

Pozemek, určený ke stavbě rozhledny, 
se nachází mimo zastavěné území obce v ka-
tastru Rajnochovice na parcele 2129/4 v těsné 
blízkosti značené turistické cesty. Výstavba 
bude probíhat mimo území chráněné pří-
rodní rezervace Kelčský Javorník, avšak v jeho 
ochranném pásmu a mimo pásmo chráně-
ného historického zeměměřičského bodu.  

Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž kon-
strukce kombinuje modřínové dřevo a žárově zinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě 
zakřivených lamel v půdorysu připomíná hodinový ciferník. Soustava lamel je uspo-
řádaná kolem ocelového nosného sloupu a točitého schodiště se stoupáním ve 
směru pohybu hodinových ručiček.  

Jelikož se nepředpokládá uzavírání, či hlídání vstupu, bude u prvního schodiš-
ťového ramene umístěna informační tabulka s upozorněním, že vstup na rozhlednu 
je na vlastní nebezpečí a se zákazem vstupu při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách – silný vítr, námraza, bouřka, vysoká sněhová pokrývka. Dále zde bude uve-
dená maximální kapacita návštěvníků rozhledny z důvodů požárně bezpečnostního 
řešení – max. 10 osob současně. 

1.1.3 Účel stavby 

Vyhlídková věž bude plnit funkci občanské vybavenosti a bude podporovat 
sportovní vyžití v regionu. Záměrem projektu je obohatit seznam zajímavostí dané 
lokality a podpořit tak cestovní i turistický ruch v okolí obce Rajnochovice. Využití 
nepobytové celoroční rekreace s naučným cílem území Přírodního parku Hostýnské 
vrchy. Rozhledna bude provozována bezobslužně s povolením individuálního 
vstupu turisty v případě dobrých klimatických podmínek a na vlastní nebezpečí. 

 

 

 

Obr. 1- Pohled a půdorys rozhledny 
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1.1.4 Hlavní účastníci výstavby 

Stavebník:  Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Zpracovatel PD  B3 ateliér 
    Ing. Ondřej Balážik 
    Ing. Arch. Martina Balážiková 
    Palackého tř. 72 
    612 00 Brno   

Posouzení statiky Ing. Tomáš Král 
    K Metelce 357, 500 02 Hradec Králové 

Generální dodavatel VALSTEEL, a.s. 
oceli   Hemy 861, 757 01 Valašské Meziříčí 
     Provozovna: 
    VALSTEEL, a.s. 

U Bečvy 1380, 756 54 Zubří 

Zprostředkovatel  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG 
zinkové úpravy  Hans-Bunte-Straße 25, 904 31 Nürnberg 

Provozovna: 
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o. 
Pravčice 271, 768 24 Hulín 

Generální dodavatel CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
betonu   Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
     Provozovna: 

Betonárna Valašské Meziříčí (23,4 km) 
Hranická 184, 756 24 Valašské Meziříčí 

Generální dodavatel DEKWOOD, s.r.o. 
dřevěných lamel Borská 332, 262 72 Březnice 

Výroba betonové kce NEOL-STAV, s.r.o. 
    Bayerova 792/23, 602 00 Brno 

Montážní práce Montáže SKA, s.r.o. 
    Mácova 513/66, 621 00 Brno – Ivanovice 
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1.1.5 Předpokládané zahájení a dokončení stavby 

Zahájení výstavby započne první pracovní den v měsíci dubnu roku 2021, tedy 
čt. 1. 4. 2021. Celková doba výstavby se odhaduje na 3-4 měsíce. V době výstavby se 
počítá s riziky, který by mohly tuto dobu prodloužit. Jsou to především klimatické 
podmínky, které mohou být v místě stavby problematické. 

1.1.6 Předpokládaná cena stavby 

Dle provedeného propočtu za pomocí technicko-hospodářského ukazatele ce-
nové soustavy RTS, a.s. se celá výstavba odhaduje na 10 536 695 Kč bez DPH (15%). 

1.1.7 Zastavěná plocha 

Půdorysnou zastavěnou plochu tvoří železobetonový pravidelný osmiúhelník 
s délkou jedné strany 3,1 m a poloměrem vepsané kružnice 3,7 m. Celková zasta-
věná plocha je tedy 45,88 m2. Zbylá nadzemní konstrukce nepřesahuje šířku této 
železobetonové zakládací patky. 

1.2 Členění stavby na stavební objekty 

OZN Název Počet MJ 
SO O1 Železobetonový základ 68,82 m3 
SO O2 Nadzemní část rozhledny 687,22 m3 
SO 03 Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 230 m 

1.3 Popis stavebních objektů 

SO 01 – Železobetonový základ 

Tento stavební objekt zajišťuje založení stavby včetně předcházejících zemních 
prací. Výkopy a těžba zeminy bude provedena standardními výkopovými mecha-
nismy. Konstrukce spodní stavby bude založena na kotvené monolitické patce ve 
tvaru osmiúhelníku s výškou 1,5 m. Patka bude založena ve vrstvě GT1 (silně rozvě-
tralé eluvium podložních pískovců). Z důvodu zajištění stability konstrukce proti pře-
klopení a omezení nesymetrických účinků horní stavby od klimatického zatížení je 
navrženo zakotvení monolitické patky do skalního podlaží pomocí 4 ks trvalých ta-
hových prvků speciálního zakládání. Kořeny těchto prvků budou provedeny ve 
vrstvě skalního podkladu. Požadovaná únosnost těchto kotev bude ověřena taho-
vými zatěžovacími zkouškami (tah min 150 kN). Při neuspokojivých výsledcích bude 
nutné informovat statika a pravděpodobně zvýšit počet kotev dle jeho návrhu.  

V patce bude umístěna šachta (1400x600x950mm) pro uložení záložního 
zdroje pro napájení leteckého návěstidla s rozvaděčem a měřící skříní. 
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Samotná základová patka je navržena jako železobetonová. Betonová 
směs bude použita C 30/37 – XC4, XA3, XF2 – Cl 0,2 – Dmax22 – S5. Výztuž patky bude 
vázána jakostí B500B s minimálním krytím 40 mm. Jakost cementové injektážní 
směsi tahových prvků bude odpovídat pevnosti min. 25 MPa. 

SO O2 – Nadzemní část rozhledny 

Horní stavba je tvořena vlastní konstrukcí rozhledny doutníkového tvaru. 
Nosná konstrukce je rozdělena do 3 částí.  

1. část tvoří lamelové nárožníky z lepeného modřínového dřeva (GL 32h) umís-
těného do 12 prvků obdélníkového průřezu 200/600 mm, v místech vyhlídkových 
plošin 200/600 mm. Kotvení těchto nárožníků do základové patky bude pomocí oce-
lových svařovaných ocelových prvků. Dřevěné lepené prvky budou tlakově impreg-
novány pro třídu ohrožení 3.  

2. část nosné konstrukce je tvořena ocelovými sloupy ze svařovaných trubek o 
průměru 400 mm. Ve výškové úrovni 27,72 m bude trubka průměrově redukována 
na 220 mm, po 30,07 m se průměr zmenší až na 90 mm s přechodem na bleskosvod 
a letecké návěstidlo.  

3. část je tvořena prvky prostorového ztužení. Jedná se o diagonální tyčová 
táhla průměru 20 mm (S355) s napínacím detailem. Táhla jsou umístěna po obvodu 
rozhledny, ve stěnách mezi výškovými úrovněmi +2,31 m až +27,72 m. Obvodová 
táhla jsou doplněna vodorovnými skrouženými trubkovými prstenci průměru 
108 mm (S325) a vodorovnými tyčovými táhly průměru 20 mm (S355) tvaru šesticípé 
hvězdy.  

Spoje 1. a 3. části nosné konstrukce tvoří sevřené svorníky, kolíky a ocelové 
desky. Závity svorníků budou zasahovat do spoje max třemi závity. Tyčová táhla bu-
dou na základě realizační dokumentace v konstrukci uložena s předpětím. Průchod 
táhel ocelovou konstrukcí bude opatřen pryžovými průchodkami. Navrhovaná 
tloušťka zinkového povlaku je stanovena podle ČSN EN ISO 1461 na 140 µm. 

V průběhu montáže bude využíváno mobilní letecké návěstidlo, které se bude 
vždy přemisťovat na nejvyšší vystavenou konstrukci tak, aby byla zajištěna bezpeč-
nost v letecké době i v průběhu realizace výstavby. Baterie přenosného leteckého 
návěstidla budou každý týden dobíjeny. 

Schodnice s podestami jsou spirálovitě ukotveny ke sloupu tvořeny z po-
roroštu SP 30/3, tl. 35 mm. Stupeň schodiště je šířky 900 mm (0,00 m - +27,72 m) a 
650 mm (+27,72 m - +30,03 m) na širším konci je uložen do lomené schodnice se 
zábradlím se svislými tyčovými výplněmi o průměru 15 mm a spirálovitou trubkou 
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madla Ø42x2,3 mm. Podlaha horní vyhlídkové plošiny (+30,03 m) je z ocelového ple-
chu P4 s výztuhami. Plech je uložen ve spádu 1 %. V radiálním směru je umístěno  
12 ks IPE120, v tangenciálním PLO 50x4 po cca 600 mm. Podlaha plošiny (+27,72 m) 
je pororoštová a uložená na 12 ks IPE120. 

Zajištění ocelových konstrukčních prvků 

 

U ocelových konstrukcí je nutné dbát zvýšenou pozornost na náročnost při za-
jištění. Celková výroba a následná antikorozní ochrana se předpokládá jako časově 
náročná a pozdní objednávka by mohla dobu výstavby prodloužit a předání díla tak 
opozdit. 

 

Zajištění dřevěných konstrukčních prvků 

 

Dřevěné lepené prvky jsou konstrukčně atypické, avšak se nepředpokládá 
velké riziko s prodloužením dodávky těchto prvků. 
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SO 03 – Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 

Tento objekt řeší přívod elektrické energie pro napájení leteckého návěstidla 
LED 24 V. V projektové dokumentaci je jako zdroj elektrické energie navrženo 6ks fo-
tovoltaických panelů 250 Wp s antireflexní úpravou společně s 12 ks gelových solár-
ních baterií 2 V, 1250 Ah. Tyto dva zdroje jsou ovládány pomocí rozvaděče s jističi, 
přepěťovými ochranami a solárním MPPT regulátorem 150 V/70 A. 

V rámci předpokladu navrhuji provedení přípojky silnoproudé elektrické ener-
gie nízkého jednofázového napětí (230 V) napojeného na vysílač televizních kanálů 
a FM rozhlasových stanic, který je od stavby vzdálený 195 m. Přípojka bude uložena 
do výkopku, který povede podélně podél lesní cesty, která bude zároveň sloužit jako 
hlavní příjezdová cesta ke stavbě. V místě připojení bude nezbytné vytvořit rozvod-
nou skříň. Skříň s elektroměrem, s pojistkami a regulátorem 230 V/24 V bude situo-
vaná i v šachtě v základu rozhledny společně se záložním zdrojem a baterií, který 
bude sloužit jako sekundární zdroj pro napájení návěstidla.  

Vzhledem k velkému rozdílu cen a k vyššímu počtu kladů v sumarizaci ve pro-
spěch nově navržené přípojky se v průběhu řešení diplomové práce budu zabývat 
přívodem elektrické energie v podobě přípojky vedené ve výkopu se záložním zdro-
jem a jednou gelovou baterií. Více informací o provedeném průzkumu se nachází 
v kapitole č. 2. Variantní stavebně technologické řešení přívodu elektrické energie. 

Prvky pasivního bleskosvodu (tyč Ø30 mm) budou umístěny na samotném vr-
cholu nosného sloupu rozhledny. Do výkopu kolem základové patky bude instalován 
zemnící pásek, který bude spojen ocelovými prvky kotvení nárožníků, konstrukcí vře-
tene a technologické místnosti. Na vřetenu v úrovni +0,30 m bude proveden kon-
trolní měřící bod uzemnění. Uvnitř nosné konstrukce sloupu bude vedena kabelová 
chránička s kabelem pro přívod elektrické energie pro signalizační návěstidlo.  

1.4 Koncept řešení zařízení staveniště 

1.4.1 Popis staveniště 

Zařízení staveniště musí být umístěno mimo přírodní rezervaci, která se na-
chází v těsné blízkosti se stavbou. Předpokládá se, že se celé zařízení staveniště bude 
rozkládat na třech parcelách (2129/4, 2227/10, 2123/1) se stejným vlastníkem (Arci-
biskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900 Olomouc). Staveniště bude oploceno, 
aby se vymezená oblast zabezpečila jak ze strany ochrany zdraví, tak i proti krádeži. 
V oplocení budou vytvořeny 2 brány, které budou osazeny visacím zámkem. Tyto 
brány budou napojeny na staveništní komunikaci, která bude sloužit pro provoz ná-
kladních, stavebních i osobních vozidel účastníků výstavby. Vždy musí být brány za-
jištěny proti vniknutí cizím osobám na staveniště! Hlavní východní komunikace bude 
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označená jako obousměrná, ačkoliv je její šířka pouze 4 m. Rychlost zde bude upra-
vena na 5 km/h, aby měla případná protijedoucí vozidla dostatek času zastavit a 
mohla si navzájem vyhnout. V případě, kdy by se některému z vozidel nedařilo opus-
tit staveniště východní branou, může opustit staveniště západní branou, která slouží 
pouze pro výjezd vozidel. 

1.4.2 Dočasné stavební objekty 

Na staveništi jsou kromě komunikace navrženy i další plochy, které budou 
sloužit pro výstavbu. Na těchto plochách se bude skladovat materiál a skladovat od-
pad před odvozem ze staveniště. Dále se zde nachází objekty sociální společně s par-
kovacím stáním. Kancelář stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky a suchá toaleta 
jsou umístěny co nejblíže východní brány a co nejdále realizované rozhledny, aby 
tyto objekty byly co nejméně hlukově zatížené od pracující strojní mechanizace. Zá-
roveň tak bude možné, aby účastníci výstavby měli přehled o provozu na příjezdové 
komunikaci a přejímce materiálu. Buňka stavbyvedoucího bude na vyvýšené pozici, 
aby měl také přehled i nad celkovou situací na staveništi. 

1.4.3 Dopravní řešení 

Hlavní příjezdová komunikace na staveniště vede z obce Rajnochovice. Asfal-
tový povrch s nezpevněnou krajnicí slouží k těžbě dřeva z lesa. Předpokládá se, že 
sjízdnost této cesty nákladními vozidly nebude ničím omezená. Staveniště bude 
opatřeno obou směrnou komunikací. Při výjezdu se vozidla na staveništi budou 
muset otočit a opustit staveniště stejnou bránou jako při vjezdu. V ojedinělých pří-
padech je možné některým vozidlům povolit výjezd západní bránou, která bude ji-
nak sloužit jako oplocení. 

1.5 Mechanizace  

Výstavba objektu se skládá z etap, které vyžadují těžkou strojní mechanizaci.  

V etapě zemních prací bude využit: 
 Rypadlo nakladač - zajistí skrytí ornice, výkopu stavení jámy a rýhy pro přípojku 
 Nákladní automobil s korbou - zajistí přemístěný sypkých materiálů 
 Hutnící válec bude hutnit betonový recyklát a štěrkové lože pod základovou 

železobetonovou patku rozhledny 
Zakládací práce se neobejdou bez strojů, jako jsou: 
 Mikro-pilotážní sestava – vrták, míchačka, čerpadlo – zajistí provedení 

vetknutých tahových mikropilot 
 Autodomíchávač s výložníkem – zajistí přepravu čerstvé směsi betonu na 

požadované místo 
 Autodomíchávač – zajistí přepravu čerstvé směsi betonu na staveniště 
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Pro zhotovení montážních prací budou nutné tyto stroje: 

 Montážní plošina – ze které budou pracovníci provádět montáž konstrukč-
ních prvků ve vyšších polohách 

 Mobilní autojeřáb – vyzvedne konstrukční prvky ze skladové/montážní plo-
chy a uloží na místo určení, kde jej pracovníci ukotví 

Zajištění dopravy konstrukčních prvků a doplňkového materiálu: 
 Nákladní tahač s přívěsem – bude přepravovat konstrukční prvky z výroben 

do meziskladu v Kunovicích 
 Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou – zajistí přepravu materiálu i kon-

strukčních prvků z meziskladu v Kunovicích na skladové plochy staveniště. 
Při převozu strojů/nadměrných dílců může být za nákladní vozidlo připojený 
podvalník. 

1.6 Studie realizace hlavních technologických etap 

1.6.1 Přípravné a zemní práce 

Celá výstavba začíná zemními pracemi, při kterých je potřeba začít s vysekáním 
vysokých travin a keřů. Následně je možné přejít na skrývku potřebné plochy ornice 
ve výšce 0,15 m. Skrytá ornice bude nejen v místě výkopu pro rozhlednu, ale i v mís-
tech staveništní komunikace, staveništních ploch a objektů ZS. V místech skladova-
cích ploch, parkoviště a část staveništní komunikace bude vysypaná vrstva betono-
vého recyklátu 0,1 m. Zbylé plochy staveništní komunikace budou vyskládány z be-
tonových silničních panelů. Větší část ornice bude skladována na staveništi, zbytek 
se se zeminou z vykopané jámy odveze na mimostaveništní skládku v Kunovicích. 

1.6.2 Spodní stavba 

Začištěná základová spára rozhledny bude ve vrstvách zavezená štěrkodrti 
0,15 m, která vytvoří podklad pod podkladní beton základu. Vrstvu štěrkodrti využije 
i pilotovací souprava, která vyvrtá 4 ks vetknutých tahových mikropilot o délce 8,3 m 
každá. Po vyvrtání a injektáži vrtu může být zhotoven podkladní beton ve výšce 0,15 
m, na kterém se po technologické přestávce může začít vyvazovat výztuž hlavní zá-
kladové patky rozhledny. Po vyvázání výztuže bude patka vybedněna za pomocí sys-
témového bednění se vzpěrami opřenými o podkladní beton. Úspěšná důkladná 
kontrola výztuže a bednění může zahájit betonáž první části ŽB patky. Jakmile je 
první část betonáže dostatečně vytvrdlá, může se doplnit bednění úložné šachty, 
která využije jako dno již zhotovený horní povrch provedené betonáže první části. 
Společně s bedněním je také nutné osadit 12 přípravků pro uložení kotvících konzol, 
které zajistí nosnou funkci pro dřevěné lamely v etapě montáže. Po další důkladné 
kontrole je možné zahájit betonáž druhé části ŽB patky. Betonování na dvě části 
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zároveň eliminuje negativní účinky působení hydratačního tepla při tvrdnutí betonu. 
Následně je možné přejít na instalaci již zmíněných 12 úložných konzol. Jejich spoj 
bude později zalit betonovým potěrem, který bude sloužit i jako finální nášlapná 
vrstva při vstupu na nadzemní část rozhledny. 

1.6.3 Vrchní stavba 

Výstavba celé rozhledny je rozdělena do 4 výstavbových částí směrem od +- 
0,00 m až do + 35,00 m. Každá tato část má vlastní seznam jednotlivých ocelových i 
dřevěných prvků, které jsou pro danou výstavbu potřebné. Každá část začíná ulože-
ním centrálního nosného sloupu osazeného částečnou sérií schodišťových stupňů. 
Následně bude osazena řada lamel. Společně s lamelami se osadí nejvyšší možné 
obruče tak, aby byly spojené do půdorysného kruhu a zajistily celkovou tuhost jed-
notlivých dřevěných prvků. Poté je možné konstrukci doplnit o další zbylé obruče, 
osadit IPE 120 nosníky, které spojí centrální sloup s krajními dřevěnými lamelami a 
předepnout stěnová a vodorovná tahová ztužidla. Jakmile jsou tyto hlavní nosné 
prvky na místě, předepnuté, dotažené a zajištěné, je možné osadit prvky podest. 
Zábradlí lze částečně montovat po osazením podest od spodu až do úrovně poslední 
namontované podesty. 

  

1.7 Způsob řešení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a seznámeni 
s technologickým postupem provádění prací a ochrannými pomůckami dle prová-
děné stavební činnosti. Ochranné a bezpečností pomůcky budou kontrolovány, 
bude dohlíženo na jejich stav.  

 

 
 Obr. 4- Schéma postupu výstavby 
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O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-

covního prostředí  
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. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnost-

ních značek a zavedení signálů 

1.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Všechny práce při zakládání budou provedeny tak, aby nedošlo ke znečištění 
životního prostředí. Pod motorový prostor a rozvody hydrauliky zaparkovaných 
strojů budou umístěny nádoby, nebo zachytávač případných uniklých provozních 
kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vody. Budou probíhat kontroly použi-
tých strojů, aby se předešlo případným škodám. 

Všechny odpady, které vznikly v etapě zakládání budou zlikvidovány dle plat-
ných zákonů. Recyklovány, popřípadě odvezeny na příslušnou skládku. Při převzetí 
každého kontejneru bude vypracován přejímací protokol za ekologickou likvidaci od-
padu. Bude následně založen a proveden zápis do stavebního deníku. Nakládání 
s odpady se řídí dle Zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nespotřebované betonové 
směsi budou odvezeny zpět do betonárny, ve které se postarají o řádnou recyklaci. 
Kovy budou odvezeny do výkupu. 

Tab. 1- Výpis odpadů a jejich likvidace 

DRUH ODPADU LIKVIDACE KÓD 
Dřevo RECYKLACE 17 05 04 
Plasty RECYKLACE 17 20 03 
Malta, beton RECYKLACE 17 01 01 
Železo a ocel RECYKLACE 17 04 05 
Směs kovů RECYKLACE 17 09 07 
Směsný demoliční odpad RECYKLACE 17 09 04 
Směsný komunální odpad SPALOVNA 20 03 01 
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2.1 Popis řešení 

V tomto průzkumu se budu zabývat porovnáním stavebně technologických ře-
šení přívodu elektrické energie – nízkého napětí, které bude po realizaci stavby na-
pájet světelné signalizační zařízení pro leteckou dopravu v okolí rozhledny, které 
bude splňovat podmínky předpisu L14 pro denní a noční překážkové značení. Toto 
značení bude tvořeno zdvojeným světelným značením nízké svítivosti typu B svítícím 
24 h denně. Světelná návěstidla musí mít doklad – Souhlas s využitím výrobku v ci-
vilním letectví v souladu s ICAO Annex-14. 

V projektové dokumentaci byla dodávka energie navržená pomocí fotovoltaic-
kých panelů společně s gelovými solárními bateriemi. Tato varianta se mi zdá příliš 
nákladná, jak ve fázi realizace, tak i ve fázi celkové údržby. Ani z hlediska ekologie 
není 6ks fotovoltaických panelů a 12 ks gelových článků správným krokem k přírodě 
šetrnějším stavbám. Jejich výroba, údržba a následná likvidace vyžaduje mnoho dal-
ších nezbytných opatření, a to právě z důvodu vysokého obsahu toxických látek. To-
hle řešení v průzkumu nazvu jako Variantu A. 

 

Druhé řešení, které budu v průzkumu posuzovat je přívod elektrické energie 
za pomocí elektrické kabelové přípojky, která bude vedena ve výkopu podél asfal-
tové cesty s napojením na budovu vysílače. Tato Varianta B se předpokládá jako eko-
nomicky úspornější. Materiály, které budou použité, nebudou vyžadovat zvláštní 
opatření v rámci jejich údržby. Životnost většiny materiálů převyšuje hodnotu 50 let 
a nepředpokládá se v průběhu jejich výměna a další finanční náklady. Je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti již zmiňovanému leteckému předpisu L14 ve kterém se uvádí 
nezbytnost záložního zdroje v případu výpadku primárního elektrického přívodu. 
Přechod z primárního zdroje na sekundární nesmí trvat déle jak 1 minutu. Proto byl 
pro tuto situaci navržen záložní zdroj, u kterého se předpokládá životnost 10-12 let. 

Porovnání bude zaměřeno primárně na finanční náročnost provádění. Dále se 
budu zabývat zhodnocením údržby následujících dvou variant v průběhu dalších 
50let od výstavby a také možnými technologickými a časovými riziky, která by mohly 
omezit průběh realizace celé stavby. 
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 Varianta A 

V projektové dokumentaci je jako zdroj elektrické energie navrženo 6ks foto-
voltaických panelů 250 Wp s antireflexní úpravou společně s 12 ks gelových solár-
ních baterií 2 V, 1250 Ah. Tyto dva zdroje jsou ovládány pomocí rozvaděče s jističi, 
přepěťovými ochranami a solárním MPPT regulátorem 150 V/70 A.  

Gelové baterie mají deklarovanou dobu životnosti 10 let. Po uplynutí této doby 
je nezbytná kontrola, přeměření a určení reálného stavu akumulačních článků. V pří-
padě vykázání nevyhovujících hodnot (dle technických listů baterie) se akumulátory 
musí vyměnit za nové.  

Ačkoliv se výkon fotovoltaických panelů po 25 letech snižuje odhadem o 20 %, 
celkový výkon bude stále dostačující. Doporučení je tedy přeměření reálného po-
klesu výkonu FV panelů každý pátý rok. Výměna FV panelů je nutná po poklesu vý-
konu o více než 45 %. Tento pokles se nepředpokládá dříve, než za 40 let. Současně 
s přeměřením výkonu je potřebné otření nečistot z čelní strany FV panelu, aby se 
zamezilo snížení výkonu vlivem usazených nečistot omezujících pronikání sluneč-
ního paprsku do panelu a tím vzniklé výkonové ztráty. 

Rozdílné položky: 

Tab. 2- Soupis položek, které se ve variantách liší 

Č. NÁZEV SPECIFIKACE POČET 
1. Fotovoltaický panel 250Wp 6 ks 

2. Rozvaděč 

MPPT regulátor 150 V/70 A 

1 ks 
Jističe 6 A a 25 A 
Přepěťová ochrana 600 VDC 
Ochrana baterií BP 40i 

3. Gelové solární baterie 2 V,1250 Ah 12 ks 
4. Pracovníci El. technik, montážník, revizní technik 5 lidí 
5. Strojní využití Jeřáb, plošina 2 stroje 
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 Varianta B 

V rámci předpokladu navrhuji provedení přípojky silnoproudé elektrické ener-
gie nízkého jednofázového napětí (230 V) napojeného na vysílač televizních kanálů 
a FM rozhlasových stanic, který je od stavby vzdálený 195 m. Přípojka bude uložena 
do výkopku, který povede podélně podél lesní cesty, která bude zároveň sloužit jako 
hlavní příjezdová cesta ke stavbě. V místě připojení bude nezbytné vytvořit rozvod-
nou skříň. Skříň s elektroměrem, s pojistkami a regulátorem 230 V/24 V bude situo-
vaná i v šachtě v základu rozhledny společně se záložním zdrojem a baterií, který 
bude sloužit jako sekundární zdroj pro napájení návěstidla.  

Oproti variantě A se zde nemusí dodržovat specifické termíny údržby. Prove-
dení přípojky pomocí kabelového vedení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 prosto-
rové uspořádání ČSN 73 6005. Z hlediska prostředí musí zhotovení přípojky vyhovo-
vat ČSN 33 2000-5-51. Výchozí revize (v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61) 
musí být zhotovena před uvedením do provozu nově vybudované elektrické pří-
pojky. Navržení elektrické přípojky musí být provedeno tak, aby nedocházelo k vzá-
jemnému působení elektrické přípojky a stavebního objektu z hlediska mechanic-
kého poškození jak přípojky, tak i stavby. 

Rozdílné položky: 

Tab. 3- Soupis položek, které se ve variantách liší 

Č. NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

1. Rozvaděč – vysílač   1ks 

2. Vedení kabelu ve výkopu Kabel CYKY 5x10 mm2 195m 

3. Rozvaděč - šachta základu 

Elektroměr 

1ks 
Jističe 

Přepěťová ochrana 24V 

Regulátor 230V/24V 

4. Záložní zdroj s baterií 12-120, 12V, 120Ah 1ks 

5. Pracovníci El. technik, dělník 1.tř, revizní technik 4 lidé 

6. Strojní využití Traktor bagr/rypadlo 1 stroj 
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2.3  Porovnání obou variant 

2.3.1 Ekonomická náročnost výstavby 

Ceny jednotlivých komponentů byly částečně převzaty z databáze ceníkové 
soustavy RTS s aktualizací DATA 2020/I. Zbylé chybějící položky byly poptány od spe-
cializovaných dodavatelů. Ceny se mohou od reálné situace lišit, jelikož jsem mate-
riál poptával jako student. Případné realizační společnosti mohou dostat i výhod-
nější nabídky. Variantu B jsem převzal z technicko-hospodářského ukazatele, u kte-
rého se cena může pohybovat v rozmezí 15 %. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Realizační cena varianty A 
Tab. 4- Ceny rozdílných položek 

Č. NÁZEV POČET Cena/MJ Celková cena Původ ceny 

1. Fotovoltaický panel 6 ks 4 036,0 Kč 24 216,0 Kč Ancer UPS s.r.o. 

2. Rozvaděč 1 ks 21 364,0 Kč 21 364,0 Kč SUN PI S.R.O. 

3. Gelové solární baterie 12 ks 11 488,0 Kč 137 856,0 Kč Neosolar s.r.o. 
4. Přívodní kabel FVp-baterie 2x36 m 156,0 Kč 11 232,0 Kč Neosolar s.r.o. 

4. Pracovníci 5 lidí 3 000,0 Kč 15 000,0 Kč -Odhadnuto- 

5. Strojní využití 2 stroje - - -Bude na stavbě- 

        Celk. 209 668,0 Kč   

 

Realizační cena varianty B 
Tab. 5- Ceny rozdílných položek 

Č. NÁZEV POČET Cena/MJ Celková cena Původ ceny 

1. Rozvaděč – vysílač 

195m 633,0 Kč 123 435,0 Kč 
RTS DATA 2020/I 
828.73.B 

2. Vedení kabelu ve výkopu 

3. Rozvaděč - šachta základu 

4. Pracovníci 

5. Strojní využití 

6. Záložní zdroj s baterií 1x 18 369,0 Kč 18 369,0 Kč TOP Battery s.r.o. 

      +15% Celk. 160 319,3 Kč   

 

Vyhodnocení 

Navrhovaná varianta B pomocí přípojky je ekonomicky výhodnější, a to zhruba 
o 49 348,7 Kč. Využívá jednoduchý a levný typ materiálu, který je běžně k dostání.  
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2.3.2 Finanční náročnost na údržbu po dobu 50 let 

Varianta A 
Tab. 6- Náročnost na údržbu 

Č. NÁZEV POČET Počet výměn/50let Celková cena za 50 let 

1. Fotovoltaický panel 6ks 1x 24 216,0 Kč 

2. Rozvaděč 1ks 1x 21 364,0 Kč 

3. Gelové solární baterie 12ks Min. 3x 413 568,0 Kč 

4. Přívodní kabel FVp-baterie 2x36m Nepředpokládá se - 

        Celk. 459 148,0 Kč /50let 

 

Varianta B 
Tab. 7- Náročnost na údržbu 

Č. NÁZEV POČET Počet výměn/50let Celková cena za 50 let 

1. Rozvaděč – vysílač 1ks 1x 16 542,0 Kč 

2. Vedení kabelu ve výkopu 195m Nepředpokládá se - 

3. Rozvaděč - šachta základu 1ks 1x 16 542,0 Kč 

4. Záložní zdroj s baterií 1ks 4x 73 476,0 Kč 

        Celk. 106 560,0 Kč /50let 

 

Vyhodnocení 

Údržba varianty A vychází až o 354 588 Kč dráž, než nově navržená varianta B. 
Tento rozdíl vytvořila velice slabá životnost 12 potřebných gelových solárních baterií, 
které mají velkou pořizovací hodnotu. Do propočtu jsem nezahrnoval využití strojů 
ani pracovníků. Podle předpokladů by se ještě více prohloubil cenový rozdíl obou 
technologií. 
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2.3.3 Technologická a časová rizika při provádění 

Montáž fotovoltaických panelů vyžaduje použití mobilního jeřábu společně 
s montážní plošinou. Tyto dva stroje jsou nezbytnou součástí pro celkovou výstavu, 
tudíž by tato technologie prodloužila kritickou cestu v časovém harmonogramu 
stavby. Tímto by došlo k delšímu pronájmu obou mechanizací a tím i zvýšení celko-
vých nákladů. 

Využité materiály jsou velice specifické a při jejich návrhu bych se obával o je-
jich dostupnost při realizaci. Nedostupnost jednotlivých komponent by mohla způ-
sobit komplikace z hlediska časového prodloužení výstavby. 

 

U budování přípojky se využije traktor-bagr/rypadlo, který vyhloubí rýhu a po 
uložení kabelu do výkopu dojde k zásypu rýhy. Tento proces bude probíhat po se-
jmutí ornice a vykopané jámě pro základ rozhledny. Rypadlo na staveništi nebude 
mít další využití, a proto může začít s výkopem pro přípojku. Výstavba tímto nebude 
nijak omezená, a proto se kritická cesta žádným způsobem neohrozí/neprodlouží. 

Všechny použité materiály jsou běžně dostupné, tudíž nehrozí riziko s delší če-
kací dobou na dodávku a tím i prodloužení doby výstavby. 

 

  



VARIANTNÍ STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ 
ŘEŠENÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
Bc. Kamil Vokurek 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 

33 

2.4 Závěr porovnání variant 

2.4.1 Ekonomická náročnost na výstavbu a údržbu 

Tab. 8- Ekonomické vyhodnocení variant 

Varianta Typ Cena výstavby Cena údržby/50let Cena celkem Rozdíl cen 

A FV panely 209 668,00 Kč  459 148,00 Kč  668 816,00 Kč  
401 936,75 Kč 

B Přípojka 160 319,25 Kč  106 560,00 Kč  266 879,25 Kč  

 

Vzhledem k vysokým rozdílů cen jednotlivých komponentů jedné z variant je 
zcela zřejmé, že nově navržená varianta B je výhodnější jak z hlediska ceny pořizo-
vací, tak z pohledu celkové údržby za 50 let. Celkový rozdíl cen činí 401 936,75 Kč ve 
prospěch varianty B. 

2.4.2 Výhody a nevýhody jednotlivých variant

Varianta A 

FV panely s bateriemi 

 

+  Minimalizace rizika s výpadkem 
elektrické energie 

 

-  Ekologická náročnost 

-  Vyšší pořizovací náklady 

-  Vyšší náklady na údržbu 

-  Prodloužení doby výstavby 

-  Specifický výběr výrobků 

Varianta B 

Navržená přípojka 

 

+  Levnější výstavba 

+  Nižší náklady na údržbu 

+  Neprodlouží dobu výstavby 

+  Dostupné položky na trhu 

 

- Dbát zvýšené pozornosti výpadku sítě 

- Nutnost zajistit záložní zdroj s baterií 
při výpadku sítě

2.4.3 Celkové posouzení 

Vzhledem k velkému rozdílu cen a k vyššímu počtu kladů v sumarizaci ve pro-
spěch nově navržené varianty B se v průběhu řešení diplomové práce budu zabývat 
přívodem elektrické energie v podobě přípojky vedené ve výkopu se záložním zdro-
jem a jednou gelovou baterií, která je obsažená ve zdroji. 
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3.1 Základní identifikační údaje o stavbě  

Název:    Rozhledna Kelčský Javorník 
Katastrální území: Rajnochovice (739006), parcela číslo 2129/4 
Město:   Extravilán obce Rajnochovice (588920) 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 

Stavebník:  Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Rozdělení na stavební objekty: 

  SO 01 – Železobetonový základ 
  SO 02 – Nadzemní část rozhledny 
  SO 03 – Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 

Cena stavby: 

8 047 630,55 Kč bez DPH (+DPH 21%) 

Termín začátku a konce výstavby: 

1. 4. 2021 – 21. 7. 2021  

Pozemek, určený ke stavbě rozhledny, se nachází mimo zastavěné území obce 
v katastru Rajnochovice na parcele 2129/4 v těsné blízkosti značené turistické cesty. 
Výstavba bude probíhat mimo území chráněné přírodní rezervace Kelčský Javorník, 
avšak v jeho ochranném pásmu a mimo pásmo chráněného historického zeměmě-
řičského bodu.  

Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž kon-
strukce kombinuje modřínové dřevo a žárově zinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě 
zakřivených lamel v půdorysu připomíná hodinový ciferník. Soustava lamel je uspo-
řádaná kolem ocelového nosného sloupu a točitého schodiště se stoupáním ve 
směru pohybu hodinových ručiček.  

Jelikož se nepředpokládá uzavírání, či hlídání vstupu, bude u prvního schodiš-
ťového ramene umístěna informační tabulka s upozorněním, že vstup na rozhlednu 
je na vlastní nebezpečí a se zákazem vstupu při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách – silný vítr, námraza, bouřka, vysoká sněhová pokrývka. Dále zde bude uve-
dená maximální kapacita návštěvníků rozhledny z důvodů požárně bezpečnostního 
řešení – max. 10 osob současně. 

 

Obr. 6- Pohled a půdorys rozhledny 
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3.2 Hlavní účastníci výstavby 

Stavebník:  Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Zpracovatel PD  B3 ateliér 
    Ing. Ondřej Balážik 
    Ing. Arch. Martina Balážiková 
    Palackého tř. 72 
    612 00 Brno   

Posouzení statiky Ing. Tomáš Král 
    K Metelce 357, 500 02 Hradec Králové 

Generální dodavatel VALSTEEL, a.s. 
oceli   Hemy 861, 757 01 Valašské Meziříčí 
     Provozovna: 
    VALSTEEL, a.s. 

U Bečvy 1380, 756 54 Zubří 

Zprostředkovatel  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG 
zinkové úpravy  Hans-Bunte-Straße 25, 904 31 Nürnberg 

Provozovna: 
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o. 
Pravčice 271, 768 24 Hulín 

Generální dodavatel CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
betonu   Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
     Provozovna: 

Betonárna Valašské Meziříčí (23,4 km) 
Hranická 184, 756 24 Valašské Meziříčí 

Generální dodavatel DEKWOOD, s.r.o. 
dřevěných lamel Borská 332, 262 72 Březnice 

Výroba betonové kce NEOL-STAV, s.r.o. 
    Bayerova 792/23, 602 00 Brno 

Montážní práce Montáže SKA, s.r.o. 
    Mácova 513/66, 621 00 Brno – Ivanovice 
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3.3 Členění stavby na stavební objekty 

Tab. 9- Stavební objekty 

OZN Název Počet MJ 
SO O1 Železobetonový základ 68,82 m3 
SO O2 Nadzemní část rozhledny 687,22 m3 
SO 03 Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 230 m 

 

SO 01 – Železobetonový základ 

Tento stavební objekt zajišťuje založení stavby včetně předcházejících zemních 
prací. Výkopy a těžba zeminy bude provedena standardními výkopovými mecha-
nismy. Konstrukce spodní stavby bude založena na kotvené monolitické patce ve 
tvaru osmiúhelníku s výškou 1,5 m. Patka bude založena ve vrstvě GT1 (silně rozvě-
tralé eluvium podložních pískovců). Z důvodu zajištění stability konstrukce proti pře-
klopení a omezení nesymetrických účinků horní stavby od klimatického zatížení je 
navrženo zakotvení monolitické patky do skalního podlaží pomocí 4 ks trvalých ta-
hových prvků speciálního zakládání. Kořeny těchto prvků budou provedeny ve 
vrstvě skalního podkladu. Požadovaná únosnost těchto kotev bude ověřena taho-
vými zatěžovacími zkouškami (tah min 150 kN). Při neuspokojivých výsledcích bude 
nutné počet kotev zvětšit.  

V patce bude umístěna šachta (1400x600x950mm) pro uložení záložního 
zdroje pro napájení leteckého návěstidla s rozvaděčem a měřící skříní. 

Samotná základová patka je navržena jako železobetonová. Betonová 
směs bude použita C 30/37 – XC4, XA3, XF2 – Cl 0,2 – Dmax22 – S5. Výztuž patky bude 
vázána jakostí B500B s minimálním krytím 40 mm. Jakost cementové injektážní 
směsi tahových prvků bude odpovídat pevnosti min. 25 MPa. 

SO O2 – Nadzemní část rozhledny 

Horní stavba je tvořena vlastní konstrukcí rozhledny doutníkového tvaru. 
Nosná konstrukce je rozdělena do 3 částí.  

1. část tvoří lamelové nárožníky z lepeného modřínového dřeva (GL 32h) umís-
těného do 12 prvků obdélníkového průřezu 200/600 mm, v místech vyhlídkových 
plošin 200/600 mm. Kotvení těchto nárožníků do základové patky bude pomocí oce-
lových svařovaných ocelových prvků. Dřevěné lepené prvky budou tlakově impreg-
novány pro třídu ohrožení 3.  

2. část nosné konstrukce je tvořena ocelovými sloupy ze svařovaných trubek o 
průměru 400 mm. Ve výškové úrovni 27,72 m bude trubka průměrově redukována 
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na 220 mm, po 30,07 m se průměr zmenší až na 90 mm s přechodem na bleskosvod 
a letecké návěstidlo.  

3. část je tvořena prvky prostorového ztužení. Jedná se o diagonální tyčová 
táhla průměru 20 mm (S355) s napínacím detailem. Táhla jsou umístěna po obvodu 
rozhledny, ve stěnách mezi výškovými úrovněmi +2,31 m až +27,72 m. Obvodová 
táhla jsou doplněna vodorovnými skrouženými trubkovými prstenci průměru 
108 mm (S325) a vodorovnými tyčovými táhly průměru 20 mm (S355) tvaru šesticípé 
hvězdy.  

Spoje 1. a 3. části nosné konstrukce tvoří sevřené svorníky, kolíky a ocelové 
desky. Závity svorníků budou zasahovat do spoje max třemi závity. Tyčová táhla bu-
dou na základě realizační dokumentace v konstrukci uložena s předpětím. Průchod 
táhel ocelovou konstrukcí bude opatřen pryžovými průchodkami. Navrhovaná 
tloušťka zinkového povlaku je stanovena podle ČSN EN ISO 1461 na 140 µm. 

V průběhu montáže bude využíváno mobilní letecké návěstidlo, které se bude 
vždy přemisťovat na nejvyšší vystavenou konstrukci tak, aby byla zajištěna bezpeč-
nost v letecké době i v průběhu realizace výstavby. Baterie přenosného leteckého 
návěstidla budou každý týden dobíjeny. 

Schodnice s podestami jsou spirálovitě ukotveny ke sloupu tvořeny z po-
roroštu SP 30/3, tl. 35 mm. Stupeň schodiště je šířky 900 mm (0,00 m - +27,72 m) a 
650 mm (+27,72 m - +30,03 m) na širším konci je uložen do lomené schodnice se 
zábradlím se svislými tyčovými výplněmi o průměru 15 mm a spirálovitou trubkou 
madla Ø42x2,3 mm. Podlaha horní vyhlídkové plošiny (+30,03 m) je z ocelového ple-
chu P4 s výztuhami. Plech je uložen ve spádu 1 %. V radiálním směru je umístěno 12 
ks IPE120, v tangenciálním PLO 50x4 po cca 600 mm. Podlaha plošiny (+27,72 m) je 
pororoštová a uložená na 12 ks IPE120. 

SO 03 – Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 

Tento objekt řeší přívod elektrické energie pro napájení leteckého návěstidla 
LED 24 V. V projektové dokumentaci je jako zdroj elektrické energie navrženo 6ks fo-
tovoltaických panelů 250 Wp s antireflexní úpravou společně s 12 ks gelových solár-
ních baterií 2 V, 1250 Ah. Tyto dva zdroje jsou ovládány pomocí rozvaděče s jističi, 
přepěťovými ochranami a solárním MPPT regulátorem 150 V/70 A. 

V rámci předpokladu navrhuji provedení přípojky silnoproudé elektrické ener-
gie nízkého jednofázového napětí (230 V) napojeného na vysílač televizních kanálů 
a FM rozhlasových stanic, který je od stavby vzdálený 195 m. Přípojka bude uložena 
do výkopku, který povede podélně podél lesní cesty, která bude zároveň sloužit jako 
hlavní příjezdová cesta ke stavbě. V místě připojení bude nezbytné vytvořit 
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rozvodnou skříň. Skříň s elektroměrem, s pojistkami a regulátorem 230 V/24 V bude 
situovaná i v šachtě v základu rozhledny společně se záložním zdrojem a baterií, 
který bude sloužit jako sekundární zdroj pro napájení návěstidla.  

Vzhledem k velkému rozdílu cen a k vyššímu počtu kladů v sumarizaci ve pro-
spěch nově navržené přípojky se v průběhu řešení diplomové práce budu zabývat 
přívodem elektrické energie v podobě přípojky vedené ve výkopu se záložním zdro-
jem a jednou gelovou baterií. Více informací o provedeném průzkumu se nachází 
v kapitole č. 2. Variantní stavebně technologické řešení přívodu elektrické energie. 

Prvky pasivního bleskosvodu (tyč Ø30 mm) budou umístěny na samotném vr-
cholu nosného sloupu rozhledny. Do výkopu kolem základové patky bude instalován 
zemnící pásek, který bude spojen ocelovými prvky kotvení nárožníků, konstrukcí vře-
tene a technologické místnosti. Na vřetenu v úrovni +0,30 m bude proveden kon-
trolní měřící bod uzemnění. Uvnitř nosné konstrukce sloupu bude vedena kabelová 
chránička s kabelem pro přívod elektrické energie pro signalizační návěstidlo. 

3.4 Situace stavby a staveniště 

Stavba se nachází na parcele č. 2129/4 (vlastník: Arcibiskupství olomoucké, 
Wurmova 562/9, 77900 Olomouc), která se nachází uprostřed lesního porostu na 
okraji území obce Rajnochovice. Na stavbu vede několik přístupových cest pro pěší, 
avšak pouze jedna se dá využít dopravními vozidly. Tato příjezdová cesta začíná 
v obci Rajnochovice a končí právě u konce plánované stavby. Na začátku této cesty 
se nachází svislé dopravní značení, které zakazuje vjezd všem motorovým vozidlům. 
Doplněná dodatková tabulka uděluje výjimku tomuto zákazu. Umožňuje tedy vjezd 
vozidlům s povolením uděleným Obecním úřadem Rajnochovice. Toto povolení 
bude uděleno všem hlavním účastníkům výstavby i všem ostatním, kdo bude nutně 
potřebovat využít komunikaci k autodopravě. Cesta je posouzena v kapitole Do-
pravní vztahy. 

Plocha, kde se bude stavba i zařízení staveniště nacházet, bude ještě před vý-
stavbou zbavena dřevin. Výstavba je plánovaná na první pracovní den v měsíci 
dubnu roku 2021 a povolení kácení dřevin zaniká společně s ukončením vegetačního 
klidu těchto dřevin (31. březen 2021). Kácení stromů spadá pod zákon č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny a dále se řídí vyhláškou 189/2013 Sb. o ochraně dře-
vin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

Staveniště sloužící pro výstavbu vyhlídkové věže nesmí zasáhnout přírodní re-
zervaci Kelčský Javorník. Staveniště bude oplocené, zajištěné proti vzniku cizím oso-
bám a opatřené příkazovými a výstražnými cedulemi. Staveniště bude mít skrytou 
ornici. Tato plocha bude vysypaná betonovým recyklátem a zhutněná. Část 
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staveništní komunikace bude vyskládána z betonových silničních panelů. Hlavní me-
chanizace budou mít určené plochy pro stání a manipulaci s břemeny. Jakákoliv ma-
nipulace s břemenem mimo hranice staveniště je nepřípustné! Hygienické i výrobní 
objekty staveniště budou zajištěné proti pádu a proti odcizení. 

3.5 Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 

Zemní práce 

Před samotnou výstavbou je nutné, aby byla plocha staveniště zbavena drob-
ných keřů a travin. Poté je možné skrýt ornici v místech stavby, skladovacích ploch a 
staveništní komunikace. Po uložení ornice na staveništní deponii je možné zahájit 
výkopové práce stavební jámy na úroveň zakládací spáry rozhledny (-1,900 m = 
859,780 m n. m.).  

Železobetonový základ s mikropilotami 

Při přebírání staveniště do etapy zakládacích prací z prací zemních přebíráme 
zároveň také odvodněnou, celistvou a k dalším krokům připravenou základovou 
spáru ve výšce -1,900 m = 859,780 m n. m. Tuto připravenou planinu je před dalším 
pokračováním nutné zhutnit hutnícím válcem. Po zhutnění je možné vysypat první 
vrstvu štěrkodrti frakce 0-64 mm. Tato vrstva by měla mít po celé ploše výšku 
75 mm. Výšky ověřujeme pomocí nivelačního přístroje. Po vysypání první poloviny 
štěrkového lože opět hutníme vibračním válcem. Válec by musí zhutnit každé místo 
minimálně 2x, nesmí tak vynechat žádnou hutněnou plochu. Poté se vysype zbylá 
výška štěrkového lože (-1,650 m). I tuto vrstvu je nutno zhutnit vibračním válcem 2x. 
Ačkoliv se celková výška štěrkového lože po zhutnění sníží, chybějící část bude dopl-
něna až po vrtání mikropilot a těsně před vylitím podkladového betonu.  

Nejprve je nutné, aby geodet vytyčil přesnou polohu všech 4 mikropilot. Pro-
vede tak za pomocí GNSS přijímače a využije k tomu předepsané polohy. Místo stře-
dové osy každé piloty označí kolíkem, který bude zapíchnutý do štěrkového podloží. 
Poté bude provedená i kontrola vzdálenosti mezi jednotlivými pilotami. 

Jakmile jsou piloty vytyčené, může vrtná souprava začít s vrtáním jednotlivých 
mikropilot. Vrtání bude nastaveno na vrtační příklepné, aby se vrták dostal i 
přes skalní horniny. Vrtná souprava mikropilot přejede na štěrkové lože, na kterou 
se nasadí vrták. Po určení přesné polohy a svislosti vrtáku může souprava přejit na 
vrtání. Vrták se skládá z 6 dílů - 1 400 mm Ø200 mm každý a jednotlivé díly se pro-
pojují závity. Vrtání pokračuje až do hloubky 7,8 m. Po dokončení každého vrtu bude 
vrták postupně vytahován. Odvrtaná zemina bude převezena na mimostaveništní 
skládku. 
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Po vytažení vrtáku se každý vrt ihned vyplní cementovou zálivkou CEM II/B-M 
(S-LL) 42,5 N vyrobené z pytlové směsi. Pro vyplnění bude použita koloidní aktivační 
míchačka AM 200 společně s injektážním čerpadlem IC 120. Do každého vrtu bude 
vylito 0,17 m3 této zálivky a poté se do zalitého vrtu vloží připravená výztuž pro ta-
žené mikropiloty (Dywidag ocel 835/1030 d=36 opatřená separační trubkou) tak, aby 
ze země vyčnívala pouze 1 m této výztuže a zajistí proti pohybu. Jednotlivé piloty 
musí být vytvořené v jeden den. Není možné, aby měly kroky provádění kotev pro-
dlevy delší jak 2 hodiny. 

Po provedení zemních kotev dojde k zaměření výšky štěrkového lože pod že-
lezobetonovou patku rozhledny. Štěrková drť se doplní v místech, které nemají výš-
kovou úroveň -1,650 m. V místech, která převyšují tuto úroveň budou rozhrnuta a 
srovnáno právě do této výšky +-20 mm. Poté se štěrkové lože zhutní. Tento pro-
ces se bude opakovat, dokud se výška štěrkového lože rovnat právě -1,650 m +- 
20 mm. 

Tesaři se poté pustí do vybudování bednění podkladního betonu ze smrko-
vého řeziva. Na štěrkové lože bude natažena netkaná geotextilie s hustotou vláken 
300 g/m2. Na ni se položí budou položeny distanční lišty, které zajistí krytí výztuže 
této betonové podkladní desky. Výztuž tvořená sítěmi KARI Ø6 mm 100/100 mm 
bude položena na tyto distanční lišty s přesahy 200 mm. 

Po položení geotextilie, distančních lišt, betonářské výztuže a po kontrole sta-
bility bednění je možné přejít na samotnou betonáž této podkladní desky. 13,13 m3 
betonu třídy C 20/25 – Cl 0,2 – Dmax22 – S5 se bude čerpat za pomocí autodomíchá-
vače s výložníkem do celkové výšky 150 mm (-1,500 m). Tato výška se bude kontro-
lovat za pomocí rotačního laseru. V průběhu betonáže bude betonová směs vibro-
vána ponorným vibrátorem a vibrační lištou. Technologická přestávka po ukončení 
betonáže je 24 hodin.  

Po 24 hodinách je podkladní deska pochozí a železáři mohou začít s vyvazová-
ním výztuže pro základovou patku rozhledny. Betonářské výztuže budou na stavbu 
přivezeny již naohýbané a roztříděné pomocí identifikačních štítků, které zajistí or-
ganizaci a pořádek při skladování. 

Betonářská výztuž jakosti (R) B500 je spojována vázacími dráty. Krytí výztuže je 
dle projektu stanoveno na 40 mm. Vyvázána je veškerá výztuž patky na jeden záběr. 
Kotevní délky a rozteče prutů budou dodrženy dle PD. 

K betonářské výztuži je po obvodu připojen zemnící pásek FeZn 30x4 mm za 
pomocí zemnících spojek. Místa spojů jsou ošetřena asfaltovým nátěrem, který 
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zajistí antikorozní ochranu a dlouhodobou životnost. Středem patky je vyveden zem-
nící drát Ø10 mm, který bude později připojen k nosné ocelové části rozhledny. 

Po vyvázání výztuže se zahájí montáž bednících systémových dílců. Geodetem 
zaměřené rohy osmiúhelníku budou hlavními body, které pomohu při montáži dílců. 
Jednotlivé strany osmiúhelníku se za pomocí značkovací šňůry vykreslí na podkladní 
beton. Příklepovou vrtačkou se navrtají do podkladního betonu otvoru, kam se vloží 
odřezky betonářské výztuže tak, aby okraj jednotlivých tyčí lícoval s vnitřní hranou 
osmiúhelníku. Bednící dílce se tak opřou o tyto čepy a z jedné strany bude zajištěná 
jejich poloha a celkový tvar budované konstrukce. 

Poté se jednotlivé dílce začnou stavět a spojovat podle přílohy č. P.14 – Schéma 
bednění pro základovou patku. Podporu stability konstrukce budou zajišťovat 
opěrná vřetena zakotvená taktéž do podkladního betonu. V rámci kroku bednění je 
potřeba umístit i prostupy, které budou tvořeny chráničkami Ø125 mm. I jejich po-
loha je zaznačená v příloze P.14. 

Po kontrole vyvázané výztuže autorským dozorem společně s technickým do-
zorem stavebníka se překontroluje stabilita, poloha a rovinatost bednění společně 
s polohou a počtem prostupů. Betonáž první části betonem C 30/37 – XC4, XA3, XF2 
– Cl 0,2 – Dmax22 – S5 o celkovém objemu 26,89 m3 bude prováděna autodomíchá-
vačem s výložníkem. V průběhu betonáže bude betonová směs vibrována ponor-
ným vibrátorem. V místě šachty patky bude rovina zahlazena dřevěnými hladítky 
s prodloužením. 

V průběhu technologické přestávky je možné si připravit uložení na nosné kon-
strukční části, které budou spojovat železobetonový základ s dřevěnými lamelami. 
V projektové dokumentaci bylo navrženo navrtání těchto uložení do betonu a zajiš-
těno pomocí závitových tyčí společně s chemickou kotvou. Tento způsob je riskantní, 
pracný a ekonomicky nevýhodný. Při vrtání otvorů je velice vysoká pravděpodobnost 
navrtání výztuže patky a zaseknutí vrtáku. Vrtání 12x 8 otvorů délky 350 mm prů-
měru 42 mm je nákladná záležitost. Cena takového vrtáku je vysoká a vzhledem 
k množství otvorů by jich bylo potřeba hned několik. Chemická kotva je při nespráv-
ném použití nestabilní a ohrožuje se zde funkčnost a stabilita celé rozhledny, která 
je namáhaná vysokým excentrickým zatížením.  

Proto je uložení nově ukotveno pomocí konstrukčního prvku, který se skládá 
z ocelového plechu (700x400 mm, tl. 25 mm), do kterého je vyvrtáno 8 otvorů o 
Ø50 mm. Do otvorů se vloží závitová tyč Ø42 mm délky 450 mm, která bude s ple-
chem svařena koutovým svarem výšky 8 mm. Závitové tyče musí být s plechem 
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spojeny pravým úhlem v příčném i podélném směru. Rozměry a osové vzdálenosti 
viz schematický náčrt níže.  

Tento konstrukční prvek bude umístěn na výztuž základové patky, ke které 
bude pouze přivařen. Po kontrole umístění, kterou provede geodet, se prvek přivaří 
na všech kontaktních místech s betonářskou výztuží. Závitové tyče budou před další 
betonáži opatřeny ochrannými kloboučky, aby nedošlo k poranění pracovníků a za-
nesení závitů betonem. V druhé části betonáže betonová směs zalije ocelový plech 
a z konstrukce tak budou vyčnívat pouze tyče, na které se později připevní konzolové 
uložení dřevěných lamel. Takto se docílí dokonalému spojení úložných konzol se zá-
kladovou patkou rozhledny.  

Po 1. části betonáže je nutné vytvořit bednění pro šachtu, která slouží k uložení 
záložního zdroje pro napájení návěstidla. Šachta s rozměry 1 400 x 600 x 950 mm (d 
x š x v) bude bedněná pomocí smrkového řeziva. Přesné umístění šachty je zakres-
leno v příloze č. P.13 – Schéma řezu základovou patkou. 

Po kontrole přivařených prvků autorským dozorem společně s technickým do-
zorem stavebníka se překontroluje stabilita, poloha a rovinatost bednění společně 
s polohou a počtem prostupů. Betonáž první části betonem C 30/37 – XC4, XA3, XF2 
– Cl 0,2 – Dmax22 – S5 o celkovém objemu 50,17 m3 bude prováděna autodomíchá-
vačem s výložníkem. V průběhu betonáže bude betonová směs vibrována ponor-
ným vibrátorem a vibrační lištou. 

12 úložných konzol pro přichycení dřevěných lamel k základové desce budou 
přikotveny na již připravené závitové tyče. Nejprve se nasadí spodní matice s pod-
ložkou, na které přijdou právě konzoly. Poté se nasadí další podložka a poslední ma-
tice, která se dotáhne podle potřeby. Vše se vyrovná do potřebné výšky a pozice. Vše 
bude kontrolováno geodetem, aby se zajistila přesná poloha. Spoje budou zatřené 
asfaltovým antikorozním lakem, aby nedocházelo ke korozi materiálů. 

Před betonáží pohledového potěru je nutné napenetrovat podkladní beton 
hloubkovou penetrací, aby došlo k dokonalému propojení betonových vrstev. Po pe-
netraci se podklad osadí distančními lištami s výztuží, která je tvořena sítí KARI 
Ø6 mm 100/100 mm. Beton C 30/37 – XC4, XA3, XF2 – Cl 0,2 – Dmax16 – S4 6,24 m3 
bude dodán autodomíchávačem s výložníkem.  

Tato vrstva bude pohledová a zároveň ve spádu 1 % od středu osmiúhelníku 
ke stranám. Výška mazaniny ve středu úhelníku je 240 mm a 150 mm na okrajích. Je 
nezbytně nutné, aby na čerstvou směs nesvítilo přímé slunce. Před zahájením prací 
je potřeba sledovat předpověď počasí a vyvarovat se silným dešťům. 
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Po vytvrdnutí poslední betonové vrstvy je možné odbednit boky i šachtu zákla-
dové patky rozhledny. Bednící systémové dílce se očistí od hrubých nečistot na sta-
veništi, budou převezeny na mimostaveništní skládku, kde dojde k dočištění a vrá-
cení vypůjčených dílců, spojek a podpěr. 

Montáž nadzemní části rozhledny 

Nejprve je nutné za pomocí příklepové vrtačky vyvrtat 12 děr Ø30 mm o 
hloubce 300 mm, které budou sloužit pro ukotvení centrálního sloupu. Tyto tvory 
budou vrtány v okruhu 550 mm jehož střed je zároveň i střed železobetonové patky. 
Doporučuji si vytvořit šablonu, která bude kopírovat patu sloupu SL1 a podle ní na-
vrtat otvory. Po vyvrtání se do každé díry vloží hadička, ta vyfoukne stlačený vzduch, 
který vyčistí díru od prachu a nečistot. Poté se do všech otvorů injektuje chemická 
kotva. Jakmile jsou všechny otvory vyplněné, vloží se do každého závitová tyč (8.8) 
Ø25mm délek 380 mm tak, aby vyčnívaly 100 mm nad povrchem betonu. Tyče se 
zajistí proti volnému pohybu a směs se nechá vytvrdnout. 

V době technologické přestávky z důvodu tuhnutí chemické kotvy je možné 
osadit vstupní poklop do úložné šachty v železobetonovém poklopu šachty.  Rám 
poklopu osazeny jednou stranou pantů a pásnic se nasadí na okraj šachty. Mezi rám 
a betonový povrch bude vložen trvale pružný tmel, který zajistí vodotěsnost tak, aby 
se dešťová voda nedostala do úložné šachty. Rám je opatřen pásnicemi s otvory. 
V místě otvorů se do stěn betonu vyvrtají příklepovou vrtačkou díry Ø10mm s dél-
kou alespoň 80 mm, do který bude vložena hmoždinka s vrutem, který uchytí pásnici 
s rámem k celé konstrukci železobetonové patky. Usazený rám může být doplněn 
poklopem, který se nasadí na panty rámu a po uzavření uzamkne do rámu.  

Výstavba celé rozhledny je rozdělena do 4 výstavbových částí směrem od 
+- 0,00 m až do + 35,00 m. Každá tato část má vlastní seznam jednotlivých ocelových 
i dřevěných prvků, které jsou pro danou výstavbu potřebné. Každá část začíná ulo-
žením centrálního nosného sloupu osazeného částečnou sérií schodišťových 
stupňů. Následně bude osazena řada lamel. Společně s lamelami se osadí nejvyšší 
možné obruče tak, aby byly spojené do půdorysného kruhu a zajistily celkovou tu-
host jednotlivých dřevěných prvků. Pokud se zjistí, že je na konci denní směny ně-
která z lamel nestabilních v jednom ze směrů pohybu, je nutné tyto lamely zajistit 
stažením kurtovacím pásem po obvodu tak, aby pás objal všechny vystavěné lamely 
a tím bude zvýšená tuhost v podélném i příčném směru. Zároveň je nutné sledovat 
předpověď povětrnostních podmínek. Pokud se předpokládá rychlost větru vyšší 
než 15 m/s, je nutné volné lamely přichytit v nejvyšší poloze i k centrálnímu sloupu. 
Poté je možné konstrukci doplnit o další zbylé obruče, osadit IPE 120 nosníky, které 
spojí centrální sloup s krajními dřevěnými lamelami a předepnout stěnová a 
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vodorovná tahová ztužidla. Jakmile jsou tyto hlavní nosné prvky na místě, přede-
pnuté, dotažené a zajištěné, je možné osadit prvky podest. Zábradlí lze částečně 
montovat po osazením podest od spodu až do úrovně poslední namontované po-
desty. 

V průběhu montáže bude využíváno mobilní letecké návěstidlo, které se bude 
vždy přemisťovat na nejvyšší vystavenou konstrukci tak, aby byla zajištěna bezpeč-
nost v letecké době i v průběhu realizace výstavby. Baterie přenosného leteckého 
návěstidla budou každý týden dobíjeny. 

Instalace rozvodů elektra, bleskosvodu a leteckého návěstidla 

V průběhu výstavby nadzemní části se do středu sloupu postupně vsouvá 
chránička, kterou se na konci výstavby nadzemní části rozhledny protáhnou všechny 
kabelové svazky. S posledním sloupem se osadí také i letecké návěstidlo společně 
s bleskosvodem. Centrální sloup slouží jako uzemnění, jelikož je v jeho patě připojen 
k zemnícímu pásku. 

3.6 Časový a finanční plán výstavby 

Výstavba bude probíhat od 1. dubna 2021 až do 27. července 2021. K vypraco-
vání časového plánu byl využit software CONTEC (Housing for You CZ a. s., Bc. Petr 
Barcal, Lužická 1094, 407 77 Šluknov). Normohodiny jednotlivých prací byly čerpány 
z databáze RTS programu BUILDpowerS (RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno). V ča-
sovém harmonogramu byly zohledněny extrémní podmínky provádění a vysoká 
pravděpodobnost nepříznivých klimatických podmínek. Podrobný časový harmono-
gram je možné nalézt v příloze č. P.7 – Časový harmonogram výstavby. 

Položkový rozpočet byl sestaven za pomocí programu BUILDpowerS (RTS, a.s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno) s využitím cenové soustavy RTS. Některé z cen se v data-
bázi nenacházely, proto bylo nutné neobsažené práce a materiály poptat v několika 
různých firmách, které by se případně mohly výstavby zúčastnit. Podrobný výpis po-
ložek s cenami a výkazem výměr se nachází v přílohách č. P.8 – Položkový rozpočet 
a P.1 – Výkaz výměr. 

Před řešením stavebně technologického projektu byla vytvořena studie, která 
se zabývala převážně finančním zhodnocením dvou stavebně technologických ře-
šení přívodu elektrické energie – nízkého napětí, které bude po realizaci stavby na-
pájet světelné signalizační zařízení pro leteckou dopravu v okolí rozhledny, které 
bude splňovat podmínky předpisu L14 pro denní a noční překážkové značení. Po 
vyhodnocení byla provedená změna projektu, která navrhla přívod elektrické ener-
gie pomocí kabelové přípojky. Podrobný soupis lze najít v kapitole č. 2. Variantní sta-
vebně technologické řešení přívodu elektrické energie. 
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3.7 Zařízení staveniště 

3.7.1 Popis zařízení staveniště 

Celé zařízení staveniště se bude rozkládat na třech parcelách (2129/4, 2227/10, 
2123/1) se stejným vlastníkem (Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900 
Olomouc). Staveniště bude oploceno, aby se vymezená oblast zabezpečila jak ze 
strany ochrany zdraví, tak i proti krádeži. V oplocení budou vytvořeny 2 brány, které 
budou osazeny visacím zámkem. Tyto brány budou napojeny na staveništní komu-
nikaci, která bude sloužit pro provoz nákladních, stavebních i osobních vozidel účast-
níků výstavby. Vždy musí být brány zajištěny proti vniknutí cizím osobám na stave-
niště! Hlavní východní komunikace bude označená jako obousměrná, ačkoliv je její 
šířka pouze 4 m. Rychlost zde bude upravena na 5 km/h, aby měla případná protije-
doucí vozidla dostatek času zastavit a mohla si navzájem vyhnout. V případě, kdy by 
se některému z vozidel nedařilo opustit staveniště východní branou, může opustit 
staveniště západní branou, která slouží pouze pro výjezd vozidel. Ve fázi montáži 
nadzemní části rozhledny je zakázáno projíždět pod pracující montážní plošinou! 

Na staveništi jsou kromě komunikace navrženy i další plochy, které budou 
sloužit pro výstavbu. Na těchto plochách se bude skladovat materiál a skladovat od-
pad před odvozem ze staveniště. Dále se zde nachází objekty sociální společně s par-
kovacím stáním. Kancelář stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky a suchá toaleta 
jsou umístěny co nejblíže východní brány a co nejdále realizované rozhledny, aby 
tyto objekty byly co nejméně hlukově zatížené od pracující strojní mechanizace. Zá-
roveň tak bude možné, aby účastníci výstavby měli přehled o provozu na příjezdové 
komunikaci a přejímce materiálu. Buňka stavbyvedoucího bude na vyvýšené pozici, 
aby měl také přehled i nad celkovou situací na staveništi. 

Budování staveniště bude probíhat v prvních 15 dnech výstavby, tedy od 
1.4. 2021 do 15.4. 2021. Zařízení staveniště se bude budovat tak, aby bylo připra-
veno na zakládací práce a poté na práce montážní. 

P.2 – Zařízení staveniště - zakládací práce (15.4. 2021 - 27.5. 2021) 
P.3 – Zařízení staveniště - montážní práce (27.5. 2021 - 16.7. 2021) 

Likvidace zařízení staveniště proběhne v posledním týdnu výstavby od 16.7. 
2021 do 20.7.2021. Podrobný časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
lze najít v příloze č. P.20 – Časový harmonogram budování a likvidace ZS. 
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3.8.1 Zajištění elektrické energie 

Staveništní přípojka bude vedená z místa elektrického rozvaděče. Z rozvaděče 
bude vyveden kabel do staveništního rozvaděče, který pak bude zásobovat celé sta-
veniště elektrickou energií. Přípojka bude navržena na montážní práce, při kterých 
se předpokládá nejvyšší odběr elektřiny. Tento odběr činí 18,2 kW. 

Technickou zprávu zařízení staveniště lze najít v kapitole č. 4. Zařízení stave-
niště, kde se nachází veškeré podrobnosti. 

3.9 Hlavní stavební mechanismy 

Zemní práce 

Rypadlo nakladač CAT 432F 

Zajistí skrývku ornice, výkop rýhy pro přípojku i výkop samotné stavební 
jámy. Po výstavbě bude také využito při likvidaci staveniště. 

Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 

Zajistí odvoz i dovoz sypkého materiálu ze staveniště. 

Hladký vibrační válec DVH600 

Hutnící válec zajistí několikanásobné hutnění podkladního štěrkového lože 
pod základovou patku rozhledny, ale i zhutnění ploch zařízení staveniště. 

Speciální zakládání 

 Soilmec SM-5 vrták mikropilot 
Mikropilotážní souprava provede vrty a vložení výztuže do mikropilot. 

 Aktivační míchačka s injektážním čerpadlem 
Tato sestava zajistí vytvoření cementové směsi a injektáž vrtů mikropilot. 

 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 s pumpou a výložníkem 
Autodomíchávač bude přivážet čerstvou betonovou směs z betonárky na 
staveniště. Pomocí výložníku bude směs čerpat do místa určení. 

 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 – zajistí přepravu čerstvé 
směsi betonu na staveniště a za pomocí výložníku do bednění. 

Montáž vrchní stavby 

 Mobilní autojeřáb Liebherr LRT 1090-2.1 
Mobilní jeřáb Liebherr bude určen k samotným montážním pracím roz-
hledny. Jeho hlavním úkolem bude zdvihání konstrukčních prvků. 
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 Teleskopická plošina STATECH GENIE SX-135 XC™ 
Společně s autojeřábem bude pracovat teleskopická plošina s montáž-
níky. Rampa plošiny je částečně otočná, tudíž je možné provádět montáž 
i na protější straně rozhledny. 

Autodoprava 

 MAN TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2 – valník 
Jeho hlavním úkolem bude přeprava konstrukčních prvků rozhledny, be-
tonářské výztuže, bednící systémové dílce a menší mechanizace. Bude k 
dispozici po celou dobu výstavby. 

 Transportér s tažným zařízením 
Zajistí přepravu pracovníků a drobného stavebního materiálu. 

 Tahač návěsů/podvalníků + podvalník pro kolová a pásová vozidla 
Nákladní vozidlo bude přepravovat konstrukční prvky z výroben do mezi-
skladu v Kunovicích. 

3.10 Bezpečnost při výstavbě 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a seznámeni 
s technologickým postupem provádění prací a ochrannými pomůckami dle prová-
děné stavební činnosti. Ochranné a bezpečností pomůcky budou kontrolovány, 
bude dohlíženo na jejich stav. O proškolení bude proveden zápis do stavebního de-
níku. 

Legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 Sb.) 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covního prostředí  

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. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnost-
ních značek a zavedení signálů 
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3.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Všechny práce při zakládání budou provedeny tak, aby nedošlo ke znečištění 
životního prostředí. Pod motorový prostor a rozvody hydrauliky zaparkovaných 
strojů budou umístěny nádoby, nebo zachytávač případných uniklých provozních 
kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vody. Budou probíhat kontroly použi-
tých strojů, aby se předešlo případným škodám. 

Všechny odpady, které vznikly v etapě zakládání budou zlikvidovány dle plat-
ných zákonů. recyklovány, popřípadě odvezeny na příslušnou skládku. Při převzetí 
každého kontejneru bude vypracován přejímací protokol za ekologickou likvidaci od-
padu. Bude následně založen a proveden zápis do stavebního deníku. Nakládání 
s odpady se řídí dle Zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nespotřebované betonové 
směsi budou odvezeny zpět do betonárny, ve které se postarají o řádnou recyklaci. 
Kovy budou odvezeny do výkupu. 

Tab. 10- Výpis odpadů a jejich likvidace 

DRUH ODPADU LIKVIDACE KÓD 
Dřevo RECYKLACE 17 05 04 
Plasty RECYKLACE 17 20 03 
Malta, beton RECYKLACE 17 01 01 
Železo a ocel RECYKLACE 17 04 05 
Směs kovů RECYKLACE 17 09 07 
Směsný demoliční odpad RECYKLACE 17 09 04 
Směsný komunální odpad SPALOVNA 20 03 01 
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4.1 Základní údaje o stavbě 

Název:    Rozhledna Kelčský Javorník 
Katastrální území: Rajnochovice (739006), parcela číslo 2129/4 
Město:   Extravilán obce Rajnochovice (588920) 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 

Stavebník:  Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Rozdělení na stavební objekty: 

  SO 01 – Železobetonový základ 
  SO 02 – Nadzemní část rozhledny 
  SO 03 – Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 

Výšková poloha: 

  0,000 = 862,580 m n. m. 

Pozemek, určený ke stavbě rozhledny, se nachází mimo zastavěné území obce 
v katastru Rajnochovice na parcele 2129/4 v těsné blízkosti značené turistické cesty. 
Výstavba bude probíhat mimo území chráněné přírodní rezervace Kelčský Javorník, 
avšak v jeho ochranném pásmu a mimo pásmo chráněného historického zeměmě-
řičského bodu.  

Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž kon-
strukce kombinuje modřínové dřevo a žárově zinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě 
zakřivených lamel v půdorysu připomíná hodinový ciferník. Soustava lamel je uspo-
řádaná kolem ocelového nosného sloupu a točitého schodiště se stoupáním ve 
směru pohybu hodinových ručiček.  

Jelikož se nepředpokládá uzavírání, či hlídání vstupu, bude u prvního schodiš-
ťového ramene umístěna informační tabulka s upozorněním, že vstup na rozhlednu 
je na vlastní nebezpečí a se zákazem vstupu při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách – silný vítr, námraza, bouřka, vysoká sněhová pokrývka. Dále zde bude uve-
dená maximální kapacita návštěvníků rozhledny z důvodů požárně bezpečnostního 
řešení – max. 10 osob současně. 

 

 

 

Obr. 7- Pohled a půdorys rozhledny 
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4.2 Základní koncepce zařízení staveniště 

Celé zařízení staveniště se bude rozkládat na třech parcelách (2129/4, 2227/10, 
2123/1) se stejným vlastníkem (Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900 
Olomouc). Staveniště bude oploceno, aby se vymezená oblast zabezpečila jak ze 
strany ochrany zdraví, tak i proti krádeži. V oplocení budou vytvořeny 2 brány, které 
budou osazeny visacím zámkem. Tyto brány budou napojeny na staveništní komu-
nikaci, která bude sloužit pro provoz nákladních, stavebních i osobních vozidel účast-
níků výstavby. Vždy musí být brány zajištěny proti vniknutí cizím osobám na stave-
niště! Hlavní východní komunikace bude označená jako obousměrná, ačkoliv je její 
šířka pouze 4 m. Rychlost zde bude upravena na 5 km/h, aby měla případná protije-
doucí vozidla dostatek času zastavit a mohla si navzájem vyhnout. V případě, kdy by 
se některému z vozidel nedařilo opustit staveniště východní branou, může opustit 
staveniště západní branou, která slouží pouze pro výjezd vozidel. Ve fázi montáži 
nadzemní části rozhledny je zakázáno projíždět pod pracující montážní plošinou! 

Na staveništi jsou kromě komunikace navrženy i další plochy, které budou 
sloužit pro výstavbu. Na těchto plochách se bude skladovat materiál a skladovat od-
pad před odvozem ze staveniště. Dále se zde nachází objekty sociální společně s par-
kovacím stáním. Kancelář stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky a suchá toaleta 
jsou umístěny co nejblíže východní brány a co nejdále realizované rozhledny, aby 
tyto objekty byly co nejméně hlukově zatížené od pracující strojní mechanizace. Zá-
roveň tak bude možné, aby účastníci výstavby měli přehled o provozu na příjezdové 
komunikaci a přejímce materiálu. Buňka stavbyvedoucího bude na vyvýšené pozici, 
aby měl také přehled i nad celkovou situací na staveništi. 

Navržené stroje, tedy především montážní plošina s mobilním jeřábem, budou 
na svých pracovních plochách stabilizovány hydraulickými podpěrami. Každá tato 
podpěra bude umístěna na vlastním předem připraveným železobetonovým pa-
nelu. Všechny 4 panely pro každý stroj budou vyrovnány v jedné rovině. Pod motory 
a hydraulické rozvody strojů se umístí záchytná vanička, aby se při případném úniku 
provozních kapalin nekontaminovala půda staveniště. Ve skladové buňce bude ulo-
žen sypký sorbent (min. 10 kg), který se použije v případě neuhlídaném úniku pro-
vozních kapalin z vozidel (do 1 l). Při větším úniku je povinnost zavolat hasičský zá-
chranný sbor (tel. 150) a zajistit všechna vozidla.  

Podrobné umístění objektů zařízení staveniště je zakresleno v přílohách: 

P.2 – Zařízení staveniště - zakládací práce (15.4. 2021 - 27.5. 2021) 
P.3 – Zařízení staveniště - montážní práce (27.5. 2021 - 16.7. 2021) 
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4.3 Objekty zařízení staveniště 

Tyto objekty a zařízení budou zabezpečovat racionální provoz při realizaci.  

4.3.1 Kancelář stavbyvedoucího 

Obytná buňka s předsíňkou bude doplněna o pracovní stůl s kancelářskou 
židlí, kde bude stavbyvedoucí vykonávat svou práci. K dispozici zde bude mít i tis-
kárnu pro tisk výkresu v rozměru alespoň A3 černobílá. Součásti vybavení jsou 2 zá-
řivková světla (2x36 W) a elektrický přímotop.  

Tato buňka bude umístěna na buňce pro pracovníky s přesahem 1,5 m. Tento 
přesah bude sloužit jako terasa, která bude osazená schodištěm z boční strany a 
zábradlím o výšce 1 m po celém obvodu. Stavbyvedoucí tak bude mít přehled o re-
alizaci stavby a také o dodávce a přejímce materiálu. 

Obr. 8- Stavební buňka AB6 s předsíňkou1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9- Fotografie buňky2 

 
1 Stavební buňka AB6. In: Ab-cont.cz [online]. Praha: ab-cont.cz, 2017 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.ab-cont.cz/static/sche-
mata/pronajem/obytne-bunky/obytna-bunka-ob-6.gif 
2 Stavební buňka AB6 foto. In: Ab-cont.cz [online]. Praha: ab-cont.cz, 2017 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.ab-cont.cz/sta-
tic/schemata/pronajem/obytne-bunky/obytna-bunka-ob-6.gif 
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4.3.2 Šatna pro pracovníky 

Zamykatelná obytná buňka pro převlečení a odpočinutí pracovníků. Buňka 
bude doplněna o lavice po obvodu stěn, dále věšáky, jedním stolem a dvěma žid-
lemi. Součásti vybavení jsou 2 zářivková světla (2x36 W) a elektrický přímotop. Buňka 
bude uložená na dřevěné hranoly 150 mm x 150 mm. 

Obr. 10- Stavební buňka AB63 

4.3.3 Hygienické zařízení4 

Mobilní toaleta opatřená umyvadlem rukou se 
standardním sedátkem a pisoárem bude umístěna na 
ploše u obytných buněk a v místě montážní plochy. Ke 
každé toaletní kabině patří pravidelný a kvalitní servis, 
zabezpečený personálem firmy TOI TOI. Při údržbě do-
plní i zásobník pro mytí rukou o celkovém objemu 60 l. 
Rozměry buňky jsou 1200 x 1300 x 2110 mm.  

Maximální počet pracovníků na stavbě je 11 + SV, 
TDI, AD, dvě zařízení tedy splňují požadavky min. dvě sedadla na 11-50 mužů / 11 až 
30 žen. 

  

 
3 Stavební buňka AB6. In: Ab-cont.cz [online]. Praha: ab-cont.cz, 2017 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.ab-cont.cz/static/sche-
mata/pronajem/obytne-bunky/obytna-bunka-ob-6.gif 
4 TOI TOI FRESH s mytím rukou. In: Toitoi.cz [online]. Praha: ToiToi, 2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.toitoi.cz/ps/gale-
rie/4102010124326/ga_toi-toi-fresh.jpg 

 

Obr. 11- TOI TOI FRESH2 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Bc. Kamil Vokurek 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 

55 

4.3.4 Skladovací buňka 

Zamykatelný kontejner určený ke skladování stavebního materiálu a nářadí. 
Kapaliny, u kterých hrozí rozlití, které by kontaminovaly půdu nebo vodu budou skla-
dovány v uzamykatelných skladech. Pro tyto účely bude sloužit kontejner s dvojitým 
dnem. V tomto skladu budou barely/kanystry umístěny na speciální záchytné vaně, 
která je z pozinkované nebo lakované oceli odolné vůči skladovaným kapalinám.  

Obr. 12- Skladovací kontejner5 
 

Obr. 13- Skladový kontejner foto67      
Obr. 14- Záchytná vanička  

 
5 Skladový kontejner. In: Ab-cont.cz [online]. Praha: ab-cont.cz, 2017 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.ab-cont.cz/static/sche-
mata/pronajem/obytne-bunky/skladovy_kontejner.gif 
6 Skladový kontejner. In: Ab-cont.cz [online]. Praha: ab-cont.cz, 2017 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.ab-cont.cz/static/sche-
mata/pronajem/obytne-bunky/skladovy_kontejner.gif 
7 Záchytná vanička. In: Elkoplast [online]. Praha: Elkoplast, 2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.shop.elko-
plast.cz/images/shop/Elkoplast/mid/thumbs.jpg 
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4.3.5 Kontejnery na odpad 

Při realizaci je třeba minimalizovat vliv stavební činnosti na životní prostředí a 
z tohoto důvodu je třeba minimalizovat a třídit odpady vzniklé na stavbě. Odpad je 
průběžně odvážen a likvidován v souladu s těmito předpisy: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, účinný od 1.1.2021 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, účinná od 1.4.2016 

Veškerý odpad vzniklý při realizaci objektu bude řádně tříděn do kontejnerů, 
který bude následně odvezen firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (nám. 
Práce 2512, 760 01 Zlín) zabývající se ekologickým třídění odpadů.  

Na staveništi budou umístěny 120l uzavřené popelnice, celkem 6kusů (žlutá – 
plasty, hnědá – biodopad/dřeviny, modrá – papír, 2x černá – komunální odpad) 

Obr. 15- Odpadové nádoby8 

Dále zde bude umístěn 2x kontejner 3m3. Jeden pro betonovou směs a druhý 
pro železné odřezky. 

 

 

 

 

 

Obr. 16- Kontejner9 

 
8 Odpadové nádoby. In: Staprop [online]. Kuřim: Staprop, 2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.staprop.cz/out/pictures/z1/880-
1-popelnice_120l_pvc_z1.jpg 
9 Kontejner. In: Staprop [online]. Kuřim: Staprop, 2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.staprop.cz/out/pictures/z1/kontej-
ner_maly.jpg 
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4.3.6 Oplocení 

4.3.6.1 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště bude tvořit systémové mobilní oplocení o výšce 2 m. Jed-
notlivé dílce (3472x2000 mm) budou zasazeny do patek a navrchu upnuty sponou. 
Tyto spony se nebudou dávat do míst, kde se nachází vjezd/výjezd ze staveniště. 
Tam se tyto dílce opatří visacími zámky a budou sloužit jako brány. Klíče k těmto 
branám bude mít stavbyvedoucí, případně mistři. 

Obr. 17- Mobilní oplocení10 

4.3.6.2 Oplocení stavební jámy 

Při zemních pracích bude oplocení stavební jámy zajištěno za pomocí ploto-
vých zábran (výška 1 m) v místech, kde výška výkopu přesahuje 1 m. Tyto zábrany 
budou umístěny 0,5 m od vnější hrany výkopu. 

Při pracích montážních bude tato série zábran doplněna tak, aby se do místa 
pod montážním pracovištěm nikdo nedostal. Zábrany tak vytvoří kruh okolo roz-
hledny. Vzdálenost plotu od železobetonové patky bude min 1 m. 

Obr. 18- Zábrana plastová11 

 
10 Mobilní oplocení 3472x2000 mm. In: Mevatec.cz [online]. Praha: Mevatec, 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.meva-
tec.cz/Mobilni-oploceni-3472x2000-mm-d3642.htm?gclid=Cj0KCQiAifz-BRDjARIsAEElyGK-c3zFGr4cgHb-L_XcZr_ia6q1idqcfg__hdjB-
HMx5TaiRPJk3ZZ0aAjkfEALw_wcB 
11 Zábrana plastová 1m výška. In: B2bpartner.cz [online]. Praha: B2B, 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://b2bpart-
ner.vshcdn.net/galerie/1_101984/zabrana-plastova-original__c1608061315.jpg 
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4.3.6.3 Ochranná bariéra před buňkovištěm 

Mobilní buňky kanceláře a šatny pro pracovníky budou doplněny o ochrannou 
bariéru umístěné mezi buňky a vnitro staveništní komunikaci tak, aby při výstupu 
z buněk nedošlo k úrazu projíždějícími vozidly. Tyto bariéry budou tvořeny plasto-
vými zábranami o výšce 1 m viz výše. 

4.3.6.4 Zábradlí schodiště 

Kancelář stavbyvedoucího je umístěna na buňce pro pracovníky. Je tedy ne-
zbytně nutné pro tuto buňku vytvořit přístupové schodiště s terasou, která bude 
opatřena ochranným zábradlím. Tyto konstrukce budou vytvořeny tesaři ze smrko-
vého řeziva. 

4.3.7 Parkoviště 

Vedle buňkoviště bude umístěna plocha určená pro parkování osobních vozi-
del. Je nutné kontrolovat stav těchto vozidel, aby nedocházelo k úniku provozních 
kapalin do zeminy. 

4.4 Zdroje pro stavbu 

4.4.1 Elektrická energie 

Provedení přípojky silnoproudé elektrické energie nízkého jednofázového na-
pětí (230 V) bude napojeno na vysílač televizních kanálů a FM rozhlasových stanic, 
který je od stavby vzdálený 195 m. Přípojka bude uložena do výkopku, který povede 
podélně podél lesní cesty, která bude zároveň sloužit jako hlavní příjezdová cesta ke 
stavbě. V místě připojení bude nezbytné vytvořit rozvodnou skříň. Skříň s elektro-
měrem, s pojistkami a regulátorem 230 V/24 V bude situovaná i v šachtě v základu 
rozhledny společně se záložním zdrojem a baterií, který bude sloužit jako sekun-
dární zdroj pro napájení návěstidla.  

Přípojka nemusí dodržovat specifické termíny údržby. Provedení přípojky po-
mocí kabelového vedení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 prostorové uspořádání 
ČSN 73 6005. Z hlediska prostředí musí zhotovení přípojky vyhovovat ČSN 33 2000-
5-51. Výchozí revize (v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61) musí být zhoto-
vena před uvedením do provozu nově vybudované elektrické přípojky. Navržení 
elektrické přípojky musí být provedeno tak, aby nedocházelo k vzájemnému půso-
bení elektrické přípojky a stavebního objektu z hle-diska mechanického poškození 
jak přípojky, tak i stavby. 

Staveništní přípojka bude vedená z místa elektrického rozvaděče. Z rozvaděče 
bude vyveden kabel do staveništního rozvaděče, který pak bude zásobovat celé sta-
veniště elektrickou energií. Tato přípojka se navrhuje dle následujícího vztahu: 
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Rovnice 1 - Výpočet pro návrh přípojky 

P = 1,1 ∗  [(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2) + [(0,7 ∗ 𝑃1)  

P1…celkový příkon stavebních strojů 
P2…celkový příkon vnitřního osvětlení 
1,1…koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7…koeficient současnosti elektromotorů 
0,8…koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0…koeficient současnosti venkovního osvětlení 

 

Přípojka bude navržena na montážní práce, při kterých se předpokládá nej-
vyšší odběr elektřiny. 

Tab. 11- Momentální spotřeba elektřiny 

Navržená mechanizace Příkon 
Úhlová bruska 2 000 W 
Svářečka 9 800 W 
Okružní pila 3 800 W 
Vysokotlaké čerpadlo na vodu 1 600 W 
Tlakový čistič 1 000 W 

SOUČET P1 - 18 200 W = 18,2 kW 

 

Tab. 12- Momentální spotřeba elektřiny 

Navržené osvětlení a doplňková elektronika Příkon 
Osvětlení na montážní plošině 2x 150 W 
Osvětlení na jeřábu 2x 50 W 
Osvětlení buňkoviště 2x 150 W 
Zařízení buněk (osvětlení, topení) 2x 200 W 
Elektronika buněk (notebooky, tiskárna, varná konvice,...) 500 W 

SOUČET P2 - 1 600 W = 1,6kW 

 

P = 1,1 ∗  [(0,5 ∗ 18,2 + 0,8 ∗ 1,6) + (0,7 ∗ 1,6)  [kW] 

P = 12,79 kW 

Nutný příkon elektrické energie je 12,79 kW. 
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4.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Z důvodu nemožného provedení přípojky na vodovodní řád je nutné zajistit 
přísun vody jiným způsobem. Na staveništi budou umístěny nádrže na vodu (1 m3 
každá). Jedna bude postavena u plochy parkoviště a společně s tlakovým čističem 
poslouží k očištění vyjíždějících vozidel ze staveniště. Voda se do této nádoby bude 
doplňovat dle potřeby. Další 3 nádoby budou umístěny na ploše montáže s užitko-
vou vodou. Jedna nádoba bude sloužit pro stavební a technologické účely.  

Tab. 13- Potřeba užitkové vody 

Potřeba užitkové vody Potřebný objem 
Ošetřování betonových konstrukcí 650 m3 
Výroba malty 200 m3 

SOUČET  - 850 m3 

 
Další nádoba bude opatřená vysokotlakým čerpadlem a bude určená k proti-

požárním účelům. Množství požární vody se stanovuje ze vzorce: 

Rovnice 2 - Výpočet potřeby požární vody 

𝑄 =  𝑆 ∗  𝑘    [𝑙/𝑠] 

Qc - celkové množství požární vody [l/s] 
Spv  - spotřeba požární vody [l/s] 
krh - koeficient vyjadřující rychlost hoření podle  

stupně požární bezpečnosti 

 

𝑄 =  6,7 ∗  1,1   [𝑙/𝑠]12 

𝑸𝒄 =  𝟕, 𝟑𝟕 𝒍/𝒔 

Při výdeji protipožární vody 7,37 l/s 4 000 litrová nádoba vydrží přes 542 
sekund. Další 2 000 litry budou na staveništi pro technologické účely a také pro mytí 
vozidel (celkem cca 14 minut) 

Po využití vodních zdrojů na staveništi přijede hasičská cisterna z SDH Kunovice. 

  

 
12 Hodnoty převzaty z tab. 8.1 a 8.2 studijní opory Projektové řízení staveb II, Nový, 

2006, Brno 
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4.1 Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště 

Tab. 14- Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS 

   

Oplocení staveniště 

Název 
Délka  

[m] 
Cena  

[Kč/bm/měsíc] 
Počet měsíců 
 na staveništi 

Cena  
[Kč] 

Mobilní oplocení 202 80 3,5 56560 

Plastové oplocení 62 70 3 13020 

Celková cena za oplocení 69 580 Kč 

Staveništní přípojky elektřiny 

Název 
Délka 

[m] 
Cena  

[Kč/m] 
Cena  
[Kč] 

Staveništní přípojka el. 60 350 21000 

Cena za elektrickou přípojku 21 000 Kč 

Zajištění užitkové vody 

Název 
Počet 
[ks] 

Cena  
[Kč/ks/měsíc] 

Počet měsíců 
 na staveništi 

Cena  
[Kč] 

IBC kontejner 4 300 3 3600 

Vysokotlaké čerpadlo 1 250 3 750 

Vysokotlaký čistič 1 250 3 750 

Cena za užitkovou vodu 5 100 Kč 

Zpevněné plochy 

Název 
Plocha 
[m2] 

Cena  
[Kč/m2/měsíc] 

Počet měsíců 
 na staveništi 

Cena  
[Kč] 

Betonový recyklát fr. 16-32 tl. 100mm 90 84 - 7560 

ŽB silniční panely pronájem 286 103 3 88374 

Cena za zpevněné plochy 95934 

Staveništní buňky a kontejnery 

Název 
Počet 
[ks] 

Cena  
[Kč/ks/měsíc] 

Počet měsíců 
 na staveništi 

Cena  
[Kč] 

Kancelář 1 3000 3 9000 

Šatna 1 3000 3 9000 

Kontejner na materiál a nářadí 1 1200 3 3600 

Suchá toaleta - údržba 1x/7 dní 1 1800 3,5 6300 

Kontejnery na odpad 7 300 3,5 7350 

Zřízení schodů a terasy 1 2500 - 2500 

Cena za staveništní buňky a kontejnery 37750 

Cena za zařízení staveniště celkem 229 364 Kč 
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5.1 Obecné informace 

5.1.1 Popis stavby 

Název:    Rozhledna Kelčský Javorník 

Katastrální území: Rajnochovice (739006), parcela číslo 2129/4 
Město:   Extravilán obce Rajnochovice (588920) 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 
Stavebník:  Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Rozdělení na stavební objekty: 

  SO 01 – Železobetonový základ 
  SO 02 – Nadzemní část rozhledny 
  SO 03 – Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 

Výšková poloha: 

  0,000 = 862,580 m n. m.  

Pozemek, určený ke stavbě rozhledny, se nachází mimo zastavěné území obce 
v katastru Rajnochovice na parcele 2129/4 v těsné blízkosti značené turistické cesty. 
Výstavba bude probíhat mimo území chráněné přírodní rezervace Kelčský Javorník, 
avšak v jeho ochranném pásmu a mimo pásmo chráněného historického zeměmě-
řičského bodu.  

Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž kon-
strukce kombinuje modřínové dřevo a žárově zinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě 
zakřivených lamel v půdorysu připomíná hodinový ciferník. Soustava lamel je uspo-
řádaná kolem ocelového nosného sloupu a točitého schodiště se stoupáním ve 
směru pohybu hodinových ručiček.  

Jelikož se nepředpokládá uzavírání, či hlídání vstupu, bude u prvního schodiš-
ťového ramene umístěna informační tabulka s upozorněním, že vstup na rozhlednu 
je na vlastní nebezpečí a se zákazem vstupu při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách – silný vítr, námraza, bouřka, vysoká sněhová pokrývka. Dále zde bude uve-
dená maximální kapacita návštěvníků rozhledny z důvodů požárně bezpečnostního 
řešení – max. 10 osob současně. 

Obr. 19- Pohled a půdorys rozhledny 
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5.1.2 Popis procesu 

Základ rozhledny bude tvořen železobetonovým blokem ve tvaru pravidelného 
osmibokého hranolu o hraně 3 000 mm a výšce 1 500 mm. Z důvodu zajištění sta-
bility proti překlopení od účinků klimatického zatížení bude zřízeno zakotvení po-
mocí min. 4 tahových předtížených mikropilot (tl. 200 mm) vetknutých do soudrž-
ného podloží v hloubce  -8,3m. Každá mikropilota bude odzkoušena tahovými za-
těžovacími zkouškami na únosnost v tahu min. 150kN. Pokud nebudou podmínky 
splněny, musí se navýšit počet tahových prvků. Po výstavbě bude každá  

V základu bude vytvořená vodotěsná úložná šachta rozměrů 1 400 x 600 mm, 
hl. 900 mm pro uložení rozvaděče a záložního zdroje pro napájení leteckého návěs-
tidla. Šachta bude opatřena vodotěsným pozinkovaným poklopem s pryžovým těs-
něním.  

Jakost monolitické konstrukce základové patky je navržena C 30/37 – XC4, XA3, 
XF2. Jakost cementové injektážní směsi tahových prvků bude odpovídat pevnosti 
min. 25MPa. Armování patky bude tvořeno betonářskou výztuží B500B s minimál-
ním krytím 40 mm. 

  

Obr. 20- schéma řezu základovou patkou 
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5.2 Připravenost 

5.2.1 Připravenost staveniště  

Staveniště bude oplocené, osazeno výstražnými cedulemi. Skladovací a pra-
covní plochy budou vysypány betonovým recyklátem, případně vyskládané betono-
vými panely. Buňky zařízení staveniště, tedy kancelář stavbyvedoucího, šatna pro 
pracovníky, skladovací kontejner a suchá toaleta budou uložené na svém místě a 
stabilizované.  

5.2.2 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště by mělo probíhat dle termínů uvedených v časovém har-
monogramu. Zpoždění předání může přinést komplikace v dodávce materiálu a vý-
půjčky strojů. Před převzetím musíme zkontrolovat dokončení a kvalitu předešlých 
prací – sejmutá ornice, vykopaná a dokonale odvodněná stavební jáma, zpevněné 
podloží pod základovou patku rozhledny a zpevněná příjezdová komunikace.  

Události se musí zúčastnit: technický dozor stavebníka, hlavní stavbyvedoucí a 
zhotovitel předchozích prací. Společně s pracovištěm předáváme kompletní projek-
tovou dokumentaci v tištěné (případně elektronické) formě, zpevněné skladovací 
plochy, uzamykatelné sklady, stavební buňky, strojní měřící a bezpečnostní technika. 
Dále se bude přebírat mimostaveništní sklad konstrukčních prvků v nedaleké obci 
Kunovice.  

5.3 Materiál, doprava, skladování 

5.3.1 Hlavní materiál 

Tab. 16- Výpis hlavního materiálu 

Název Specifikace Výpočet Ztratné Počet MJ MJ 

Beton - podkladní deska C 20/25 0,15m*9m*9m 10% 13,37 m3 

Výztuž podkladní desky B500 KARI 100x100/8 12,15m3*30% 5% 0,40 t 

Trubka mikropiloty s sep. trub.  Dywidag 835/1030 d=36 - - 4x 8,3 m 

Hmoty pro injektáž CEM I 42,5 Ø200mm*8,3m*2,5t/m3 10% 1,55 t 

Beton - základová patka C 30/37, XC3, XA3, XF2 
(0,5m*(7,4m*7,4m-
2m*2m-2m*2m) 15% 26,89 m3 

Beton - základová patka C 30/37, XC3, XA3, XF2 

(0,95m*(7,4m*7,4m-
2m*2m-2m*2m)- 
1,4m*0,95m*0,6m) 15% 50,17 m3 

Výztuž základové patky B500 60,06m3*0,12t/m3 20% 7,31 t 

Mazanina betonová 
C 30/37, XC3, XA3, XF2,  
Dmax 16 - S4 

0,135m*(7,4*7,4-2*2-
2*2) 15% 6,24 m3 

Výztuž mazaniny B500 KARI 100x100/8 6,24m3*0,10t/m3 15% 0,09 t 

Závitová tyč průměr 42 mm 12x8x450mm 10% 4,32 m 

Ocelový plech 700x400x25 mm S235 - - 12,00 ks 

Plech 300x300x25 s maticí M36  Počet kotev - 4 ks 
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5.3.2 Doplňkový materiál 

Tab. 17- Výpis doplňkového materiálu 

Název Specifikace Výpočet Ztratné Počet MJ MJ 

Zemnící pásek FeZn 
obvod patky 8*3m + 
výška patky 1,5m 20% 11,76 m 

Zemnící tyč FeZn - - 4x 1 m 

Zemnící spojky FeZn - - 10,00 ks 

Asfaltový nátěr Asf. antikorozní lak 3 kyblíky - 10,50 kg 

Penetrace Pro betonové podklady 7,4*7,4-2*2-2*2 20% 54,10 m2 

Odbedňovací přípravek Olejová báze 
výška 1,5*délka strany 
3)*8 stran 20% 36,00 m2 

Prkna pro bednění podklad. bet. Řezivo 200x15mm 
0,2*0,015* délka hran 
5* počet hran 8 20% 0,14 m3 

Hranoly pro zajištění bednění Řezivo 80x80mm 
0,08*0,08* 1m* počet 
ks 32 15% 0,24 m3 

Vruty Různé délky a průměry - - 1000,00 ks 

Hřebíky  Různé délky a průměry - - 1000,00 ks 

5.3.3 Bednění 

Tab. 18- Prvky bednění 

  

PRVKY SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ 

OZN. NÁZEV MJ 
POČET  
MJ 

HM. MJ  
[kg] 

HM. CELKEM 
[kg] POZNÁMKA 

S1 PANEL MX 90 x 240 ks 16 121,0 1936,0   

S2 KLOUBOVÝ ROH MXGI 270 ks 8 69,5 556,0   

S3 ZÁMEK BFD ks 72 4,6 329,8   

S4 OCELOVÁ ZÁVORA SRZ 240 ks 40 51,6 2064,0   

S5 OPĚRNÉ VŘETENO SLS 140/240 ks 40 24,2 968,0   

S6 KOTEVNÍ KONZOLKA SB-L ks 40 12,0 480,0   

S7 TRUBKA SB-L ks 40 1,2 48,0   

S8 PATKA-2 PRO RS 1000 ks 40 4,9 195,2   

S9 KOTEVNÍ SMYŠKA DW 15 ks 40 2,1 85,2   

S10 ŠESTIHRANNÁ MATICE DW 15 ks 132 0,4 52,8 POČÍTÁNO O 10% VÍCE KS 

S11 KŘÍDLOVÁ MATICE DW 15 ks 132 0,4 57,8 POČÍTÁNO O 10% VÍCE KS 

S 12 OCEL. TRUBKA Ø50mm m 33,6 22,0 739,2   

PRVKY ŘEZIVA 

OZN. NÁZEV MJ 
POČET  
MJ 

HM. MJ  
[kg] 

HM. CELKEM 
[kg] POZNÁMKA 

R1 HRANOL 100x100mm m3 0,16 800,0 128,0 VČETNĚ 15% ZTRATNÉHO 

R2 BEDNÍCÍ PŘEKLIŽKA m2 2,85 53,0 151,1 VČETNĚ 15% ZTRATNÉHO 

R3 VÁZACÍ DRÁT kg 10 10,0 100,0   

  VRUTY kg 1000 0,0 1,0   
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5.3.4 Doprava 

 Hutnění podloží – Hladký vibrační válec DVH600 

Zajistí zhutnění štěrkového podloží pod podkladní betonovou desku. Hutnění 
bude probíhat ve více krocích. 

 Vrták mikropilot – Soilmec SM-5 

Vrták mikropilot zajistí vývrt zeminy, injektování vývrtu cementovou zálivkou a 
vtlačí do vrtu výztuž. 

 Autodomíchávač – Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 s pumpou a výložníkem 

Autodomíchávač přiveze čerstvou betonovou směs z betonárny na staveniště 
a pomocí výložníku jí přepraví do konkrétních míst. Další betonové směsi dodají 
standardní autodomíchávače již bez výložníků, které využijí pumpu již zmiňovaného 
MB Actrosu. 

 Nákladní vozidlo s valníkem a hydraulickou rukou - MAN TGX 26.440 LL + HNJ 
Palfinger PK18002 6x2 

Nákladní vozidlo bude mít za úkol dovážet na staveniště veškerý materiál, 
včetně bednících systémových dílců, železobetonové výztuže, ocelových prvků a 
smrkového řeziva. 

 Mobilní autojeřáb - Liebherr LRT 1090-2.1 

Mobilní autojeřáb bude pro tuto etapu na staveništi pouze krátce. Jeřáb na 
staveniště přijede v době, kdy se bude odbedňovat systémové bednění železobeto-
nové základové patky rozhledny. 

5.3.5 Skladování 

5.3.5.1 Na staveništi 

Pro skladování drobného materiálu, kapalin a pracovního nářadí bude na sta-
veništi umístěn uzamykatelný kontejner. Ten bude opatřen speciálním dnem, které 
nepropustí případné vytečené kapaliny, které by způsobily kontaminaci okolního te-
rénu. Většina sejmuté ornice (146,25 m3) bude již uskladněná na připravené ploše. 
Výška deponie je maximálně 1,5m. Prokypřování není plánováno, jelikož se nepřed-
pokládá, že by skladování trvalo déle jak 2 roky. Vedle této deponie bude vyznačená 
plocha pro skladování ostatního materiálů a bednících systémových dílců se spoj-
kami.  

Všechny skladované materiály a pomůcky budou uloženy tak, aby nedošlo 
v průběhu skladování k jejich znehodnocení, poškození či nedošlo k úrazu 
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pracovníků, tedy budou zajištěné proti pádu, ostré hrany budou zakryty a zřetelně 
označeny. 

5.3.5.2 Mimo staveniště 

V obci Kunovice se nachází skladová hala, kde se budou skladovat konstrukční 
prvky. Tato hala s rozměry 15x45m opatřená jeřábovou dráhou s nosností 8 500 kg 
je zajištěná proti vniknutí cizím osobám. V etapě zakládacích prací bude její využití 
minimální. 

5.4 Pracovní podmínky 

Při provádění monolitických konstrukcí jsou klimatické podmínky velmi důleži-
tým faktorem, který ovlivní celou kvalitu betonáže. Teplota prostředí nesmí klesnout 
pod +5 °C. Betonáž se bude provádět v letních měsících, proto se nepředpokládá 
s nízkými teplotami. Lehký déšť nebo vítr by neměl ohrozit stavební práce, ale při 
trvalejším dešti se musí práce přerušit, aby se předešlo problémům se zajištění bez-
pečnosti pracovníků, zapadlou stavební technikou a výsledným nekvalitním beto-
nem. Viditelnost by měla být minimálně 30 m.  

Výška největší betonové vrstvy je 950 mm, nejedná se o masivní konstrukci, 
proto není nutné brát v potaz hydratační teplo. 

Výpočet doby odbednění základové patky 

Doba odbednění je počítána pro druhou část betonáže železobetonové patky 
rozhledny. Unáhlené odbednění by mohlo narušit celkovou celistvost této kon-
strukce. Po betonáži se sice provádí i nášlapná vrstva, u které se však předpokládá 
technologická přestávka jednoho dne jako dostačující. 

Betonáž druhé části je naplánováno na 13.5. 2021 z betonu s pevností C 30/37. 

Historie teploty je pro okolí Rajnochovic zaznamenána pouze z roku 2020. Pro 
výpočet na stranu bezpečnou z průměrné teploty odečtu 2°C. 

Rovnice 3 - Obecné rovnice výpočtu minimální doby před odbedněním 

𝑹𝒃𝒅 =  𝑹𝒃𝟐𝟖𝒅 × (𝟎, 𝟐𝟖 + 𝟎, 𝟓 𝐥𝐨𝐠 𝒅) [MPa] 
    Rbd = Požadovaná pevnost betonu v čase d [MPa] 
    Rb28d = Pevnost betonu v tlaku po 28 dnech [MPa] 
    d = čas odbednění [den] 

f = (t + 10) x d [°C*dny] 
 t = předpokládaná teplota prostředí 
 d = čas odbednění 
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Obr. 21 - Historie teplot Rajnochovice13 
Tab. 19- Historie teplot 

Rok 2020 

Měsíc  Květen 

Den  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Teplota 15 13 11 8 11 7 6 9 12 17 18 14 6 8 7 7 11 13 15 17 13 11 12 13 12 11 10 13 15 11 10 

Průměr 11,1 °C 

Průměr -2 °C 9,1 °C 
Vstupní hodnoty: 

Beton –      C 30/37 => Rb28d = 37 MPa 
Potřebná pevnost pro odbednění - 50% Rb28d => Rbd = 18,5 MPa 
Termín betonáže -    13. květen 2021 

         𝑅 =  𝑅 × (0,28 + 0,5 log 𝑑) 

 𝑑 = 10
(

,

,
) 

𝑑 = 10
(

, ,

,
) = 2,75 dne 

f = (t+10) x d 
f = (22,8 + 10) x 2,75 = 90,2 °C*dny 

𝒅 =  
𝒇

𝒕 𝟏𝟎
 = 𝟗𝟎,𝟐

𝟗,𝟏 𝟏𝟎
= 𝟒, 𝟕𝟐 𝒅𝒏í = 𝟓 𝒅𝒏í 

 
13 Historie teplot Rajnochovice. In: Meteoblue [online]. .: Metoblue, 2021 [cit. 2021-01-09]. Dostupné z: https://www.meteob-
lue.com/cs/po%C4%8Das%C3%AD/historyclimate/weatherarchive/rajnochovice_%c4%8cesko_3067076?fcstlen-
gth=1m&year=2020&month=5 
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Výpočet ukazuje, že minimální doba před odstranění bednění je 5 dní. V ča-
sovém harmonogramu je časová rezerva 6 dní.  

5.5 Technologický postup 

5.5.1 Hutnění štěrkového lože 

Při přebírání staveniště do etapy zakládacích prací z prací zemních přebíráme 
zároveň také odvodněnou, celistvou a k dalším krokům připravenou základovou 
spáru ve výšce -1,900 m = 859,880 m n. m. Tuto připravenou planinu je před dalším 
pokračováním nutné zhutnit hutnícím válcem. Po zhutnění je možné vysypat první 
vrstvu štěrkodrti frakce 0-64 mm.  

Tato vrstva by měla mít po celé ploše výšku 75 mm. Výšky ověřujeme pomocí 
nivelačního přístroje. Po vysypání první poloviny štěrkového lože opět hutníme vib-
račním válcem. Válec by musí zhutnit každé místo minimálně 2x, nesmí tak vynechat 
žádnou hutněnou plochu. Poté se vysype zbylá výška štěrkového lože (-1,750 m). I 

Obr. 22- Hutnící válec 

Tab. 20- Posouzení doby odbednění 
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tuto vrstvu je nutno zhutnit vibračním válcem 2x. Ačkoliv se celková výška štěrko-
vého lože po zhutnění sníží, chybějící část bude doplněna až po vrtání mikropilot a 
těsně před vylitím podkladového betonu.  

5.5.2 Provádění zemních kotev 

Nejprve je nutné, aby geodet vytyčil přesnou polohu všech 4 mikropilot. Pro-
vede tak za pomocí GNSS přijímače a využije k tomu předepsané polohy. Místo stře-
dové osy každé piloty označí kolíkem, který bude zapíchnutý do štěrkového podloží. 
Poté bude provedená i kontrola vzdálenosti mezi jednotlivými pilotami.  

Jakmile jsou piloty vytyčené, může vrtná souprava začít s vrtáním jednotlivých 
mikropilot. Vrtání bude nastaveno na vrtační příklepné, aby se vrták dostal i 
přes skalní horniny. Vrtná souprava mikropilot přejede na štěrkové lože, na kterou 
se nasadí vrták. Po určení přesné polohy a svislosti vrtáku může souprava přejit na 
vrtání. Vrták se skládá z 6 dílů - 1 400 mm každý a jednotlivé díly se propojují závity. 
Vrtání pokračuje až do hloubky 7,8 m. Po dokončení každého vrtu bude vrták po-
stupně vytahován. Odvrtaná zemina bude převezena na mimostaveništní skládku. 

Po vytažení vrtáku se vrt vyplní cementovou zálivkou CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N 
vyrobené z pytlové směsi. Pro vyplnění bude použita koloidní aktivační míchačka AM 
200 společně s injektážním čerpadlem IC 120. Do každého vrtu bude vylito 0,17 m3 
této zálivky a poté se do zalitého vrtu vloží připravená výztuž pro tažené mikropiloty 
(Dywidag ocel 835/1030 d=36 opatřená separační trubkou) tak, aby ze země vyční-
vala pouze 1 m této výztuže a zajistí proti pohybu. 

Jednotlivé piloty musí být vytvořené v jeden den. Není možné, aby měly kroky 
provádění kotev prodlevy delší jak 2 hodiny. 

 

Obr. 23- Pozice vrtů 
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Části zemní kotvy  

1 – Bod ukotvení táhla v napínacím zařízení 
2 – Táhlo kotvy 
3 – Podkladní deska 
4 – Podlití kotevní hlavy 
5 – Kotvená konstrukce 
6 – Hornina 
7 – Zálivka 
8 – Separační vrstva (trubka) 
9 – Kořen 
10 – Injektáž 
11 – Hlava kotvy 
Lfree- volná délka kotvy 
Lfixed- upínací délka 
Lfb - volná délka táhla 
Ltb - kořenová délka 
LA - délka kotvy  
LE - délka táhla pro napínání 

Obr. 24- Popis částí zemní kotvy14 
Po 24 hodinách od injektáže je možné provést je možné provést zkoušku kotvy 

v tahu - statická zatěžovací zkouška v tahu. Každá pilota musí vykázat přenést mini-
málně 150 kN v tahu. Pokud tato podmínka není potvrzena, je zapotřebí kontaktovat 
statika pro určení opatření. Zkouška se provádí za pomocí zkušebního nástroje pro 
zkoušení zemních kotev.  

Obr. 25- Zkušební přípravek15 

  

 
14 Mikropiloty řez. In: VSL.cz [online]. Praha: VSL systems, 2020 [cit. 2020-12-26]. Dostupné z: http://www.vsl.cz/files/images/bar-sys-
tems/d4.gif 
15 Mikropilota - zkoušení. In: Gmenet.cz [online]. Praha: gmenet, 2020 [cit. 2020-12-26]. Dostupné z: http://www.gmenet.cz/userFiles/mikro-
pilota-zkouseni.jpg 
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5.5.3 Doplnění a opětovné zhutnění štěrkového lože 

Po provedení zemních kotev dojde k zaměření výšky štěrkového lože pod že-
lezobetonovou patku rozhledny. Štěrková drť se doplní v místech, které nemají výš-
kovou úroveň -1,650 m. V místech, která převyšují tuto úroveň budou rozhrnuta a 
srovnáno právě do této výšky +-20 mm. Poté se štěrkové lože zhutní. Tento pro-
ces se bude opakovat, dokud se výška štěrkového lože rovnat právě -1,650 m +- 
20 mm. Zhutnění Edv = 45 MN/m2 

5.5.4 Betonáž podkladního betonu 

Tesaři se poté pustí do vybudování bednění podkladního betonu ze smrko-
vého řeziva. Na štěrkové lože bude natažena netkaná geotextilie s hustotou vláken 
300 g/m2. Na ni se položí budou položeny distanční lišty, které zajistí krytí výztuže 
této betonové podkladní desky. Výztuž tvořená sítěmi KARI Ø6 mm 100/100 mm 
bude položena na tyto distanční lišty s přesahy 200 mm. 

Po položení geotextilie, distančních lišt, betonářské výztuže a po kontrole sta-
bility bednění je možné přejít na samotnou betonáž této podkladní desky. 13,13 m3 
betonu třídy C 20/25 – Cl 0,2 – Dmax22 – S5 se bude čerpat za pomocí autodomíchá-
vače s výložníkem do celkové výšky 150 mm (-1,500 m). Tato výška se bude kontro-
lovat za pomocí rotačního laseru. V průběhu betonáže bude betonová směs vibro-
vána ponorným vibrátorem a vibrační lištou. Technologická přestávka po ukončení 
betonáže je 24 hodin.  

Obr. 26- Pohled na výztuž s distanční lištou 
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5.5.5 Armování výztuže 

Po 24 hodinách je podkladní deska pochozí a železáři mohou začít s vyvazová-
ním výztuže pro základovou patku rozhledny. Betonářské výztuže budou na stavbu 
přivezeny již naohýbané a roztříděné pomocí identifikačních štítků, které zajistí or-
ganizaci a pořádek při skladování. 

Betonářská výztuž jakosti (R) B500 je spojována vázacími dráty. Krytí výztuže je 
dle projektu stanoveno na 40 mm. Vyvázána je veškerá výztuž patky na jeden záběr. 
Kotevní délky a rozteče prutů budou dodrženy dle PD. 

5.5.6 Zemnící pásek 

K betonářské výztuži je po obvodu připojen zemnící pásek FeZN 30x4 mm za 
pomocí zemnících spojek. Místa spojů jsou ošetřena asfaltovým nátěrem, který za-
jistí antikorozní ochranu a dlouhodobou životnost. Středem patky je vyveden zem-
nící drát Ø10 mm, který bude později připojen k nosné ocelové části rozhledny. 

Obr. 27- Identifikační štítek výztuže 
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5.5.7 Bednění základové patky 

Po vyvázání výztuže se zahájí montáž bednících systémových dílců. Geodetem 
zaměřené rohy osmiúhelníku budou hlavními body, které pomohu při montáži dílců. 
Jednotlivé strany osmiúhelníku se za pomocí značkovací šňůry vykreslí na podkladní 
beton. Příklepovou vrtačkou se navrtají do podkladního betonu otvoru, kam se vloží 
odřezky betonářské výztuže tak, aby okraj jednotlivých tyčí lícoval s vnitřní hranou 
osmiúhelníku. Bednící dílce se tak opřou o tyto čepy a z jedné strany bude zajištěná 
jejich poloha a celkový tvar budované konstrukce. 

Poté se jednotlivé dílce začnou stavět a spojovat podle přílohy č. P.14 – Schéma 
bednění pro základovou patku. Podporu stability konstrukce budou zajišťovat 
opěrná vřetena zakotvená taktéž do podkladního betonu. V rámci kroku bednění je 
potřeba umístit i prostupy, které budou tvořeny chráničkami Ø125 mm. I jejich po-
loha je zaznačená v příloze P.14. 

5.5.8 Betonáž 1. části (-1,00 m) 

 Po kontrole vyvázané výztuže autorským dozorem společně s technickým do-
zorem stavebníka se překontroluje stabilita, poloha a rovinatost bednění společně 
s polohou a počtem prostupů. Betonáž první části betonem C 30/37 – XC4, XA3, XF2 
– Cl 0,2 – Dmax22 – S5 o celkovém objemu 26,89 m3 bude prováděna autodomíchá-
vačem s výložníkem. V průběhu betonáže bude betonová směs vibrována ponor-
ným vibrátorem. V místě šachty patky bude rovina zahlazena dřevěnými hladítky 
s prodloužením. 

 

Obr. 28- Systémový dílec opřený o čep 
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Obr. 29- Uložení pro kotevní konzolu 

5.5.9 Příprava pro uložení konzol dřevěných lamel 

V průběhu technologické přestávky je možné si připravit uložení na nosné kon-
strukční části, které budou spojovat železobetonový základ s dřevěnými lamelami. 
V projektové dokumentaci bylo navrženo navrtání těchto uložení do betonu a zajiš-
těno pomocí závitových tyčí společně s chemickou kotvou. Tento způsob je riskantní, 
pracný a ekonomicky nevýhodný. Při vrtání otvorů je velice vysoká pravděpodobnost 
navrtání výztuže patky a zaseknutí vrtáku. Vrtání 12x 8 otvorů délky 350 mm prů-
měru 42 mm je nákladná záležitost. Cena takového vrtáku je vysoká a vzhledem 
k množství otvorů by jich bylo potřeba hned několik. Chemická kotva je při nespráv-
ném použití nestabilní a ohrožuje se zde funkčnost a stabilita celé rozhledny, která 
je namáhaná vysokým excentrickým zatížením.  

Proto je uložení nově ukotveno pomocí konstrukčního prvku, který se skládá 
z ocelového plechu (700x400 mm, tl. 25 mm), do kterého je vyvrtáno 8 otvorů o 
Ø50 mm. Do otvorů se vloží závitová tyč Ø42 mm délky 450 mm, která bude s ple-
chem svařena koutovým svarem výšky 8 mm. Závitové tyče musí být s plechem spo-
jeny pravým úhlem v příčném i podélném směru. Rozměry a osové vzdálenosti viz 
schematický náčrt níže.  

Tento konstrukční prvek 
bude umístěn na výztuž základové 
patky, ke které bude pouze přiva-
řen. Po kontrole umístění, kterou 
provede geodet, se prvek přivaří 
na všech kontaktních místech 
s betonářskou výztuží. Závitové 
tyče budou před další betonáži 
opatřeny ochrannými kloboučky, 
aby nedošlo k poranění pracov-
níků a zanesení závitů betonem. 
V druhé části betonáže betonová 
směs zalije ocelový plech a z kon-
strukce tak budou vyčnívat pouze 
tyče, na které se později připevní 
konzolové uložení dřevěných la-
mel. Takto se docílí dokonalému 
spojení úložných konzol se zákla-
dovou patkou rozhledny.  
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5.5.10 Bednění úložné šachty 

Po 1. části betonáže je nutné vytvořit bednění pro šachtu, která slouží k uložení 
záložního zdroje pro napájení návěstidla. Šachta s rozměry 1 400 x 600 x 950 mm (d 
x š x v) bude bedněná pomocí smrkového řeziva. Přesné umístění šachty je zakres-
leno v příloze č. P.14. 

5.5.11 Předepnutí zemních kotev 

Před samotnou betonáží je kotvy nutné osadit ocelovou deskou s maticí, která 
se za pomocí momentového klíče dotáhne na 500 Nm. Tím dojde k předtížení taho-
vých mikropilot. Po opětovné kontrole dotažení je možné matici k závitu bodově při-
vařit tak, aby nedošlo k povolení spoje. 

 

5.5.12 Betonáž 2. části (-0,150 m) 

Po kontrole přivařených prvků autorským dozorem společně s technickým do-
zorem stavebníka se překontroluje stabilita, poloha a rovinatost bednění společně 
s polohou a počtem prostupů. Betonáž první části betonem C 30/37 – XC4, XA3, XF2 
– Cl 0,2 – Dmax22 – S5 o celkovém objemu 50,17 m3 bude prováděna autodomíchá-
vačem s výložníkem. V průběhu betonáže bude betonová směs vibrována ponor-
ným vibrátorem a vibrační lištou. 

5.5.13 Osazení úložných konzol dřevěných lamel 

12 úložných konzol pro přichycení dřevěných lamel k základové desce budou 
přikotveny na již připravené závitové tyče. Nejprve se nasadí spodní matice s pod-
ložkou, na které přijdou právě konzoly. Poté se nasadí další podložka a poslední ma-
tice, která se dotáhne podle potřeby. Vše se vyrovná do potřebné výšky a pozice. Vše 
bude kontrolováno geodetem, aby se zajistila přesná poloha. Spoje budou zatřené 
asfaltovým antikorozním lakem, aby nedocházelo ke korozi materiálů. 

Obr. 30- Podkladní deska s maticí 
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5.5.14 Betonáž mazaniny 

Před betonáží pohledového potěru je nutné napenetrovat podkladní beton 
hloubkovou penetrací, aby došlo k dokonalému propojení betonových vrstev. Po pe-
netraci se podklad osadí distančními lištami s výztuží, která je tvořena sítí KARI 
Ø6 mm 100/100 mm. Beton C 30/37 – XC4, XA3, XF2 – Cl 0,2 – Dmax16 – S4 6,24 m3 
bude dodán autodomíchávačem s výložníkem.  

Tato vrstva bude pohledová a zároveň ve spádu 1% od středu osmiúhelníku ke 
stranám. Výška mazaniny ve středu úhelníku je 240 mm a 150 mm na okrajích. Je 
nezbytně nutné, aby na čerstvou směs nesvítilo přímé slunce. Před zahájením prací 
je potřeba sledovat předpověď počasí a vyvarovat se silným dešťům. 

5.5.15 Odbednění 

Po technologické přestávce 5 dní od provedené druhé části betonáže a min. 2 
dny od provedení betonové mazaniny je možné odbednit strany i šachtu základové 
patky rozhledny. Bednící systémové dílce se očistí od hrubých nečistot na staveništi, 
budou převezeny na mimostaveništní skládku, kde dojde k dočištění a vrácení vy-
půjčených dílců, spojek a podpěr. 
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5.6 Složení pracovních čet 

5.6.1 Zemní práce – štěrkodrť 

Zásyp a hutnění štěrkodrtě 

1x Mistr 
1x Řidič hutnícího válce – musí mít strojní průkaz 
2x Pomocní pracovníci 

5.6.2 Betonáž 

Betonáž základové patky 

1x Mistr 
2x Tesař 
2x Železář/betonář 
1x Pomocný pracovník 

5.6.3 Provádění mikropilot 

Vrtání, injektáž a zkoušení mikropilot 

1x Mistr 
1x Strojník pilotovací soupravy 
1x Montážník vrtných dílců 
1x Geodet 
4x Pomocný pracovník 

5.6.4 Montážní práce 

Montáž ocelových konzol dřevěných lamel 

1x Mistr 
1x Montážník 

5.6.5 Doplňkové profese 

Řidič autodomíchávače 
Strojník jeřábu 
Řidič nákladního vozidla  
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5.7 Stroje a nářadí 

Podrobnější zápis o jednotlivých strojních mechanismech je sepsán v kapitole 
č. 9 – Strojní sestava, kde se nachází i podrobnější popisy mechanizace. 

5.7.1 Hlavní stavební mechanismy 

5.7.1.1 Hladký vibrační válec DVH600 

Vibrační válec bude mít za úkol zhutnit zakládací spáru stavby, podkladní štěr-
kové podloží železobetonové patky a specifická místa příjezdové cesty. Doprava 
válce bude zprostředkována pomocí auta s podvalníkem. Stroj bude vypůjčen z půj-
čovny stavebních strojů Zeppelin CZ s.r.o. půjčovna, Kvítkovická 1623, 763 61 Napa-
jedla. Vzdálenost půjčovny od staveniště 35 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31- DVH600 WEBER16 

 
 
 
Tab. 21- Technické parametry 

Hmotnost 732kg 
Pracovní šířka [cm] 65cm 
Rozměry (d / š / v) 1350 / 810 / 1840mm 
Odstředivá síla 21kN 
Frekvence 62Hz 
Motor Lombardini 

 

 
16 DVH600 WEBER. In: Zeppelin.cz [online]. Bad Laasphe: WEBER, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://zeppelin.cz/blob.php?id-
File=532240&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs 
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5.7.1.2 Soilmec SM-5 vrták mikropilot 

Z důvodu zajištění stability proti překlopení od účinků klimatického zatížení 
bude zřízeno zakotvení pomocí min. 4 tahových mikropilot (tl. 200 mm) vetknutých 
do soudržného podloží v hloubce  -8,3m. Každá mikropilota bude odzkoušena ta-
hovými zatěžovacími zkouškami na únosnost v tahu min. 150kN. Pokud nebudou 
podmínky splněny, musí se navýšit počet tahových prvků (dle pokynů statika). Pro 
jednodušší manipulaci ve stísněných prostorech bude každá zemní kotva prováděna 
záběrem 6x1400 mm tedy celkem 8,3 m. 

Zapůjčení zprostředkovává firma Pilot Servise s.r.o., Jundrovská 1303/43, 624 
00, Brno https://www.pilotservise.cz/. Vzdálenost půjčovny od staveniště 119 km. 
Dovoz stroje bude zprostředkován pomocí nákladního vozidla s přívěsem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32- SOILMEC SM-517 

 
Tab. 22- Technické parametry 

Šířka pásu 300mm 
Délka styku pásu se zeminou 1705mm 
Maximální pojezdová rychlost 1,79km/h 
Maximální úhel jízdy ve stoupání 34% (19°) 
Tlak vytvořený pásy na zeminu 0,054 MPa 
Typ paliva Nafta/diesel 
Objem palivové nádrže 80 litrů 
Výkon motoru 71,2kW při 2300 ot/min 
Hluková náročnost při práci LwA 105 - LpA 74 dB(A) 
Šířka vrtáku 50 - 220mm 

 
17 Soilmec SM-5 PDF. In: Soilmec.com [online]. London: Soilmec, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.soilmec.com/downlo-
ads/2307/136/SM5_2016.pdf 
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5.7.1.3 Koloidní aktivační míchačka AM 200 

Koloidní míchačka bude využita pro míchání pytlové 
cementové směsi pro injektáž zemních kotev. Využívá obě-
hové čerpadlo, které zaručí požadovanou disperzi pevných 
částic. Příprava standardní dávky injekční směsi trvá v akti-
vační míchačce cca. 1 min. 

 

 

Obr. 33- AM20018 
Tab. 23- Technické parametry 

Parametr AM 200 
Aktivovaný objem [l] 150 
Výkon [m3/hod] 4 
Délka [mm] 1255 
Šírka [mm] 1029 
Výška [mm] 1948 
Hmotnost [kg] 300 

 

5.7.1.4 Injektážní čerpadlo IC 120 

Injektážní čerpadlo zajistí přemístění cementové 
směsi z koloidní aktivační míchačky do vrtu mikropiloty. Na 
čerpadlo se nasadí tlakové hadice, kterými bude cemen-
tová injektážní směs proudit. 

 

 

 

Obr. 34- IC12019 
Tab. 24- Technické parametry 

Parametr IC 120 
Max. výstupní tlak směsi [MPa] 10 
Max. dodávané množství směsi [l/min] 51 
Délka [mm] 1420 
Šířka [mm] 720 
Výška [mm] 1400 
Hmotnost (s náplní oleje) [kg] 536 

 
18 AM 200. In: Filamos [online]. Praha: Filamos, 2021 [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.filamos.cz/stavebni-stroje/michacky/ko-
loidni-aktivacni-michacka-am-200/ 
19 IC120. In: Filamos [online]. Praha: Filamos, 2021 [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.filamos.cz/stavebni-stroje/michacky/ko-
loidni-aktivacni-michacka-am-200/ 
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5.7.1.5 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 s výložníkem 

Beton bude zprostředkován pobočkou CEMEX ČR, Betonárna Valašské Mezi-
říčí, Hranická, P.O.Box 184, 757 01 Valašské Meziříčí, GPS: 49.488417, 17.954993. Be-
tonárna disponuje stacionární věží typ Stetter H1.0 s hodinovým výkonem 50 m³ čer-
stvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. 

Zázemí betonárny je vzdáleno od staveniště 19,9 km. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35- Autodomíchávač s výložníkem20 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36- Rozměry autodomíchávače21 

 
Tab. 25- Technické parametry 

Výškový dosah výložníku 23,8 m 
Boční dosah výložníku 19,6 m 
Rozbalovací výška 7,5 m 
Počet sekcí výložníku 3 
Maximální výkon 58 m3/hod 
Délka vozidla 9,5 m 
Šířka pro rozpatkování 4m 
Váha vozidla 32 t 
Zátěžová síla patky 190 kN/m2 

 
20 Cemex autočerpadlo informace. In: Cemex.cz [online]. Praha: Cemex, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.cemex.cz/docu-
ments/46856796/46979643/Katalog-cerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91 
21 Cemex autočerpadlo informace. In: Cemex.cz [online]. Praha: Cemex, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.cemex.cz/docu-
ments/46856796/46979643/Katalog-cerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91 
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Obr. 37- Posouzení autodomíchávače s výložníkem22 

 

 

  

 
22 Cemex autočerpadlo informace. In: Cemex.cz [online]. Praha: Cemex, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.cemex.cz/docu-
ments/46856796/46979643/Katalog-cerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91 
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5.7.1.6 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 

Beton bude zprostředkován pobočkou CEMEX ČR, Betonárna Valašské Mezi-
říčí, Hranická, P.O.Box 184, 757 01 Valašské Meziříčí, GPS: 49.488417, 17.954993. Be-
tonárna disponuje stacionární věží typ Stetter H1.0 s hodinovým výkonem 50 m³ čer-
stvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. 

Zázemí betonárny je vzdáleno od staveniště 19,9 km. 

Obr. 38- Autodomíchávač 

 

 

Tab. 26- Technické parametry 

Maximální objem betonu 9 m3 
Výška vozidla 4 m 
Šířka vozidla  2,6 m 
Délka vozidla 9,5 m 
Váha vozidla 32 t 
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5.7.1.7 MAN TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2 – valník 

Valník MAN TGX s hydraulickou rukou Palfinger bude pronajat z autopůjčovny. 
Jeho hlavním úkolem bude přeprava konstrukčních prvků rozhledny, betonářské vý-
ztuže, bednící systémové dílce a menší mechanizace. Bude k dispozici po celou dobu 
výstavby.  

 

Obr. 39- MAN TGX23 

Obr. 40- Rozměry a únosnost24 

 
23 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
24 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
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5.7.1.8 Mobilní autojeřáb Liebherr LRT 1090-2.1 

Mobilní jeřáb Liebherr bude určen k samotným montážním pracím rozhledny. 
Jeho hlavním úkolem bude zdvihání konstrukčních prvků. Autojeřáb byl vybrán z dů-
vodu možnosti poměrně rychlého složení ramene v případě nepříznivých klimatic-
kých podmínek na vrcholu kopce a to především silný vítr. (13. březen 2019 – 
63,5km/h)  

Jeřáb bude v této etapě pouze odbedňovat základovou monolitickou patku 
rozhledny a bude tak připraven na další etapu a to montáže nadzemní části roz-
hledny. 

Obr. 41- Posouzení obecného dosahu autojeřábu25 

 
25 Liebherr LRT 1090. In: Liebherr.com [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.liebherr.com/exter-
nal/products/products-assets/601354-2/Bildprospekt%20LRT%201090-2.1.pdf 
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5.7.2 Vedlejší stavební mechanismy 

5.7.2.1 Elektrické nářadí 

 Příklepová vrtačka 
 Svářečka na železo CO2 
 Ponorný vibrátor 
 Vibrační lišta 
 Velká kotoučková bruska 
 Malá kotoučová bruska 
 Rázový utahovák na nástavce 1“ 
 Tlakový čistič 
 Čerpadlo na odvodnění stavební jámy 

5.7.2.2 Ruční nářadí 

 Zednická lžíce 
 Zednický župan 
 Dřevěné hladítko 
 Vázací kleště 
 Lopata 
 Hrábě 
 Stavební kolečko 
 Značkovací šňůra 

5.7.2.3 Měřící přístroje 

 Nivelační přístroj 
 Rotační laser 
 Vodováha 2 m 
 Vodováha 1 m 
 Laserové měřidlo 
 Svinovací metr 
 Svinovací pásmo 

5.7.2.4 OOPP 

 Ochranné brýle, svářečský štít 
 Protihluková sluchátka 
 Výstražné vesty 
 Ochranné přilby 
 Pevná obuv s vyztuženou špičkou a ocelovou podrážkou 
 Ochranné rukavice, respirátor 
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5.8 Jakost a kontrola kvality 

5.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola staveniště 
 Kontrola PD, SoD a dalších dokumentů 
 Kontrola inženýrských sítí 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola geodetických bodů 
 Kontrola základové spáry 
 Kontrola geologického průzkumu 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Zaměření objektu 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola rovinatosti štěrkového lože 
 Kontrola vytyčení vrtů 
 Kontrola zálivky mikropilot 
 Kontrola výztuže mikropilot 
 Kontrola pozic a hloubek vrtů 
 Kontrola únosnosti kotev 
 Kontrola čerstvé betonové směsi 
 Kontrola vytyčení patky 
 Kontrola dodané výztuže 
 Kontrola vyvázané výztuže 
 Kontrola bednění 
 Kontrola ukládání a vibrování směsi 
 Kontrola ošetřování betonových kcí 
 Kontrola pevnosti betonových kcí 
 Kontrola odbednění betonových kcí 
 Kontrola souladu s časovým plánem 
 Kontrola strojů pro zakládací práce 

5.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola povrchu betonu 
 Kontrola geometrie patky 
 Kontrola dokumentů 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a seznámeni 
s technologickým postupem provádění prací a ochrannými pomůckami dle prová-
děné stavební činnosti. Ochranné a bezpečností pomůcky budou kontrolovány, 
bude dohlíženo na jejich stav. 

O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 Sb.) 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covního prostředí  

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. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnost-
ních značek a zavedení signálů 
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5.10 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Všechny práce při zakládání budou provedeny tak, aby nedošlo ke znečištění 
životního prostředí. Pod motorový prostor a rozvody hydrauliky zaparkovaných 
strojů budou umístěny nádoby, nebo zachytávač případných uniklých provozních 
kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vody. Budou probíhat kontroly použi-
tých strojů, aby se předešlo případným škodám. 

Všechny odpady, které vznikly v etapě zakládání budou zlikvidovány dle plat-
ných zákonů. Recyklovány, popřípadě odvezeny na příslušnou skládku. Při převzetí 
každého kontejneru bude vypracován přejímací protokol za ekologickou likvidaci od-
padu. Bude následně založen a proveden zápis do stavebního deníku. Nakládání 
s odpady se řídí dle Zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nespotřebované betonové 
směsi budou odvezeny zpět do betonárny, ve které se postarají o řádnou recyklaci. 
Kovy budou odvezeny do výkupu. 

Tab. 27- Výpis odpadů a likvidace 

DRUH ODPADU LIKVIDACE KÓD 
Dřevo RECYKLACE 17 05 04 
Plasty RECYKLACE 17 20 03 
Malta, beton RECYKLACE 17 01 01 
Železo a ocel RECYKLACE 17 04 05 
Směs kovů RECYKLACE 17 09 07 
Směsný demoliční odpad RECYKLACE 17 09 04 
Směsný komunální odpad SPALOVNA 20 03 01 
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6.1 Vstupní kontrola zakládacích prací 

6.1.1 Kontrola staveniště 

Provádíme kontrolu stavu pozemku, stavu přístupových cest. Zjišťujeme pod-
máčení podloží a případně jeho rozsah. Kontrolu provede vizuálně stavbyvedoucí 
(dále jen SV) a technický dozor stavebníka (dále jen TDS) se zápisem do stavebního 
deníku. 

6.1.2 Kontrola PD, SOD, SP a dalších dokumentů 

SV společně s TDS, provedou kontrolu úplnosti a správností projektové doku-
mentace. Kontrolovány jsou také vlastnické listy k pozemkům staveništi, vytyčovací 
schéma staveniště, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí. Výsle-
dek kontroly bude zapsán do stavebního deníku a bude vyhotoven předávací proto-
kol všech dokumentů. Na kontrole se může podílet i mistr. 

6.1.3 Kontrola vytyčení inženýrských sítí 

Kontrolu provádí SV, TDS a odpovědný geodet. Kontroluje se nově uložená pří-
pojka elektrické energie. Zároveň se překontroluje objem vody v IBC nádržích. Chy-
bějící voda bude případně doplněna. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního 
deníku. 

6.1.4 Kontrola pracovníků 

Kontrolu provádí SV, mistr. Dbáme zvýšenou pozornost na platnost všech prů-
kazů nutných pro vykonávaní práce, případně certifikátů a osvědčení. Kontrolujeme, 
zda jsou pracovníci schopni vykonávat činnost dle technického postupu. Výsledek 
kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 

6.1.5 Kontrola geodetických bodů 

Geodet, SV a TDS provádí kontrolu geodetických bodů. Stanovují se odchylky 
měření s projektovou dokumentací. Dle normy ČSN EN 73 0420-2 je stanovena 
mezní vytyčovací odchylka pro body výškové úrovně ± 10 mm a pro polohové body 
± 25 mm. Zároveň bude překontrolovaná stavební nula (0,000 = 862,580 m). Výsle-
dek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 

6.1.6 Kontrola geologického průzkumu 

Geolog, SV a TDS provede kontrolu geologického průzkumu, prověření výskytu 
podzemní vody a mocnosti vrstev. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního 
deníku. 
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6.2 Mezioperační kontrola zakládacích prací 

6.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, případně mistr každý den. Počasí a změřená 
teplota je součástí každodenního zápisu ve stavební deníku. Ideální teplota pro be-
tonáž se pohybuje v rozmezí +5 °C až +30 °C. Rychlost větru při zakládacích pracích 
nesmí přesáhnout 11 m/s a minimální viditelnost je 30 m. 

Pokud se hodnoty klimatických podmínek pohybují mimo předepsané roz-
mezí, je nutné práce pozastavit a období nepříznivých podmínek přečkat. Zároveň 
je nutné sledovat předpověď počasí na následující dny. 

6.2.2 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Je zcela nepřípustné, aby byli pracovníci pod vlivem alkoholu či jiných omam-
ných látek. Stavbyvedoucí i mistr budou provádět kontrolu vizuálně, v případě po-
dezření k porušení tohoto pravidla budou pracovníci podrobeni dechové kontrole. 
Pokud se u pracovníka objeví jakékoliv množství alkoholu, či omamných látek, bu-
dou okamžitě vyvedeni mimo hranice staveniště s vysloveným zákazem dalšího 
vstupu a bude proveden zápis o incidentu do stavebního deníku. Další opatření za-
jistí stavbyvedoucí. 

6.2.3 Kontrola štěrkového lože 

Kontrolu provádí SV a M. Předmětem kontroly je zaměření výšky a rovinatosti 
štěrkového lože (+-20 mm). Kontrola se provádí také pomocí pásma a nivelačního 
přístroje. Součástí kontroly je lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška, při které 
je stanoven dynamický modul deformace zemin Evd, jehož změřená hodnota musí 
být vyšší než 45 MN/m2. V případě vykázání nižších hodnot je situaci potřeba řešit 
se statikem. Výsledek zkoušky je zapsán v protokolu o zaměření. Výsledky kontrol 
budou zapsány do stavebního deníku. 

6.2.4 Kontrola vytyčení vrtů 

Geodet, SV a TDS provádí kontrolu geodetických bodů. Stanovují se odchylky 
měření s projektovou dokumentací. Mezní vytyčovací odchylka pro výškové úrovně 
± 10 mm a pro polohové ± 25 mm. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního 
deníku. 

6.2.5 Kontrola zálivky mikropilot 

Kontrolu provádí SV. Hodnoty z dodacího listu musí mít stejné vlastnosti, jako 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. O kontrole bude proveden zápis do staveb-
ního deníku. 
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Dodací list bude obsahovat: 
• Fakturační údaje dodavatele 
• Fakturační údaje odběratele 
• Dodací údaje (adresa, stavba, objekt) 
• Číslo objednávky 
• Dodávaný objem m3 
• Soulad s EN 206+A1:2017 
• Zodpovědnou osobu za převzetí 
• Třídu a druh cementu 
• Stupně vlivu prostředí 
• Přísady a příměsi 
• Hodnotu zpracovatelnosti 
• Datum a čas dodání 
• Jméno řidiče a SPZ vozidla 
Přebírající provede kontrolu: 
• Shoda všech údajů na dodacím listu s objednávkou 
• Teplotu směsi 
• Datum a čas přípravy směsi 

6.2.6 Kontrola výztuže mikropilot 

Kontrolu provádí SV. Hodnoty z dodacího listu musí mít stejné vlastnosti, jako 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. O kontrole bude proveden zápis do staveb-
ního deníku. 

Dodací list bude obsahovat: 
• Fakturační údaje dodavatele 
• Fakturační údaje odběratele 
• Dodací údaje (adresa, stavba, objekt) 
• Číslo objednávky 
• Dodávaný objem v t 
• Zodpovědnou osobu za převzetí 
• Datum a čas dodání 
• Jméno řidiče a SPZ vozidla 
Přebírající provede kontrolu: 
• Shoda všech údajů na dodacím listu s objednávkou 
• Množství 
• Průměr a tvar 
• Délku 
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6.2.7 Kontrola hloubek vrtů 

Stavbyvedoucí se zúčastní celého procesu provádění mikropilot. V této etapě 
není prostor pro nedostatky, a tak je nutné dohlédnout na každý detail. V průběhu 
vrtání mikropilot SV překontroluje, že jsou vrty prováděny 6 záběry 1 400 m. Za 
těchto okolností je jisté, že celková hloubka 8,4 m bude dodržena.  

6.2.8 Kontrola únosnosti kotev 

Po 24 hodinách od injektáže je možné provést je možné provést zkoušku kotvy 
v tahu - statická zatěžovací zkouška v tahu. Každá pilota musí vykázat přenést mini-
málně 150 kN v tahu. Pokud tato podmínka není potvrzena, je zapotřebí kontaktovat 
statika pro určení opatření. Zkouška se provádí za pomocí zkušebního nástroje pro 
zkoušení zemních kotev.  

6.2.9 Kontrola čerstvé betonové směsi 

Všechny dovážené betonové směsi budou kontrolovány stavbyvedoucím, pří-
padně mistrem. Nejprve proběhne kontrola vizuální všech dodacích listů, kde se 
kontrolor zaměří na následující: 

• Fakturační údaje dodavatele 
• Fakturační údaje odběratele 
• Dodací údaje (adresa, stavba, objekt) 
• Číslo objednávky 
• Dodávaný objem m3 
• Soulad s EN 206+A1:2017 
• Zodpovědnou osobu za převzetí 
• Třídu a druh betonu 
• Stupně vlivu prostředí 
• Frakce kameniva 
• Přísady a příměsi 
• Hodnotu zpracovatelnosti 
• Obsah chloridů 
• Datum a čas dodání 
• Jméno řidiče a SPZ vozidla 

Každá série várek dovezené čerstvé betonové směsi bude podrobena zkouš-
kou sednutím dle ČSN EN 12350-2 (731301) - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: 
Zkouška sednutím 
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Zkouška sednutím 

Touto zkouškou se určuje konzistence čerstvé směsi betonu v závislosti od sednutí 
směsi kuželového tvaru o 10 až 220 mm.  

Zkouška sednutím se provádí v nádobě, která má rozměry:  

 průměr dolní základny (200±2)  
 průměr horní základny (100±2) mm  
 výška (200±2) mm  
 tloušťka stěn 1,5 mm  

Provádění zkoušky 

Kuželová forma i deska se navlhčí, deska se položí na rovný pevný podklad. 
Forma se položí na stabilní desku a ve třech vrstvá se naplní čerstvou betonovou 
směsí po třetinách výšky kuželové formy. Každá vrstva bude prohutněná 25 rovno-
měrnými vpichy hutnící tyčí.  Po naplnění a zhutnění všech vrstev ve formě se forma 
doplní chybějícím objemem do roviny hrdla formy, poté se ocelovým hladítkem od-
straní přebytečný beton z hrdla. Následovně se forma opatrně oddělí od betonu 
opatrným zvednutím formy směrem nahoru bez otáčivých pohybů. Ihned po odstra-
nění formy se změří výška betonového kužele, který si po odstranění formy sednul. 
Rozdíl mezi výškou formy a výškou sedlého kužele je hodnota S, která se porovnává 
dle následující tabulky: 

Obr. 42- Zkouška sednutí kužele s tabulkou26 
  

 
26 Sednutí kužele. In: ABSbilina, s.r.o. [online]. Bílina: Effectix.com, 2010 [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: http://www.absbilina.cz/upload/246-
1293024842_j550u2qk0Y.upl-sednuti_kuzele.jpg 
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Krychelné zkoušky 

Zkušební tělesa tvaru krychle s rozměry stran 150 mm se budou vytvářet ze 
všech částí betonáže. Vzorky budou vytvořené z betonu pro: 

 Podkladní beton 
 První část betonáže patky 
 Druhá část betonáže patky 
 Betonová nášlapná vrstva 

Odebrané vzorky betonu budou vloženy do předem připravené krychlené 
formy se stranami stěn 150 mm. Směs ve formě bude zhutněná a uchovaná v tep-
lotě 5-20 °C. Po 28 dnech proběhnou laboratorní zkoušky: 

 Pevnost v tlaku 
 Objemová hmotnost 
 Pevnost v tahu ohybem 
 Pevnost v příčném tahu 
 Hloubka průsaku tlakovou vodou 
 Odolnost proti zmrznutí a rozmrznutí 

Doporučená zkušební laboratoř: QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno 

6.2.10 Kontrola vytyčení patky 

Geodet, SV a TDS provádí kontrolu geodetických bodů. Stanovují se odchylky 
měření s projektovou dokumentací. Mezní vytyčovací odchylka pro výškové úrovně 
± 10 mm a pro polohové ± 25 mm. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního 
deníku. 

6.2.11 Kontrola dodané výztuže 

Kontrolu provádí SV. Hodnoty z dodacího listu musí mít stejné vlastnosti, jako 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. O kontrole bude proveden zápis do staveb-
ního deníku. 

Dodací list bude obsahovat: 
• Fakturační údaje dodavatele 
• Fakturační údaje odběratele 
• Dodací údaje (adresa, stavba, objekt) 
• Číslo objednávky 
• Dodávaný objem v t 
• Zodpovědnou osobu za převzetí 
• Datum a čas dodání 
• Jméno řidiče a SPZ vozidla 
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Přebírající provede kontrolu: 
• Shoda všech údajů na dodacím listu s objednávkou 
• Množství 
• Průměr a tvar 
• Délku 

6.2.12 Kontrola vyvázané výztuže 

Kontrolu vyvázané výztuže provádí stavbyvedoucí s autorským dozorem, pří-
padně i technický dozor stavebníka. Kontroluje se průměry, osové vzdálenosti a 
délky betonářské výztuže. Překontroluje se krytí výztuže. Všechny hodnoty se porov-
návají s PD. Informace o přebírce výztuží budou zapsány do SD. 

6.2.13 Kontrola bednění 

V rámci kontroly bednění bude vizuální kontrolou prověřena celistvost bední-
cích dílců, jejich dokonalé spojení a zapření. Bednění musí být zbavené nečistot a 
před betonáží se kontaktní plochy s betonem ošetří odbedňovacím olejem.  

6.2.14 Kontrola ukládání a vibrování směsi 

Betonáž musí probíhat podle normy ČSN EN 13 670. Musíme kontrolovat uklá-
dání betonu probíhalo maximálně z výšky 1,5 m, aby nedocházelo k oddělení pojiva 
od plniva. 

Vpichy vibrátoru budou prováděny s osovou vzdáleností 1,4násobku průměru 
vibračního tělesa. Vibrační těleso se celé vnoří do betonové směsi na 2-3 sekundy. 
Delší vibrování na jednom místě by způsobilo propad větších kusů kameniva na dno 
konstrukce a na povrchu by se vytvořila cementová kaše. 

6.2.15 Kontrola ošetřování betonových kcí 

Nově vytvořenou betonovou konstrukci je nutno chránit proti nadměrnému 
vysychání, případně proti působení mrazu, otřesům a nárazům. Jelikož je zakázáno 
provádět betonové konstrukce v prostředí s teplotou pod bodem mrazu, nepředpo-
kládá se tedy, že by se měla konstrukce zahřívat. 

Působení vysoké teploty (+30 °C) a přímé sluneční záření je pro zrání betonu 
nepříznivé. Pokud panuje alespoň jedna z těchto podmínek, musí se zajistit zakrytí 
konstrukce neprůsvitnou plachtou a kropení betonu vodou, která zaručí 100 % hyd-
rataci betonu. 

6.2.16 Kontrola pevnosti betonových kcí 

Vytvořená zkušební tělesa budou odzkoušena v laboratorních podmínkách. 
Výstupem bude protokol s výsledky zkoušek. 
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Jako nedeformační metodu se pro zjištění pevnosti betonu využije Schmid-
tův odrazový tvrdoměr. Po odbednění bude provedena zkouška tímto tvrdoměrem 
na všech částech betonáže 3x. Výstupem bude protokol s výsledky zkoušek. 

6.2.17 Kontrola odbednění betonových kcí 

Demontáž systémového bednění musí probíhat dle výrobcem dodaného tech-
nického listu konkrétního systému. Odbedňování musí probíhat opatrně tak, aby 
nedošlo k porušení vytvořené betonové konstrukce. Po odbednění budou všechny 
dílce očištěny. 

6.2.18 Kontrola souladu s časovým plánem 

SV a TDS sledují plnění časového plánu v závislosti na milnících v časovém har-
monogramu. Práce by se vzhledem k milníku neměly opozdit. Výsledek kontroly 
bude zapsán do stavebního deníku. 

6.2.19 Kontrola strojů pro zakládací práce 

Strojník s mistrem průběžně kontrolují technický stav strojů se zaměřením na 
únik provozních kapalin. V případě odstávky a nečinnosti stroje bude pod podvozek 
umístěna nádoba na případné zachycení unikajících kapalin. Výsledky kontrol budou 
zapsány do stavebního deníku. 

6.3 Výstupní kontrola 

6.3.1 Kontrola povrchu betonu 

Je nutné provést vizuální kontrolu betonu, zdali se na jeho povrchu nenachází 
trhliny, nerovnosti, odštěpy a barevné rozdíly. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s technickým dozorem stavebníkem, případně i mistr. O kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

6.3.2 Kontrola geometrie patky 

Kontrolu geometrie provádí stavbyvedoucí a geodet, za přítomnosti technic-
kého dozoru stavebníka. Bude se kontrolovat správnost a přesnost konstrukcí podle 
normy ČSN EN 13 670. Nesmí být překročené maximální povolené odchylky. 

Odchylka rovinnosti může být maximálně  8 mm/1 m 
Výšková i polohová odchylka musí být maximálně  20 mm 

6.3.3 Kontrola dokumentů 

SV a TDS kontrolují vypracovanost kontrolního a zkušebního plánu, výsledky 
zkoušek z laboratoře, stav stavebního deníku a předání pracoviště. Výsledky kontrol 
budou zapsány do stavebního deníku a bude vypracován protokol předání praco-
viště. 
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7.1 Obecné informace 

7.1.1 Popis stavby 

Název:    Rozhledna Kelčský Javorník 

Katastrální území: Rajnochovice (739006), parcela číslo 2129/4 
Město:   Extravilán obce Rajnochovice (588920) 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 
Stavebník:  Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Rozdělení na stavební objekty: 

  SO 01 – Železobetonový základ 
  SO 02 – Nadzemní část rozhledny 
  SO 03 – Elektroinstalace, včetně bleskosvodu 

Výšková poloha: 

  0,000 = 862,580 m n. m.  

Pozemek, určený ke stavbě rozhledny, se nachází mimo zastavěné území obce 
v katastru Rajnochovice na parcele 2129/4 v těsné blízkosti značené turistické cesty. 
Výstavba bude probíhat mimo území chráněné přírodní rezervace Kelčský Javorník, 
avšak v jeho ochranném pásmu a mimo pásmo chráněného historického zeměmě-
řičského bodu.  

Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž kon-
strukce kombinuje modřínové dřevo a žárově zinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě 
zakřivených lamel v půdorysu připomíná hodinový ciferník. Soustava lamel je uspo-
řádaná kolem ocelového nosného sloupu a točitého schodiště se stoupáním ve 
směru pohybu hodinových ručiček.  

Jelikož se nepředpokládá uzavírání, či hlídání vstupu, bude u prvního schodiš-
ťového ramene umístěna informační tabulka s upozorněním, že vstup na rozhlednu 
je na vlastní nebezpečí a se zákazem vstupu při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách – silný vítr, námraza, bouřka, vysoká sněhová pokrývka. Dále zde bude uve-
dená maximální kapacita návštěvníků rozhledny z důvodů požárně bezpečnostního 
řešení – max. 10 osob současně. 

Obr. 43- Pohled a půdorys rozhledny 
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7.1.2 Popis procesu 

Cílem následujících prací se vystavění nad-
zemní částí rozhledny, která se skládá z prvků tvo-
řených ocelí (jakost S235, S355) a dřevěných lepe-
ných lamel ze smrkového dřeva (jakost Gl32h). Oce-
lové prvky budou opatřeny antikorozní povrchovou 
úpravou – žárově zinkováno podle ČSN EN ISO 
14713-1 s minimální tloušťkou 140 m. Dřevěné le-
pené lamely budou vyrobeny v pohledové kvalitě 
s povrchovou úpravou zajišťující ochranu proti vlh-
kosti a škůdcům. Konstrukční prvky budou spojeny 
prvky zatříděných dle ČSN EN ISO 10684.  

Dřevěná vnější „obálka“ rozhledny je tvořena 
12ks dřevěných tlakově impregnovaných lamel 
příčného průřezu 600/200 mm, lepených z modří-
nového dřeva. V úrovni vyhlídkových plošin se je-
jich profil mění na 400/200 mm. 

Centrální sloup, na kterém je uchyceno vřete-
nové schodiště, tvoří ocelová trubka Ø 400 mm, 
která se v úrovni vyhlídkových plošin postupně zu-
žuje až na Ø 100 mm. V nejvyšší části pak přechází 
na tyč pasivního bleskosvodu s umístěným dvoji-
tým světelným leteckým návěstidlem pro letecký 
provoz. Uvnitř centrálního sloupu jsou budou 
v chráničkách vedeny napájecí kabely. Při sestavo-
vání centrálního sloupu budou chráničkou prota-
ženy lanka pro snadnější instalaci elektrických ka-
belů. 

Lamely jsou mezi sebou spojeny v úrovních 
podest vodorovnými obručemi do kruhu ohnutými 
kovovými trubkami. Vodorovné zavětrování je ře-
šeno v úrovni plošin dvěma trojúhelníkovými sou-
stavami táhel Ø 20 mm s napínacími detaily. Prů-
chody táhel přes stojiny IPE nosníků budou opat-
řeny pryžovými návleky, aby se zamezilo přímého 
dotyku mezi ocelovými povrchy a tím odření žárově Obr. 44- Rozdělení na části výstavby 
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pozinkovaného povrchu konstrukcí. Stejnými pryžovými návleky budou chráněny i 
křížení jednotlivých táhel.  

Celá stavba je ve svislé rovině zavětrována soustavou diagonálních táhel kovo-
vých tyčí Ø20 mm uchycených ve styčnících dřevěných lamel s napínacími detaily. 
V místech vyhlídkových plošin a podest schodiště je stěnové zavětrování vynecháno. 
Vřetenové schodiště šířky 900 mm stoupá do úrovně kryté plošiny, odtud pokračuje 
šířkou 750 mm do 13. úrovně na nejvyšší vyhlídkovou plošinu. 

Schodiště je tvořeno celkem 132 ks schodišťových stupňů délka 900 a 11 
ks stupňů délky 750 mm. Stupně jsou vyrobeny ze žárově pozinkovaného pororoštu 
vloženého do ocelových rámů. První a poslední stupeň každého ramene bude sig-
nálně označen. Na každé plošině bude na centrálním sloupu umístěna luminiscenční 
tabulka s označením nadmořské výšky podlahy a směr úniku.  

11 segmentových podest je tvořeno ze žárově pozinkovaných válcových IPE 
profilů 120 mm spojujících centrální sloup se dřevěnými lamelami a výplně z pozin-
kovaného pororoštu. Vodorovné nosné prvky plošin jsou ze žárově pozinkovaných 
IPE profilů 120 mm spojující středový sloup s lamelami. 

Zábradlí schodiště, podest i plošin je tvořeno madlem – žárově pozinkovanou 
trubkou Ø44,5 mm a svislou výplní tyčoviny Ø 15 mm. Všechna ukončení madel zá-
bradlí budou zaslepena zaoblenými koncovkami. Madlo nejvyšší vyhlídkové plošiny 
je tvořeno ze segmentů z ohnutého nerezového plechu s gravírovaným panorama-
tem. 

Objekt bude vybaven dvěma přenosnými hasícími přístroji s náplní hasiva 6 kg. 
Oba hasící přístroje budou umístěné v pozinkované skříni upevněné na centrálním 
sloupu pod prvním schodišťovým ramenem. Budou trvale přístupné, viditelné a 
označené. Přední stěna skříně bude tvořená skleněnou výplní s rýhami pro snad-
nější rozbití v případě potřeby.  

Všechny otvory budou do ocelové konstrukce vyvrtány před žárovým pozinko-
váním. Do již finální povrchové vrstvy by neměly být vrtány další otvory či jinak na-
rušená antikorozní ochrana. Montážní otvory budou provedeny s dostatečnou vůlí.  

V průběhu montáže bude využíváno mobilní letecké návěstidlo, které se bude 
vždy přemisťovat na nejvyšší vystavenou konstrukci tak, aby byla zajištěna bezpeč-
nost v letecké době i v průběhu realizace výstavby. Baterie přenosného leteckého 
návěstidla budou každý týden dobíjeny. 
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7.2 Připravenost 

7.2.1 Připravenost staveniště  

Staveniště bude oplocené, osazeno výstražnými cedulemi. Skladovací a pra-
covní plochy budou vysypány betonovým recyklátem, případně vyskládané betono-
vými panely. Buňky zařízení staveniště, tedy kancelář stavbyvedoucího, šatna pro 
pracovníky, skladovací kontejner a suchá toaleta budou uložené na svém místě a 
stabilizované. Bude hotová předešlé etapy zemních a zakládacích prací, tedy vysta-
věná základová železobetonová patka na mikropilotech s připravenými úložnými 
konzolami pro kotvení dřevěných lepených lamel. Prostory výkopu pro patku budou 
již zasypány. Bude již zprovozněná přípojka elektrické energie společně se staveništ-
ními rozvody. 

7.2.2 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště by mělo probíhat dle termínů uvedených v časovém har-
monogramu. Zpoždění předání může přinést komplikace v dodávce materiálu a vý-
půjčky strojů. Před převzetím musíme zkontrolovat dokončení a kvalitu předešlých 
prací – sejmutá ornice, zhotovená ŽB základová patka se zasypanou a zhutněnou 
okolní zeminou. Předává se také i přípojka elektrické energie. 

Události se musí zúčastnit: technický dozor stavebníka, hlavní stavbyvedoucí a 
zhotovitel předchozích prací. Společně s pracovištěm předáváme kompletní projek-
tovou dokumentaci v tištěné (případně elektronické) formě, zpevněné skladovací 
plochy, uzamykatelné sklady, stavební buňky, strojní měřící a bezpečnostní technika. 
Dále se bude přebírat mimostaveništní sklad konstrukčních prvků v nedaleké obci 
Kunovice.  

7.3 Materiál, doprava, skladování 

7.3.1 Hlavní materiál 

7.3.1.1 Ocelové prvky 

Z důvodu velkého množství použitého ocelového materiálu jsou položky roz-
děleny do kategorií. Podrobný výpis konstrukčních prvků se nachází v příloze P.1 – 
Výkaz výměr.  
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Ocel obvyklé jakosti S235 JR – Nosná konstrukce 
 Mez kluzu 235 MPa 
 Pevnost v tahu 360 MPa 
 Tažnost 26 % 

 

Jakostní ocel nelegovaná S355 – Soustava táhel 
 Mez kluzu 355 MPa 
 Pevnost v tahu 510 MPa 
 Tažnost 27 % 

 
Tab. 28- Výpis ocelových konstrukčních prvků 

PLECH 3 mm 
VÁHA CELKEM = 422,65 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 452,24 kg 
PLECH 4 mm 

VÁHA CELKEM = 886,08 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 948,11 kg 

PLECH 5 mm 
VÁHA CELKEM = 633,62 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 677,97 kg 
PLECH 6 mm 

VÁHA CELKEM = 163,90 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 175,37 kg 

PLECH 8 mm 
VÁHA CELKEM = 94,86 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 101,50 kg 
PLECH 10 mm 

VÁHA CELKEM = 6 112,37 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 6 540,24 kg 

PLECH 12 mm 
VÁHA CELKEM = 41,43 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 44,33 kg 
PLECH 16 mm 

VÁHA CELKEM = 410,58 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 439,32 kg 

PLECH 20 mm 
VÁHA CELKEM = 863,87 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 924,34 kg 
PLECH 20 mm 

VÁHA CELKEM = 763,36 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 816,80 kg 
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TRUBKA KRUHOVÁ Ø 21,3 mm 
VÁHA CELKEM = 51,62 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 55,23 kg 
TRUBKA KRUHOVÁ Ø 38 mm 

VÁHA CELKEM = 31,32 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 33,51 kg 

TRUBKA KRUHOVÁ Ø 44,5 mm 
VÁHA CELKEM = 125,65 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 134,45 kg 
TRUBKA KRUHOVÁ Ø 51 mm 

VÁHA CELKEM = 67,89 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 72,64 kg 

TRUBKA KRUHOVÁ Ø 108 mm 
VÁHA CELKEM = 2 580,71 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 2 761,36 kg 
TRUBKA KRUHOVÁ Ø 219mm 

VÁHA CELKEM = 118,31 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 126,59 kg 

TRUBKA KRUHOVÁ Ø 406,4mm 
VÁHA CELKEM = 3 373,84 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 3 610,01 kg 
IPE 120 

VÁHA CELKEM = 1090,70 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 1167,05 kg 

ROŠT SP 30/2 30x30mm 
VÁHA CELKEM = 968,00 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 1 035,76 kg 
TYČ Ø 15 mm 

VÁHA CELKEM = 455,52 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 487,41 kg 

TYČ Ø 20 mm 
VÁHA CELKEM = 1 323,70 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 1 416,36 kg 
ÚHELNÍK L 50x50 mm 

VÁHA CELKEM = 129,17 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 138,21 kg 

ÚHELNÍK L 70x70 mm 
VÁHA CELKEM = 67,42 kg 

+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 72,14 kg 
ÚHELNÍK L ostatní 

VÁHA CELKEM = 39,57 kg 
+  ZTRATNÉ A SVÁRY (5%+2%) = 42,34 kg 
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7.3.1.2 Dřevěné lepené lamely 

Lepené lamely jsou vyrobeny z modřínového dřeva jakosti Gl32h s tlakovou 
impregnační ochranou. Impregnační prostředek je na bázi anorganických sloučenin. 
Přes vysokou efektivitu je zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Tla-
ková impregnace je určená pro dřeviny, které jsou ve styku s vodou. V případě kon-
strukčních prvků tak budou chráněny proti nadměrné degradaci dřeva a budou do-
sahovat mnohem delší životnosti. 

Fyzikální a pevnostní veličiny lepeného dřeva 

Tab. 29- Pevnosti lepeného dřeva27 

Třída pevnosti GL32h 

Pevnost v ohybu fm,k    [MPa] 32 

Pevnost v tahu 
ft,0,k    [MPa] 22,5 
ft,90,k    [MPa] 0,5 

Pevnost v tlaku 
fc,0,k    [MPa] 29 
fc,90,k    [MPa] 3,3 

Pevnost ve smyku fv,k    [MPa] 3,5 

Modul pružnosti v tahu, tlaku 
E0,mean [GPa] 13,7 
E0,05 [GPa] 10,8 
E90, mean [GPa] 0,46 

Modul pružnosti ve smyku G mean [GPa] 0,85 
Hustota ρk [kg/m3] 430 

 

Tab. 30- Výpis dřevěných konstrukčních prvků 

SEG-
MENT PRVEK ROZMĚRY 

[mm] 
DÉLKA  
[mm] MATERIÁL HM. KS 

[kg] 
HM. celk. 

[kg] 

1 

1a 200x600 6613 LAMELY - GL32h 452,33 

2033,83 

1b 200X600 4609 LAMELY - GL32h 315,26 
1c 200x600 4606 LAMELY - GL32h 315,05 
1d 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 
1e 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 

1f 
200x600 
200x400 5858 LAMELY - GL32h 320,55 

2 

2a 200x600 4298 LAMELY - GL32h 293,98 

2003,46 

2b 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 
2c 200x600 9234 LAMELY - GL32h 631,61 
2d 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 

2e 
200x600 
200x400 8173 LAMELY - GL32h 447,23 

3 
3a 200x600 6613 LAMELY - GL32h 452,33 

2003,74 3b 200x600 4609 LAMELY - GL32h 315,26 
3c 200x600 4606 LAMELY - GL32h 315,05 

 
27 Tabulka pevnostních hodnot lepeného dřeva. In: Fakulta stavební, VUT [online]. Brno: VUT, 2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: 
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/bukovska.p/Dkce/vlastnosti.xls 
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3d 200x600 6920 LAMELY - GL32h 473,33 

3e 
200x600 
200x400 8183 LAMELY - GL32h 447,77 

4 

4a 200x600 4298 LAMELY - GL32h 293,98 

2003,33 

4b 200x600 6924 LAMELY - GL32h 473,60 
4c 200x600 6920 LAMELY - GL32h 473,33 
4d 200x600 4608 LAMELY - GL32h 315,19 

4e 
200x600 
200x400 8173 LAMELY - GL32h 447,23 

5 

5a 200x600 6613 LAMELY - GL32h 452,33 

2035,01 

5b 200x600 4607 LAMELY - GL32h 315,12 
5c 200x600 4606 LAMELY - GL32h 315,05 
5d 200x600 9240 LAMELY - GL32h 632,02 

5e 
200x600 
200x400 5857 LAMELY - GL32h 320,50 

6 

6a 200x600 6612 LAMELY - GL32h 452,26 

2003,46 

6b 200x600 6923 LAMELY - GL32h 473,53 
6c 200x600 4607 LAMELY - GL32h 315,12 
6d 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 

6e 
200x600 
200x400 8173 LAMELY - GL32h 447,23 

7 

7a 200x600 6613 LAMELY - GL32h 452,33 

2035,13 

7b 200x600 4609 LAMELY - GL32h 315,26 
7c 200x600 9235 LAMELY - GL32h 631,67 
7d 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 

7e 
200x600 
200x400 5858 LAMELY - GL32h 320,55 

8 

8a 200x600 4298 LAMELY - GL32h 293,98 

2002,16 

8b 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 
8c 200x600 4609 LAMELY - GL32h 315,26 
8d 200x600 4606 LAMELY - GL32h 315,05 
8e 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 

8f 
200x600 
200x400 8173 LAMELY - GL32h 447,23 

9 

9a 200x600 6613 LAMELY - GL32h 452,33 

2035,13 

9b 200x600 6923 LAMELY - GL32h 473,53 
9c 200x600 6921 LAMELY - GL32h 473,40 
9d 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 

9e 
200x600 
200x400 5858 LAMELY - GL32h 320,55 

10 

10a 200x600 4298 LAMELY - GL32h 293,98 

2033,71 
10b 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 
10c 200x600 4608 LAMELY - GL32h 315,19 
10d 200x600 4606 LAMELY - GL32h 315,05 
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10e 200x600 6925 LAMELY - GL32h 473,67 

10f 
200x600 
200x400 5857 LAMELY - GL32h 320,50 

11 

11a 200x600 8929 LAMELY - GL32h 610,74 

2035,15 

11b 200x600 6921 LAMELY - GL32h 473,40 
11c 200x600 4607 LAMELY - GL32h 315,12 
11d 200x600 4611 LAMELY - GL32h 315,39 

11e 
200x600 
200x400 5857 LAMELY - GL32h 320,50 

12 

12a 200x600 4298 LAMELY - GL32h 293,98 

2033,85 

12b 200x600 4610 LAMELY - GL32h 315,32 
12c 200x600 4609 LAMELY - GL32h 315,26 
12d 200x600 6920 LAMELY - GL32h 473,33 
12e 200x600 4612 LAMELY - GL32h 315,46 

12f 
200x600 
200x400 5857 LAMELY - GL32h 320,50 

 

7.3.2 Spojovací materiál 

Tab. 31- Výpis spojovacího materiálu 

NÁZEV  MATERIÁL KS 
HMOTNOST 

KS 
HMOTNOST 

CELKEM 
ŠROUB M10X16 6HR 8.8 zn 18 0,01 0,18 
PODLOŽKA 18 8.8 zn 1336 0,01 13,36 
PODLOŽKA 22 8.8 zn 4096 0,01 40,96 
UZAVŘEÁ MATICE M18 8.8 zn 1336 0,01 13,36 
UZAVŘENÁ MATICE M22 8.8 zn 4096 0,01 40,96 
DETAIL TÁHLA PRAVÁ ST 52-3 187 1,3 243,1 
DETAIL TÁHLA LEVÁ ST 52-3 187 1,3 243,1 
SVORNÍK M20 - L=289mm S355 2048 0,7 1433,6 
SVORNÍK M16 - L=255mm S355 44 0,4 17,6 
SVORNÍK M16 - L=275mm S355 624 0,43 268,32 
NAVAŘOVACÍ PANT S235 3 0,01 0,03 
PODLOŽKA PÉROVÁ M16 8.8 zn 5 0,01 0,05 
PODLOŽKA 30/17,5 8.8 zn 5 0,01 0,05 
UZAVŘENÁ MATICE M16 8.8 zn 5 0,01 0,05 
MATICE M16 8.8 zn 5 0,01 0,05 
ZÁVIT. TYČ M16 - 250 8.8 zn 10 0,32 3,2 
PODLOŽKA 20/11 8.8 zn 5 0,01 0,05 
MATICE M10 8.8 zn 64 0,01 0,64 
ŠROUB M10X20 6HR 8.8 zn 128 0,02 2,56 
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7.3.3 Doprava 

 Nákladní vozidlo s valníkem a hydraulickou rukou - MAN TGX 26.440 LL + HNJ 
Palfinger PK18002 6x2 

Nákladní vozidlo bude mít za úkol dovážet na staveniště veškerý materiál, 
včetně bednících systémových dílců, železobetonové výztuže, ocelových prvků a 
smrkového řeziva. 

V případě převozu větších konstrukčních částí je možno využít přívěsný pod-
valník, který přepravovací plochu vozidla. 

 Mobilní autojeřáb - Liebherr LRT 1090-2.1 

Mobilní autojeřáb bude především zdvihat konstrukční prvky a ukládat je na 
místo montáže. Po každé směně bude rameno zasunutu zpět do složené polohy a 
zajištěno. 

 Montážní teleskopická plošina STATECH GENIE SX 135 XC 

Montážníci využijí tuto plošinu pro lepší přistup k jednotlivým spojům ve výšce.  

7.3.4 Skladování 

7.3.4.1 Na staveništi 

Pro skladování drobného materiálu, kapalin a pracovního nářadí bude na sta-
veništi umístěn uzamykatelný kontejner. Ten bude opatřen speciálním dnem, které 
nepropustí případné vytečené kapaliny, které by způsobily kontaminaci okolního te-
rénu. Většina sejmuté ornice (146,25 m3) bude již uskladněná na připravené ploše. 
Výška deponie je maximálně 1,5m. Prokypřování není plánováno, jelikož se nepřed-
pokládá, že by skladování trvalo déle jak 2 roky. Vedle této deponie bude vyznačená 
plocha pro skladování ostatního materiálů a bednících systémových dílců se spoj-
kami.  

Všechny skladované materiály a pomůcky budou uloženy tak, aby nedošlo 
v průběhu skladování k jejich znehodnocení, poškození či nedošlo k úrazu pracov-
níků, tedy budou zajištěné proti pádu, ostré hrany budou zakryty a zřetelně ozna-
čeny. 

Dřevěné lamely budou umístěny na skladovací ploše č. P8. Tato plocha bude 
odvodněná, vysypaná betonovým recyklátem, který bude zhutněný. Prvky budou 
skladovány na výšku, aby se minimalizovalo riziko s prohnutím prvků. Ochrana proti 
klimatickým podmínkám a prachu bude zajištovat rycí plachta. 
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Další skladovací plochy jsou graficky zaznačeny v příloze č. P.3 – Zařízení sta-
veniště – montážní práce. 

7.3.4.2 Mimo staveniště 

V obci Kunovice se nachází skladová hala, kde se budou skladovat konstrukční 
prvky. Tato hala s rozměry 15x45m opatřená jeřábovou dráhou s nosností 8 500 kg 
je zajištěná proti vniknutí cizím osobám. Jeřábovou dráhu může obsluhovat pouze 
osoba s planým strojním průkazem pro danou kategorii. V etapě montážních prací 
bude tato hala nejvíce využívána. Bude se zde probíhat skladování konstrukčních 
prvků a zároveň i částečná montáž. 

7.4 Pracovní podmínky 

Obecné 

Zákaz pohybu osob pod místem montáže, pod pracující plošinou i zavěšeným 
břemenem! Vstup na rozhlednu pouze povolaným osobám, které jsou vybaveny 
všemi OOPP, nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a způsobilý vy-
konávat danou činnost. Více informací je obsaženo v kapitole č. 11. Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. 

Limity klimatických podmínek 

Montáž nadzemní konstrukce rozhledny patří mezi činnosti se zvýšeným rizi-
kem. Práce mohou probíhat pouze za dobrých klimatických podmínek, tj. teplota 
vzduchu se pohybuje v rozmezí +5°C - +30°C. Pokud teplota nevyhovuje rozmezí, je 
nutné montážní práce pozastavit. Další podmínkou je nadměrný vítr. Pokud rychlost 
překročí 10m/s je nutné okamžitě pozastavit montážní činnost a stáhnout ramena 
plošiny a jeřábu. Jakmile bude rychlost větru vyšší jak 15 m/s, ramena všech mecha-
nizací musí přejít do stabilizované a zajištěné polohy tak, aby nedošlo k převrácení 
stroje. Přerušení prací a stáhnutí ramen nastane i v následujících případech. Když se 
v dané lokalitě nachází bouřkový mrak a byly na obloze zahlédnuty blesky. Všichni 
pracovníci musí opustit prostor objektu a vzdálit se od něj a strojů na vzdálenost 
minimálně 10 m. Další práce mohou opět začít až po 1 hodině od posledního výskytu 
blesku. Další limitující parametry pro montáž jsou viditelnost, vytrvalý déšť a sněžení 
a námraza. Viditelnost musí být minimálně na 30 m, intenzita deště nesmí přesáh-
nout 5 mm/m2/h. Jakmile jsou tyto hodnoty překročeny, práce jsou pozastaveny do 
doby, kdy hodnoty opět klesnou pod dané meze. 
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Příprava položek pro montáž 

Jednotlivé položky musí být vyrobeny tak, aby vyhovovali předepsané kon-
strukční dokumentace tak, aby se při sestavování daly volně složit, těsně na sebe 
dosedaly a aby nebyly překročeny mezní odchylky stanovené dle ČSN 73 2611. 

Před sestavováním dílce musí být z položek odstraněn otřep, struska apod. 
Protikorozní ochrana bude provedena po celé ploše jednotlivých dílců zvlášť. Dojde 
tak k nanesení vrstvy i do míst, které by byly jednotlivými spoji nepřístupné. 

Jednotlivé položky budou označeny dle výrobních skupin. Při ražení nesmí rad-
nice narušit pohledové plochy konstrukcí, snížit jejich únosnost a neovlivní tak cha-
rakteristiku materiálu.  

Svařování 

Ruční svařování nosných konstrukčních dílů může pouze svářeč s hodnocením 
B nebo C klasifikace ČSN 05 0710. Pomocné svary mohou provádět svářeči se zá-
kladním kursem. Všechny svárové plochy se musí odmastit, vysušit a zbavit nečistot, 
které by nepříznivě mohli ovlivnit pevnost a kvalitu jednotlivých svarů. Při svařování 
musí být dodrženy bezpečnostní předpisy podle ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 a ČSN 
05 0650. 

Při svařování tlustých plechů, u kterých je nebezpečí tvoření křehkých pásem 
je nutno zabránit jejich vzniku pomocí předehřevu. Kontrola celistvosti svarů se pro-
vádí ultrazvukem. 

Provedené svary musí pomalu chladnout vlivem okolní teploty. Za žádných 
okolností není přípustné konstrukční prvky prudce ochlazovat. Při chladnutí prvků 
na ně nesmí působit vnější síly ani otřesy. Svařuje-li se mimo krytý prostor, musí být 
chráněno před deštěm, sněhem a mrazem. Svařování pod 0°C je zakázáno. 

Šroubové spoje 

Pro šroubové spoje se musí použít šroubů a matic předepsaných v konstrukční 
dokumentaci. Pokud v konstrukční dokumentaci není psáno jinak, musí být vždy pod 
maticí šroubu vložená podložka. Po podložce následuje otevřená šestihranná ma-
tice, která se dotáhne na předepsaný moment momentovým klíčem. Následně se 
šroubový spoj zajistí uzavřenou šestihrannou maticí, které se dotáhne na ¾ přede-
psaného momentu pro daný šroubový spoj. Šrouby v delších řadách se utahují stří-
davě od středu k okrajům. 
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Každý šroubový spoj bude po dotažení ozna-
čen barevnou značkou (žlutá), která bude zasaho-
vat jak na dotaženou matici, tak i na závity 
šroubu/okolní materiál. Při povolení matice nebude 
označené místě celistvé (pootočená matice) a bude 
ihned zřejmé, že daný spoj potřebuje okamžitou 
důkladnou kontrolu.  

Zajištění bezpečnosti letecké dopravy v průběhu výstavby 

V průběhu montáže bude využíváno mobilní letecké návěstidlo, které se bude 
vždy přemisťovat na nejvyšší vystavenou konstrukci tak, aby byla zajištěna bezpeč-
nost v letecké době i v průběhu realizace výstavby. Baterie přenosného leteckého 
návěstidla budou každý týden dobíjeny. 

Obr. 46- Aircraft warning light28 

Konkrétní produkt Portable 12VDC ICAO Low-intensity, Type A Obstacle Light 
and FAA Type L-461T Taxiway Edge Light splňuje podmínky ICAO Annex-14, může 
být tedy použit pro tyto účely. Zařízení bude zapnuto na následující nastavení: 

 400 Lux 
 Red LED Steady 
 Blue LED Off 
 Mode 360° 

S touto konfigurací je předepsaná životnost baterie 16 dní. Navrhuji určení 
konkrétního pracovního dne, např. pátek, kdy se na začátku dne zařízení přenese do 
kanceláře stavbyvedoucího, kde bude nabito. Ke konci směny se nabité zařízení opět 
připne na nejvyšší vystavěnou konstrukci a zajistí proti pádu. Jiné dny bude zařízení 
pouze přemísťováno na nejvyšší vystavenou konstrukci. V případě špatných klima-
tických podmínek, kdy by se v předepsaný den znemožnil přístup k zařízení a jeho 
nabití, dojde tak v nejbližší možné době.  

 
28 Aircraft Warning Lights. In: CEL [online]. Surrey SM4 4AW United Kingdom: CEL2012, 2015 [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: 
https://www.contarnex.com/led-obstruction-lighting/datasheets/Portable/CEL-10-12-P-RB-CST-portable-low-intensity-led-obstruction-war-
ning-light.pdf 

 

Obr. 45- Značení utažených šroubů 
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Zajištění ocelových konstrukcí 

Výroba ocelových konstrukčních prvků společně s jejich úpravou a následnou 
povrchovou úpravou je časově náročná záležitost. Proto je nezbytně nutné, aby pro-
běhla objednávka těchto výrobků co nejdříve. Minimalizuje se tak riziko s prodlou-
žením celkové doby výstavby. Celková výstavba ocelové konstrukce je rozdělená do 
4. výstavbových částí. Proto je důležité dbát nejvyšší důraz na urychlenou výrobu 1. 
výstavbové části společně s prvky kategorie „Ostatní“ a „Spojovací materiál“. Vý-
pis všech prvků, které spadají do jednotlivých částí nalezneme v příloze č. P1 – Výkaz 
výměr. 

Ocelové prvky se po přivezení z výrobny (ValSteel, a.s.) musí překontrolovat 
podle výrobní dokumentace. Překontrolovány musí být všechny rozměry, tloušťky a 
montážní otvory. Po této kontrole je možné podepsat předávací protokol, který 
bude pečlivě uchován. Po přezkoušení a překontrolování návaznosti společných 
spojů je možné veškeré prvky, případně jejich části, odvézt do zinkovny (Weigel, 
s.r.o.), kde se na ocel nanese antikorozní ochrana v podobě žárového zinkování.  

Je nepřípustné do pozinkovaných prvků řezat, vrtat, či jakkoliv zasahovat! 

Po provedení povrchové úpravy se prvky opět převezou zpět do meziskladu 
v Kunovicích, kde se bezpečně uskladní tak, aby nedošlo k porušení materiálu. Záro-
veň prvky nesmí ohrozit bezpečnost pracovníků. 

SUROVINY VÝROBA OCELI 
VALSTEEL, a.s. SKLAD FIRMY

PŘEPRAVA DO 
MEZISKLADU 

KUNOVICE

ÚPRAVA 
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

ČÁSTEČNÁ MONTÁŽ A 
DEMONTÁŽ KČNÍCH 

PRVKŮ

DOPRAVA DO 
ZINKOVNY WEIGEL, 

s.r.o.
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ SKLAD FIRMY

DOPRAVA DO 
MEZISKLADU 

KUNOVICE

SKLÁDKA ČÁSTEČNÁ MONTÁŽ POSTUPNÁ DOPRAVA 
NA STAVENIŠTĚ

POSTUPNÁ MONTÁŽ 
KCÍ

KOMPLETNÍ 
SESTAVENÍ
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Zajištění dřevěných lepených lamel 

Lepené lamelové dřevo je na výrobu méně náročné, avšak se také nesmí pod-
cenit jejich včasná objednávka. Prvky se vyrobí v kompletní sestavě a není tak po-
třeba jednotlivé dílce pro výrobu rozdělovat. Po převozu z výrobny (DEKWOOD, 
s.r.o.) je nutné prvky překontrolovat a uskladnit. Nejprve skladování proběhne v me-
ziskladu v Kunovicích. Dále se na staveniště budou dovážet jednotlivé prvky podle 
části výstavby, ve které se nachází a která bude následovat tak, aby v době montáže 
již byly na staveništi. 

  

SUROVINY
VÝROBA DŘEVĚNÝCH 

LEPENÝCH LAMEL 
DEKWOOD, s.r.o.

SKLAD FIRMY
TLAKOVÁ 

IMPREGNACE LAMEL 
DEKWOOD, s.r.o.

SKLAD FIRMY
PŘEPRAVA DO 
MEZISKLADU 

KUNOVICE

SKLADOVÁNÍ 
V MEZISKLADU

POSTUPNÁ DOPRAVA 
NA STAVENIŠTĚ

SKLADOVÁNÍ NA 
STAVENIŠTI PO 

ČÁSTECH

POSTUPNÁ MONTÁŽ 
KCÍ

KOMPLETNÍ 
SESTAVENÍ PRVKŮ
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7.5 Technologický postup 

7.5.1 Obecné podmínky pro sestavování 
dílců a jejich příprava 

Výstavba celé rozhledny je rozdělena do 4 
výstavbových částí směrem od +- 0,00 m až do 
+ 35,00 m. Každá tato část má vlastní seznam 
jednotlivých ocelových i dřevěných prvků, které 
jsou pro danou výstavbu potřebné. Každá část 
začíná uložením centrálního nosného sloupu 
osazeného částečnou sérií schodišťových 
stupňů. Následně bude osazena řada lamel. 
Společně s lamelami se osadí nejvyšší možné 
obruče tak, aby byly spojené do půdorysného 
kruhu a zajistily celkovou tuhost jednotlivých 
dřevěných prvků. Poté je možné konstrukci do-
plnit o další zbylé obruče, osadit IPE 120 nos-
níky, které spojí centrální sloup s krajními dře-
věnými lamelami a předepnout stěnová a vodo-
rovná tahová ztužidla. Jakmile jsou tyto hlavní 
nosné prvky na místě, předepnuté, dotažené a 
zajištěné, je možné osadit prvky podest. Zá-
bradlí lze částečně montovat po osazením po-
dest od spodu až do úrovně poslední namonto-
vané podesty. 

7.5.2 Výstavba I. části 

7.5.2.1 Příprava pro osazení sloupu 

Nejprve je nutné za pomocí příklepové vr-
tačky vyvrtat 12 děr Ø30 mm o hloubce 300 
mm, které budou sloužit pro ukotvení centrál-
ního sloupu. Tyto tvory budou vrtány v okruhu 
550 mm jehož střed je zároveň i střed železobe-
tonové patky. Doporučuji si vytvořit šablonu, 
která bude kopírovat patu sloupu SL1 a podle ní 
navrtat otvory. Po vyvrtání se do každé díry vloží 
hadička, ta vyfoukne stlačený vzduch, který vy-
čistí díru od prachu a nečistot. Poté se do všech 

Obr. 47- Rozdělení na části výstavby 
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otvorů injektuje chemická kotva. Jakmile jsou všechny otvory vyplněné, vloží se do 
každého závitová tyč (8.8) Ø25mm délek 380 mm tak, aby vyčnívaly 100 mm nad po-
vrchem betonu. Tyče se zajistí proti volnému pohybu a směs se nechá vytvrdnout. 

7.5.2.2 Uložení ocelového poklopu šachty základové patky 

V době technologické přestávky z důvodu tuhnutí chemické kotvy je možné 
osadit vstupní poklop do úložné šachty v železobetonovém poklopu šachty.  Rám 
poklopu osazeny jednou stranou pantů a pásnic se nasadí na okraj šachty. Mezi rám 
a betonový povrch bude vložen trvale pružný tmel, který zajistí vodotěsnost tak, aby 
se dešťová voda nedostala do úložné šachty. Rám je opatřen pásnicemi s otvory. 
V místě otvorů se do stěn betonu vyvrtají příklepovou vrtačkou díry Ø10mm s dél-
kou alespoň 80 mm, do který bude vložena hmoždinka s vrutem, který uchytí pásnici 
s rámem k celé konstrukci železobetonové patky. Usazený rám může být doplněn 
poklopem, který se nasadí na panty rámu a po uzavření uzamkne do rámu.  

7.5.2.3 Osazení centrálního sloupu SL1 

Po vytvrdnutí chemické kotvy (dle TL dané konkrétní chemické kotvy) se na 
každá tyč osadí maticí M36 s podložkou. Horní plochy podložek se vyrovnají do ro-
viny (+0,010m). Poté se může osadit první část (SL1) centrálního sloupu rozhledny. 
Úvazy se uváže břemeno SL1, které jeřáb umístí na již předem připravenou pozici na 
základové patce. Montážní otvory se osadí na závitové tyče a zajistí maticí s podlož-
kou. Sloup se za pomocí matic vyrovná do roviny. Po kontrole svislosti se horní ma-
tice dotáhnou na moment 500 Nm. Poté se konec závitové tyče opatří uzavřenou 
maticí M36 na 400 Nm. Po osazení se prostor mezi sloupem vyplní cementovou ex-
panzní zálivkou. Do sloupu bude vložena chránička pro ochranu budoucí elektroin-
stalace. Sloup bude v patě připojen k zemnícího drátu, který je vyveden ze základové 
patky. 

7.5.2.4 Instalace dřevěných lamel obručemi 

Za pomocí autojeřábu se usadí 1. série dře-
věných lamel, které se v patě přikotví k úložnám 
konzolám za pomocí 12x 32x M20 (5.6) – 111Nm. 
Lamely se budou osazovat postupně a mezi kaž-
dou se průběžně osadí nejvyšší možná obruč 
(+4,620m). Po další osazené lamele se osadí další 
část z nejvyšší obruče, dokud nebudou všechny 
lamely osazeny a spojeny obručemi. Následně se 
osadí všechny zbylé obruče pro první část výstavby.  Obr. 48- Detail spoje lamela-obruč 
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7.5.2.5 Montáž IPE nosníků 

Jakmile jsou všechny lamely a obruče z první části výstavby osazeny, nastane 
montáž IPE 120 nosníků, které propojí dřevěné lamely s centrálním sloupem. IPE 
nosníky se nachází v úrovní podest, tedy +2,310 m a +4,620 m. 

7.5.2.6 Předepnutí táhel 

Stěnová i vodorovná táhla mohou být instalována s daným předepnutím až do 
výšky poslední namontované obruče. Samotné osazení a předepnutí probíhá násle-
dovně: Nejprve je nutné zaměřit délku montážních otvorů na konstrukci (od středu 
prvního montážního otvorů po střed druhý). Po zaměření této osové délky si pra-
covník přichytá táhlo (S355) pro konkrétní umístění společně s prvky DETAN DT20 
pravý a levý (S355). Na každý konec táhla osadí tyto prvky tak, aby délka mezi osami 
otvorů, byla stejná, jako délka změřené stávající konstrukce. Závity musí být očištěné 
a promazané! Po této přípravě je možné osadit táhlo s detany na místo a zajistit 
svorníkem M20x283mm (S355) zajištěné šestistrannou maticí M20 s podložkou 
z každé strany. Po zajištění a celkové kontrole je možné tyto svorníky dotáhnout na 
111Nm. Po dotažení obou svorníků je možné předepnout samotná táhla. Táhla jsou 
na každém konci opatřeny různým směrem závitového stoupání (jeden konec levo-
točivý, druhý pravotočivý). Dvěma stranovými klíči se uchytí táhlo v místech s osmi-
hranným vybráním a pootočením tyče táhla dojde k vnesení předpětí. Předpětí je 
závislé na stoupání závitů, úhlu pootočení, vlastnosti materiálu tyče táhla a plochy 
jeho průřezu. Do táhel se vnáší předpětí 115 N, což odpovídá ½ otáčky. Před před-
pětím se na jednom z detanu zaznačí pozice táhla (modrá) před předpětím a po 
předpětí je zřejmé, o kol bylo táhlo pootočeno. Následně se táhlo zajistí kontrama-
ticemi tak, aby nedošlo k uvolnění táhla a ztráty vneseného předpětí. Styk táhla, kon-
tramatice a detanu bude opatřeno značkou(žlutá), která bude případně indikovat 
povolení spoje. Průchody táhel přes stojiny IPE nosníků budou opatřeny pryžovými 
návleky, aby se zamezilo přímého dotyku mezi ocelovými povrchy a tím odření žá-
rově pozinkovaného povrchu konstrukcí. Stejnými pryžovými návleky budou chrá-
něny i křížení jednotlivých táhel.  

            Obr. 49- Detan, kontramatice a táhlo29 

 
29 Detan Zugstabsystem Installation. In: YouTube.com [online]. ;United States: YouTube, 2021 [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=6DrpwevQIXg&ab_channel=HALFENchannel 
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7.5.2.7 Uložení podest a schodišťových stupňů 

Schodišťové stupně šířky 900 mm se v první části výstavby sestavují postupně, 
odspodu až k do úrovně + 6,960 m. Stupně budou na sloup osazovány postupně za 
pomocí dvou M12 šroubů s maticí dotažených na 30Nm. Podesty jsou ukládány na 
již nainstalované IPE nosníky. 

7.5.2.8 Osazení zábradlí 

Zábradlí schodiště i podest je tvořeno madlem – žárově pozinkovanou trubkou 
Ø 44,5 mm a svislou výplní tyčoviny Ø 15 mm. Všechna ukončení madel zábradlí bu-
dou zaslepena zaoblenými koncovkami. Tenké tyče prochází vždy dvěma schodišťo-
vými stupni a tím dojde k celkovému ztužení daného ramene. První část výstavby 
bude schodištěm osazeno do + 6,320 m. 

7.5.3 Výstavba II. části 

7.5.3.1 Osazení centrálního sloupu SL2 

Další díl sloupu, který navazuje na SL1 má výškovou úroveň styku +9,240 m. 
Ještě před uložením se SL2 osadí 44 schodišťovými stupni šířky 900 mm. Jakmile jsou 
stupně dotaženy a zajištěny, lze přejít na uložení a zajištění druhé části sloupu. Po-
mocí autojeřábu se tato sestava nasadí na již vystavěnou část centrálního sloupu. 
Po osazení se spoj zajistí 12x M16 šrouby s maticemi a dotáhnou na moment 71 Nm. 
Po dotažení se konce šroubů osadí uzavřenými šestihrannými maticemi a dotáhnou 
na moment 50 Nm. Po zajištění se sloupem protáhne chránička kabeláže pro bez-
pečné vedení elektroinstalace. 

7.5.3.2 Instalace dřevěných lamel 

Druhá série lamel bude ukotvena na la-
mely předešlé. Lamely se budou opět osazovat 
postupně zároveň s nejvyšší obručí (+ 13,860 
m). Styk navazujících lamel zajišťuje ocelový 
plech s 32 otvory připravených pro kotvení po-
mocí M20 šestihranných šroubů s maticemi 
(5.6). Následně se osadí všechny zbylé obruče 
pro druhou část výstavby. 

 

 

 Obr. 50- Detail spoje dvou lamel a obruče 



Bc. Kamil Vokurek 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
MONTÁŽ NADZEMNÍ KONSTRUKCE Z OCELI  

A DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH LAMEL 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 

122 

Pokud se zjistí, že je na konci denní směny některá z lamel nestabilních v jed-
nom ze směrů pohybu, je nutné tyto lamely zajistit stažením kurtovacím pásem po 
ob-vodu tak, aby pás objal všechny vystavěné lamely a tím bude zvýšená tuhost 
v podélném i příčném směru. Zároveň je nutné sledovat předpověď povětrnostních 
podmínek. Pokud se předpokládá rychlost větru vyšší než 15 m/s, je nutné volné 
lamely přichytit v nejvyšší poloze i k centrálnímu sloupu. Tyto podmínky zajištění 
dřevěných lamel platí pro všechny části výstavby nadzemní konstrukce. 

7.5.3.3 Montáž IPE nosníků 

Jakmile jsou všechny lamely a obruče z druhé části výstavby osazeny, nastane 
montáž IPE 120 nosníků, které propojí dřevěné lamely s centrálním sloupem. IPE 
nosníky se nachází v úrovní podest, tedy +6,930 m, +9,240 m, 11,550 m a +13,860 m. 

7.5.3.4 Doplnění táhel 

Po montáží IPE nosníků je možné osadit stěnová i vodorovná táhla rozhledny 
až do úrovně + 13,860 m. Samotný postup předpínání táhel je popsán v části 1.5.2.4 
Předepnutí táhel. 

7.5.3.5 Doplnění podest, schodišťových stupňů a zábradlí s výplní 

V této fázi je možné doplnit veškeré podesty a schodišťové stupně šířky 
900 mm až do výškové úrovně +16,170 m. 

Doplnění zábradlí s výplní je možné až do úrovně podesty F, která je ve výškové 
úrovni +13,860 m. 

7.5.4 Výstavba III. části 

7.5.4.1 Osazení centrálního sloupu SL3 

Další díl sloupu, který navazuje na SL2 má výškovou úroveň styku +16,480 m. 
Ještě před uložením se SL3 osadí 33 schodišťovými stupni šířky 900 mm. Jakmile jsou 
stupně dotaženy a zajištěny, lze přejít na uložení a zajištění třetí části sloupu. Pomocí 
autojeřábu se tato sestava nasadí na již vystavěnou část centrálního sloupu. Po osa-
zení se spoj zajistí 8x M16 šrouby s maticemi a dotáhnou na moment 71 Nm. Po 
dotažení se konce šroubů osadí uzavřenými šestihrannými maticemi a dotáhnou na 
moment 50 Nm. Po zajištění se sloupem protáhne chránička kabeláže pro bezpečné 
vedení elektroinstalace. 

7.5.4.2 Instalace dřevěných lamel 

Třetí série lamel bude ukotvena na lamely předešlé. Lamely se budou opět 
osazovat postupně zároveň s nejvyšší obručí (+20,790 m). Styk navazujících lamel 
zajišťuje ocelový plech s 32 otvory připravených pro kotvení pomocí M20 
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šestihranných šroubů s maticemi (5.6). Následně se osadí všechny zbylé obruče pro 
třetí část výstavby. 

7.5.4.3 Montáž IPE nosníků 

Jakmile jsou všechny lamely a obruče z třetí části výstavby osazeny, nastane 
montáž IPE 120 nosníků, které propojí dřevěné lamely s centrálním sloupem. IPE 
nosníky se nachází v úrovní podest, tedy +16,170 m, +18,480 m a +20,790 m. 

7.5.4.4 Doplnění táhel 

Po montáží IPE nosníků je možné osadit stěnová i vodorovná táhla rozhledny 
až do úrovně +20,790 m. Samotný postup předpínání táhel je popsán v části 1.5.2.4 
Předepnutí táhel. 

7.5.4.5 Doplnění podest, schodišťových stupňů a zábradlí s výplní 

V této fázi je možné doplnit veškeré podesty a schodišťové stupně šířky 
900 mm až do výškové úrovně +23,100 m. 

Doplnění zábradlí s výplní je možné až do úrovně podesty K, která je ve výškové 
úrovni +23,100 m. 

7.5.5 Výstavba IV. části 

7.5.5.1 Osazení zúženého centrálního sloupu SL4 

Další díl sloupu, který navazuje na SL3 má výškovou úroveň styku +27,720 m. 
Ještě před uložením se SL4 osadí 22 schodišťovými stupni šířky 750 mm. Jakmile jsou 
stupně dotaženy a zajištěny, lze přejít na uložení a zajištění třetí části sloupu. Pomocí 
autojeřábu se tato sestava nasadí na již vystavěnou část centrálního sloupu. Po osa-
zení se spoj zajistí 8x M12 šrouby s maticemi a dotáhnou na moment 30 Nm. Po 
dotažení se konce šroubů osadí uzavřenými šestihrannými maticemi a dotáhnou na 
moment 25 Nm. Po zajištění se sloupem protáhne chránička kabeláže pro bezpečné 
vedení elektroinstalace. 

7.5.5.2 Instalace dřevěných lamel 

Čtvrtá a poslední série lamel bude ukotvena na lamely předešlé. Lamely se bu-
dou opět osazovat postupně zároveň s nejvyšší obručí (+30,030 m). Styk navazujících 
lamel zajišťuje ocelový plech s 32 otvory připravených pro kotvení pomocí M20 šes-
tihranných šroubů s maticemi (5.6). Následně se osadí všechny zbylé obruče pro 
čtvrtou část výstavby. 
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7.5.5.3 Montáž IPE nosníků 

Jakmile jsou všechny lamely a obruče ze čtvrté části výstavby osazeny, nastane 
montáž všech zbylých IPE 120 nosníků, které propojí dřevěné lamely s centrálním 
sloupem. IPE nosníky se nachází v úrovní podest, tedy +23,100 m, +25,410 m, 
+27,720 m a +30,030 m. 

7.5.5.4 Doplnění táhel 

Po montáží IPE nosníků je možné osadit všechny zbylá stěnová i vodorovná 
táhla rozhledny. Samotný postup předpínání táhel je popsán v části 1.5.2.4 Přede-
pnutí táhel. 

7.5.5.5 Doplnění podesta schodišťových stupňů. 

V této fázi je možné doplnit veškeré podesty a schodišťové stupně šířky 
900 mm až do výškové úrovně +27,720 m. Od této úrovně budou pokračovat scho-
dišťové stupně šířky 750 mm, které byly nainstalovány již při montáži sloupu SL4. 

V této fázi je čas na osazení kryté a hlavní plošiny. Nášlapnou vrstvu hlavní plo-
šiny tvoří slzičkový plech, který je spádovaný směrem od sloupu!  

7.5.5.6 Montáž sloupu SL5 s bleskosvodem a leteckým návěstidlem 

Sloup SL5 Ø110mm je posledním dílce centrálního sloupu rozhledny. Je nos-
ným prvkem pro letecké návěstidlo a zároveň má funkci bleskosvodu. Sloup SL5 na-
vazuje na sloup SL4, ke kterému se kotví v úrovni +30,030m za pomocí 8x M12 
šroubů dotažených na 30 Nm. 

7.5.5.7 Doplnění zábradlí 

Po výstavbě všech podest, plošin a posledního dílu centrálního sloupu je 
možné doplnit rozhlednu o zbylé zábradlí po celé výšce rozhledny.  

7.5.5.8 Osazení nerezového panoramatu 

Madlo nejvyšší vyhlídkové plošiny je tvořeno ze segmentů z ohnutého nerezo-
vého plechu s gravírovaným panoramatem. Nerezový plech bude kotven pomocí L 
profilů a vrutů do čel dřevěných lamel. Plech tak bude plnit ochrannou funkci ve 
formě okapového plechu, který snižuje smáčení čelních ploch lamel dešťovou vo-
dou. 
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7.5.6 Doplňky rozhledny 

Stavba rozhledny bude doplněná o zbylé prvky jako jsou dva hasící přístroje 
s ocelovou skříní, informační tabulky na každé podlaží, kde se návštěvník dozví, v ja-
kém patře se nachází, jakou má výškovou polohu a jaký je směr úniku ze stavby.  

7.6 Složení pracovních čet 

7.6.1 Montážní práce 

1x mistr 
2x montážní pracovník na plošině 
4x montážní pracovník na montážní ploše 
1x řidič nákladního vozidla/vazač břemen 

7.6.2 Doplňkové profese 

Strojník jeřábu 
Strojník montážní plošiny 

Obr. 51- Rozdělení centrálního sloupu 
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7.7 Stroje a nářadí 

Podrobnější zápis o jednotlivých strojních mechanismech je sepsán v kapitole č 9. 
Strojní sestava 

7.7.1 Hlavní stavební mechanismy 

7.7.1.1 MAN TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2 – valník 

Valník MAN TGX s hydraulickou rukou Palfinger bude pronajat z autopůjčovny. 
Jeho hlavním úkolem bude přeprava konstrukčních prvků rozhledny. Bude k dispo-
zici po celou dobu výstavby.  

Obr. 52- MAN TGX30 

Obr. 53- Rozměry a únosnost31 

 
30 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
31 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
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Tab. 32- Výpis kritických břemen k posouzení autojeřábu 

7.7.1.2 Mobilní autojeřáb Liebherr LRT 1090-2.1 

Mobilní jeřáb Liebherr bude určen k samotným montážním pracím rozhledny. 
Jeho hlavním úkolem bude zdvihání konstrukčních prvků. Autojeřáb byl vybrán z dů-
vodu možnosti poměrně rychlého složení ramene v případě nepříznivých klimatických 
podmínek na vrcholu kopce a to především silný vítr. (13. březen 2019 – 63,5km/h) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 54- Posouzení autojeřábu32 

 
32 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 

 

BŘEMENO SLKLADBA 
BŘEMENE 

VÁHA VODOROVNÁ 
VZDÁLENOST 

HORIZONTÁLNÍ 
VZDÁLENOST 

A SL3+44SCHODŮ 1595 kg 14 m 27,7 m 
B SL5+NÁVĚSTIDLO 98 kg 16 m 34,6 m 
C LAMELA  632 kg 32 m 20,4 m 
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7.7.1.3 Teleskopická plošina STATECH GENIE SX-135 XC™ 

Společně s autojeřábem bude pracovat teleskopická plošina s montážníky. 
Rampa plošiny je částečně otočná, tudíž je možné provádět montáž i na protější 
straně rozhledny. Pokud však nebude dobrý přístup z jedné strany, může se plošina 
přemístit na plochu pro jeřáb a jeřáb přemístit místo plošiny.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 55- Montážní plošina33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56- Posouzení montážní plošiny34 

 
33 Statech SX 135. In: Statech.cz [online]. Grandtham, UK: Statech, 2006 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.statech.cz/userfiles/sx-
135-xc-15450479425833.pdf 
34 34 Statech SX 135. In: Statech.cz [online]. Grandtham, UK: Statech, 2006 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.statech.cz/userfi-
les/sx-135-xc-15450479425833.pdf 
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7.7.2 Vedlejší stavební mechanismy 

7.7.2.1 Elektrické nářadí a ruční nářadí 

 Příklepová vrtačka 
 Svářečka na železo CO2 
 Velká kotoučková bruska 
 Malá kotoučová bruska 
 Rázový utahovák na nástavce 1“ 
 Tlakový čistič 
 Čerpadlo na odvodnění stavební jámy 
 Značkovací šňůra 
 Kladivo 2,5kg, 1,5kg, tesařské 
 Špachtle 
 Štětec 

7.7.2.2 Měřící přístroje 

 Nivelační přístroj 
 Rotační laser 
 Vodováha 2 m 
 Vodováha 1 m 
 Laserové měřidlo 
 Svinovací metr 
 Svinovací pásmo 

7.8 OOPP 

 Ochranné brýle, svářečský štít 
 Protihluková sluchátka 
 Výstražné vesty 
 Ochranné přilby 
 Pevná obuv s vyztuženou špičkou a ocelovou podrážkou 
 Ochranné rukavice 
 Respirátor 
 Záchytný postroj 
 Záchytné lano s tlumičem trhu 
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7.9 Jakost a kontrola kvality 

7.9.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola staveniště 
 Kontrola PD, SoD a dalších dokumentů 
 Kontrola inženýrských sítí 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola geodetických bodů 
 Kontrola pozic ocelových konzol 
 Kontrola geologického průzkumu 

7.9.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Zaměření objektu 
 Kontrola dodaných ocelových prvků 
 Kontrola dodaných dřevěných prvků 
 Kontrola uvázání břemen 
 Kontrola šroubů a šroubových spojů 
 Kontrola předepnutí táhel 
 Kontrola svařování konstrukcí 
 Kontrola provedení antikorozní vrstvy 
 Kontrola druhu, počtu a barevného odlišení vrstev 
 Kontrola impregnace dřevěných lamel 
 Kontrola tloušťky vrstvy 
 Kontrola porytí těžko dostupných míst 
 Kontrola nekuřáckého prostoru 
 Kontrola osazení každého celku 
 Kontrola poloh os prvků 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola souladu s časovým plánem 
 Kontrola strojů pro zakládací práce 

7.9.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie 
 Kontrola celistvosti povrchové úpravy 
 Kontrola jakosti smontovaných prvků 
 Kontrola dokumentace 
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7.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a seznámeni 
s technologickým postupem provádění prací a ochrannými pomůckami dle prová-
děné stavební činnosti. Ochranné a bezpečností pomůcky budou kontrolovány, 
bude dohlíženo na jejich stav. 

O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 Sb.) 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covního prostředí  

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. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnost-
ních značek a zavedení signálů 
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7.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Všechny práce při zakládání budou provedeny tak, aby nedošlo ke znečištění 
životního prostředí. Pod motorový prostor a rozvody hydrauliky zaparkovaných 
strojů budou umístěny nádoby, nebo zachytávač případných uniklých provozních 
kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vody. Budou probíhat kontroly použi-
tých strojů, aby se předešlo případným škodám. 

Všechny odpady, které vznikly v etapě zakládání budou zlikvidovány dle plat-
ných zákonů. Recyklovány, popřípadě odvezeny na příslušnou skládku. Při převzetí 
každého kontejneru bude vypracován přejímací protokol za ekologickou likvidaci od-
padu. Bude následně založen a proveden zápis do stavebního deníku. Nakládání 
s odpady se řídí dle Zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech. Kovy budou odvezeny do 
výkupu. 

Tab. 33- Výpis odpadů a likvidace 

DRUH ODPADU LIKVIDACE KÓD 
Dřevo RECYKLACE 17 05 04 
Plasty RECYKLACE 17 20 03 
Malta, beton RECYKLACE 17 01 01 
Železo a ocel RECYKLACE 17 04 05 
Směs kovů RECYKLACE 17 09 07 
Směsný demoliční odpad RECYKLACE 17 09 04 
Směsný komunální odpad SPALOVNA 20 03 01 
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8.1 Vstupní kontrola 

8.1.1 Kontrola staveniště 

Provádíme kontrolu stavu pozemku, stavu přístupových cest. Zjišťujeme pod-
máčení podloží a případně jeho rozsah. Kontrolu provede vizuálně stavbyvedoucí 
(dále jen SV) a technický dozor stavebníka (dále jen TDS) se zápisem do stavebního 
deníku. 

8.1.2 Kontrola PD, SOD, SP a dalších dokumentů 

SV společně s TDS, provedou kontrolu úplnosti a správností projektové doku-
mentace. Kontrolovány jsou také vlastnické listy k pozemkům staveništi, vytyčovací 
schéma staveniště, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí. Výsle-
dek kontroly bude zapsán do stavebního deníku a bude vyhotoven předávací proto-
kol všech dokumentů. Na kontrole se může podílet i mistr. 

8.1.3 Kontrola vytyčení inženýrských sítí 

Kontrolu provádí SV, TDS a odpovědný geodet. Kontroluje se nově uložená pří-
pojka elektrické energie. Zároveň se překontroluje objem vody v IBC nádržích. Chy-
bějící voda bude případně doplněna. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního 
deníku. 

8.1.4 Kontrola pracovníků 

Kontrolu provádí SV, mistr. Dbáme zvýšenou pozornost na platnost všech prů-
kazů nutných pro vykonávaní práce, případně certifikátů a osvědčení. Kontrolujeme, 
zda jsou pracovníci schopni vykonávat činnost dle technického postupu. Výsledek 
kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 

8.1.5 Kontrola geodetických bodů 

Geodet, SV a TDS provádí kontrolu geodetických bodů. Stanovují se odchylky 
měření s projektovou dokumentací. Dle normy ČSN EN 73 0420-2 je stanovena 
mezní vytyčovací odchylka pro body výškové úrovně ± 10 mm a pro polohové body 
± 25 mm. Zároveň bude překontrolovaná stavební nula (0,000 = 862,580 m). Výsle-
dek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 

8.1.6 Kontrola pozic konzol 

Geodet provede zaměření ocelových úložných konzol pro kotvení dřevěných 
lepených lamel k železobetonovému základu. U všech konzol bude zaměřena jejich 
svislost, poloha, výšková pozice a natočení. Přípustná směrová i výšková odchylka 
činí 10 mm. Hodnoty mimo toto rozmezí budou projednávány se statikem. 
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8.1.7 Kontrola geologického průzkumu 

Geolog, SV a TDS provede kontrolu geologického průzkumu, prověření výskytu 
podzemní vody a mocnosti vrstev. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního 
deníku. 

8.2 Mezioperační kontrola 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Montáž nadzemní konstrukce rozhledny patří mezi činnosti se zvýšeným rizi-
kem. Práce mohou probíhat pouze za dobrých klimatických podmínek, tj. teplota 
vzduchu se pohybuje v rozmezí +5°C - +30°C. Pokud teplota nevyhovuje rozmezí, je 
nutné montážní práce pozastavit. Další podmínkou je nadměrný vítr. Pokud rychlost 
překročí 10m/s je nutné okamžitě pozastavit montážní činnost a stáhnout ramena 
plošiny a jeřábu. Jakmile bude rychlost větru vyšší jak 15 m/s, ramena všech mecha-
nizací musí přejít do stabilizované a zajištěné polohy tak, aby nedošlo k převrácení 
stroje. Přerušení prací a stáhnutí ramen nastane i v následujících pří-. Když se v dané 
lokalitě nachází bouřkový mrak a byly na obloze zahlédnuty blesky. Všichni pracov-
níci musí opustit prostor objektu a vzdálit se od něj a strojů na vzdálenost minimálně 
10 m. Další práce mohou opět začít až po 1 hodině od posledního výskytu blesku. 
Další limitující parametry pro montáž jsou viditelnost, vytrvalý déšť a sněžení a ná-
mraza. Viditelnost musí být minimálně na 30 m, intenzita deště nesmí přesáhnout 5 
mm/m2/h. Jakmile jsou tyto hodnoty pře-kročeny, práce jsou pozastaveny do doby, 
kdy hodnoty opět klesnou pod dané meze. 

8.2.2 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Je zcela nepřípustné, aby byli pracovníci pod vlivem alkoholu či jiných omam-
ných látek. Stavbyvedoucí i mistr budou provádět kontrolu vizuálně, v případě po-
dezření k porušení tohoto pravidla budou pracovníci podrobeni dechové kontrole. 
Pokud se u pracovníka objeví jakékoliv množství alkoholu, či omamných látek, bu-
dou okamžitě vyvedeni mimo hranice staveniště s vysloveným zákazem dalšího 
vstupu a bude proveden zápis o incidentu do stavebního deníku. Další opatření za-
jistí stavbyvedoucí. 

8.2.3 Kontrola dodaných ocelových prvků 

Kontrolu provádí SV. Hodnoty z dodacího listu musí mít stejné vlastnosti, jako 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. O kontrole bude proveden zápis do staveb-
ního deníku. 
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Dodací list bude obsahovat: 
 Fakturační údaje dodavatele 
 Fakturační údaje odběratele 
 Dodací údaje (adresa, stavba, objekt) 
 Číslo objednávky 
 Dodávaný objem v t 
 Zodpovědnou osobu za převzetí 
 Datum a čas dodání 
 Jméno řidiče a SPZ vozidla 

Přebírající provede kontrolu: 
 Shoda všech údajů na dodacím listu s objednávkou 
 Množství 
 Průměr a tvar 
 Délku 
 Materiál 

8.2.4 Kontrola dodaných dřevěných prvků 

Kontrolu provádí SV. Hodnoty z dodacího listu musí mít stejné vlastnosti, jako 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. O kontrole bude proveden zápis do staveb-
ního deníku. 

Dodací list bude obsahovat: 
 Fakturační údaje dodavatele 
 Fakturační údaje odběratele 
 Dodací údaje (adresa, stavba, objekt) 
 Číslo objednávky 
 Dodávaný objem v t 
 Zodpovědnou osobu za převzetí 
 Datum a čas dodání 
 Jméno řidiče a SPZ vozidla 

Přebírající provede kontrolu: 
 Shoda všech údajů na dodacím listu s objednávkou 
 Množství 
 Průměr a tvar 
 Délku 
 Materiál 
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8.2.5 Kontrola uvázání břemen 

V době montážních prací je určen vždy jeden pracovník s označením tzv. „va-
zač“, který bude zajišťovat perfektní uvázání jakéhokoliv zvedaného břemena jeřá-
bem. Jako jediný bude smět jeřáb navigovat. V ojedinělých případech mohou být va-
zači dva. Vazač zodpovídá za stav zvedacích pásů. Tyto úkony kontroluje stavbyve-
doucí, případně mistr. 

8.2.6 Kontrola šroubů a šroubových spojů 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje všechny barevné značky na šroubových 
spojích, který by indikovaly povolení konkrétního šroubového spoje. V případě po-
volení je nutno povolený šroub/svorník zaměnit za nový. Případné dotažení se měří 
za pomocí momentového klíče. 

8.2.7 Kontrola předepnutí táhel 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje všechny barevné značky na kontramati-
cích zajišťující dotažení spoje táhla s detanem. Necelistvá značka by indikovala po-
volení táhla v obou koncích závitového spoje. 

8.2.8 Kontrola svařování konstrukcí 

Kontrolujeme umístění, velikost a výšku provedeného svaru. Kontrolu prová-
díme namátkou vizuálně, případně je možné svar překontrolovat podrobněji za po-
mocí ultrazvuku. 

8.2.9 Kontrola provedení antikorozní vrstvy 

Všechny ocelové konstrukční prvky budou překontrolovány, zdali jsou ochrá-
něny žárovým zinkem před nežádoucími vlivy okolí. Déšť, sníh a UV záření způsobují 
degradaci konstrukčního materiálu a snižují tak celkovou životnost celé konstrukce. 

Obr. 57- Značení dotaženích šroubů 
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8.2.10 Kontrola impregnace dřevěných lamel 

Všechny dřevěné konstrukční prvky budou překontrolovány, zdali jsou ochrá-
něny tlakovým impregnováním před nežádoucími vlivy okolí. Déšť, sníh a UV záření 
způsobují degradaci konstrukčního materiálu a snižují tak celkovou životnost celé 
konstrukce. 

8.2.11 Kontrola tloušťky vrstvy 

Tloušťka zinkové vrstvy každého prvku musí být ověřena digitálním měřičem 
tloušťky, který měří i vrstvu zinku Nejmenší povolená tloušťka ochranné vrstvy může 
být 140 m, doporučené hodnoty jsou v rozmezí 160 – 210 m. 

8.2.12 Kontrola porytí těžko dostupných míst 

Vizuální kontrolou budou překontrolovány ocelové konstrukční prvky, které 
jsou opatřeny antikorozním žárovým zinkem. Mistr i stavbyvedoucí se zaměří na 
místa prvků, která jsou těžko přístupná pro měřící přístroj a žárový zinek by zde mohl 
chybět. O nálezu chybějící ochranné vrstvě bude proveden zápis do SD. 

8.2.13 Kontrola nekuřáckého prostoru 

Bude kontrolováno dodržení přísného zákazu kouření v celém areálu stave-
niště! 

8.2.14 Kontrola osazení každého celku 

Bude provedena vizuální kontrola, zdali je nadzemní část osazována všemi 
prvky, které jsou navržené v projektové dokumentaci. 

8.2.15 Kontrola souladu s časovým plánem 

SV a TDS sledují plnění časového plánu v závislosti na milnících v časovém har-
monogramu. Práce by se vzhledem k milníku neměly opozdit. Výsledek kontroly 
bude zapsán do stavebního deníku. 

8.2.16 Kontrola strojů pro zakládací práce 

Strojník s mistrem průběžně kontrolují technický stav strojů se zaměřením na 
únik provozních kapalin. V případě odstávky a nečinnosti stroje bude pod podvozek 
umístěna nádoba na případné zachycení unikajících kapalin. Výsledky kontrol budou 
zapsány do stavebního deníku. 
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8.3 Výstupní kontrola 

8.3.1 Kontrola geometrie 

Kontrolu geometrie provádí stavbyvedoucí a geodet, za přítomnosti technic-
kého dozoru stavebníka. Bude se kontrolovat správnost a přesnost konstrukcí podle 
normy ČSN EN 1090-2. Nesmí být překročené maximální povolené odchylky. 

Přímost úseku (L) mezi dvěma spoji musí vyhovovat montážní toleranci s ma-
ximální odchylkou L/1000 mm. V tomto konkrétním případě se jedná o 5–10 mm dle 
daného spoje. Umístění středů ztužidlových dílců ve spojích vzhledem k předpoklá-
danému umístění má povolenou odchylku ± 3 mm. Svislost ocelové nástavby musí 
být naměřena s maximální odchylkou ± 0,10 % L při měření svislosti na spojnici mezi 
dvěma body předpokládané svislé osy konstrukce měřeného za bezvětří. Hodnota 
rozměru L je 35 m, povolená odchylka u svislosti konstrukce je tedy 3,5 mm. 

8.3.2 Kontrola celistvosti povrchové úpravy  

Je nutné provést vizuální kontrolu betonu, zdali se na jeho povrchu nenachází 
trhliny, nerovnosti, odštěpy a barevné rozdíly. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s technickým dozorem stavebníkem, případně i mistr. O kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

8.3.3 Kontrola dokumentů 

SV a TDS kontrolují vypracovanost kontrolního a zkušebního plánu, výsledky 
zkoušek z laboratoře, stav stavebního deníku a předání pracoviště. Výsledky kontrol 
budou zapsány do stavebního deníku a bude vypracován protokol předání praco-
viště. 
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Strojní sestava byla navržena na vybudování Rozhledny Kelčský Javorník v Raj-
nochovicích tak, aby se zajistila plynulost výstavby s ohledem na finanční faktor. Zá-
roveň se dbá zvýšená pozornost dostupnosti strojů v dané lokalitě, možnost jejich 
zapůjčení a použití. Nejdůležitější aspekt, který nejvíce ovlivňoval výběr konkrétních 
mechanismů, byla šířka příjezdové cesty ke staveništi (4,7 m) a poloměry oblouků 
lesní cesty (rmin= 28 m).  

Navrženy byly následující hlavní stavební mechanismy: 

Zemní práce 

 Rypadlo nakladač CAT 432F 
 Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 
 Hladký vibrační válec DVH600 

Speciální zakládání 

 Soilmec SM-5 vrták mikropilot 
 Kolidní aktivační míchačka AM 200 a injektážní čerpadlo IC 120 
 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 s pumpou a výložníkem 
 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 

Montáž vrchní stavby 

 Mobilní autojeřáb Liebherr LRT 1090-2.1 
 Teleskopická plošina STATECH GENIE SX-135 XC™ 

Autodoprava 

 MAN TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2 - valník + přívěsný podvalník 
 Transportér s tažným zařízením 
 Tahač návěsů/podvalníků 
 Podvalník pro kolová a pásová vozidla 

Navrženy byly následující vedlejší stavební mechanismy: 

 Příklepová vrtačka 
 Svářečka na železo CO2 
 Ponorný vibrátor, vibrační lišta 
 Nivelační přístroj 
 Rotační laser 
 Čerpadlo na odvodnění jámy 
 Velká kotoučová bruska 
 Malá kotoučová bruska 
 Rázový utahovák na nástavce 1“ 
 Tlakový čistič  
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9.1 Rypadlo nakladač CAT 432F 

Rypadlo nakladač je určený k sejmutí ornice/hrabanky z oblasti zařízení stave-
niště a také k vyhloubení jámy pro základovou patku rozhledny. Na staveniště bude 
přivezen i odvezen po své vlastní ose, jelikož splňuje požadavky pro dopravu na po-
zemních komunikacích. Stroj bude vypůjčen z půjčovny stavebních strojů Zeppelin 
CZ s.r.o půjčovna, Kvítkovická 1623, 763 61 Napajedla. Vzdálenost půjčovny od sta-
veniště 35km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58- Rypadlo nakladač35 

 

 
 
Tab. 34- Technické parametry 

Hmotnost 8920kg 

Výkon motoru 74,5kW 

Rozměry (d / š / v) 5710 / 2350 / 2890 (3780)mm 

Objem lopaty nakladače 1,03m3 

Max. nakládací výška přední: 3497mm 

Max. nakládací výška zadní: 4025 - 4630mm 

Max. hloub. dosah / max. dosah  4,24 - 5,24 / 6,30m 

Šířka lopaty přední: 2406mm 

Šířka lopaty zadní: 305 - 910mm 

Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29m3 

 
35 Rypadlo nakladač. In: Zeppelin.cz [online]. New York: CAT, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://zeppelin.cz/blob.php?id-
File=532188&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs 
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Obr. 59- Rypadlo nakladač36 

 
Tab. 35- Technické parametry 

1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích  5 744 mm 
2 Celková přepravní výška, standardní násada  3 779 mm 
3 Výška k horní části kabiny  2 897 mm 
4 Výška k horní části výfukového komínku  2 744 mm 
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky  2 705 mm 
6 Rozvor kol 2WD/AWD  2 200 mm 
7 Úhel vyklápění při plném zdvihu  46° 
8 Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu  38° 
9 Hloubkový dosah  61 mm 
10 Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v poloze převážení  1 471 mm 
11 Maximální provozní výška 4 394 mm 
12 Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm 4 235 mm 
13 Stabilizační opěry (celková šířka) 2 352 mm 

 
36 Rypadlo nakladač. In: Zeppelin.cz [online]. New York: CAT, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://zeppelin.cz/blob.php?id-
File=532188&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs 
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9.2 Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 

Nákladní vozidlo Tatra Phoenix bude určen k odvozu veškeré sejmuté ornice a 
veškeré vykopané zeminy na mimostaveništní skládku v obci Kunovice. Na konci vý-
stavby bude potřebná zemina zpět dovezena na staveniště a dosypána do potřeb-
ných míst k dotvoření krajiny okolo železobetonové patky. Dále bude dovážet sypký 
materiál v podobě podkladního štěrku a štěrku pro zpevnění plochy staveniště a vy-
hrazených míst příjezdové cesty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 60- Tatra Phoenix37 
Tab. 36- Technické parametry 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 61- Tatra Phoenix rozměry38 

 
37 Tatra Phoenix. In: Tatra.cz [online]. Praha: Tatra, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.tatra.cz/cache/images/galleryPreview-
Big/tatra_t158_8p5r33-341_tipper_02.jpg 
38 38 Tatra Phoenix. In: Tatra.cz [online]. Praha: Tatra, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.tatra.cz/cache/images/galleryPrevie-
wBig/tatra_t158_8p5r33-341_tipper_56.jpg 

Motor EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 

Kabina S klimatizací, s nezávislým topením. 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby Tří straně sklopná korba, objem 10 m3. 
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9.3 Hladký vibrační válec DVH600 

Vibrační válec bude mít za úkol zhutnit zakládací spáru stavby, podkladní štěr-
kové podloží železobetonové patky a specifická místa příjezdové cesty. Doprava 
válce bude zprostředkována pomocí auta s podvalníkem. Stroj bude vypůjčen z půj-
čovny stavebních strojů Zeppelin CZ s.r.o půjčovna, Kvítkovická 1623, 763 61 Napa-
jedla. Vzdálenost půjčovny od staveniště 35 km. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 62- DVH60039 
Tab. 37- Technické parametry 

Hmotnost 732kg 
Pracovní šířka [cm] 65cm 
Rozměry (d / š / v) 1350 / 810 / 1840mm 
Odstředivá síla 21kN 
Frekvence 62Hz 
Motor Lombardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 63- DVH 600 rozměry40 

 
39 DVH600 WEBER. In: Zeppelin.cz [online]. Bad Laasphe: WEBER, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://zeppelin.cz/blob.php?id-
File=532240&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs 
40 DVH600 WEBER. In: Zeppelin.cz [online]. Bad Laasphe: WEBER, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://zeppelin.cz/blob.php?id-
File=532240&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs 
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9.4 Soilmec SM-5 vrták mikropilot 

Z důvodu zajištění stability proti překlopení od účinků klimatického zatížení 
bude zřízeno zakotvení pomocí min. 4 tahových mikropilot (tl. 200 mm) vetknutých 
do soudržného podloží v hloubce  -8,3m. Každá mikropilota bude odzkoušena ta-
hovými zatěžovacími zkouškami na únosnost v tahu min. 150kN. Pokud nebudou 
podmínky splněny, musí se navýšit počet tahových prvků. Pro jednodušší manipulaci 
ve stísněných prostorech bude každá zemní kotva prováděna záběrem 6x1400 mm 
tedy celkem 8,3 m. 

Zapůjčení zprostředkovává firma Pilot Servise s.r.o., Jundrovská 1303/43, 624 
00, Brno https://www.pilotservise.cz/. Vzdálenost půjčovny od staveniště 119 km. 
Dovoz stroje bude zprostředkován pomocí nákladního vozidla s přívěsem. 

Obr. 64- Soilmec SM541 

 
41 Soilmec SM-5 PDF. In: Soilmec.com [online]. London: Soilmec, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.soilmec.com/downlo-
ads/2307/136/SM5_2016.pdf 
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Obr. 65-Soilmec SM5 rozměry42 

 
Tab. 38- Technické parametry 

Šířka pásu 300mm 
Délka styku pásu se zeminou 1705mm 
Maximální pojezdová rychlost 1,79km/h 
Maximální úhel jízdy ve stoupání 34% (19°) 
Tlak vytvořený pásy na zeminu 0,054 MPa 
Typ paliva Nafta/diesel 
Objem palivové nádrže 80 litrů 
Výkon motoru 71,2kW při 2300 ot/min 
Hluková náročnost při práci LwA 105 - LpA 74 dB(A) 
Šířka vrtáku 50 - 220mm 

 
 
 

Možné konfigurace záběrů 

Tab. 39- Konfigurace vrtů 

Délka záběru (stroke) Celková výška vrtné soupravy Celková váha vrtné soupravy 

1400 mm 3520 mm 5500 kg 

1900 mm 4020 mm 5600 kg 
2400 mm 4520 mm 5640 kg 
3400 mm 5520 mm 5840 kg 

 

 
42 Soilmec SM-5 PDF. In: Soilmec.com [online]. London: Soilmec, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.soilmec.com/downlo-
ads/2307/136/SM5_2016.pdf 
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9.5 Koloidní aktivační míchačka AM 200 

Koloidní míchačka bude využita pro míchání pytlové 
cementové směsi pro injektáž zemních kotev. Využívá obě-
hové čerpadlo, které zaručí požadovanou disperzi pevných 
částic. Příprava standardní dávky injekční směsi trvá v akti-
vační míchačce cca. 1 min. 

 

 

Obr. 66- AM 20043 
Tab. 40- Technické parametry 

Parametr AM 200 
Aktivovaný objem [l] 150 
Výkon [m3/hod] 4 
Příkon elektromotoru [kW] 7,5 kW 
Přívod vody Js 25 nebo 1“ 
Délka [mm] 1255 
Šírka [mm] 1029 
Výška [mm] 1948 
Hmotnost [kg] 300 

9.6 Injektážní čerpadlo IC 120 

Injektážní čerpadlo zajistí přemístění cementové 
směsi z koloidní aktivační míchačky do vrtu mikropiloty. Na 
čerpadlo se nasadí tlakové hadice, kterými bude cemen-
tová injektážní směs proudit. 

 

Obr. 67- IC 12044 
Tab. 41- Technické parametry 

Parametr IC 120 
Max. výstupní tlak směsi [MPa] 10 
Max. dodávané množství směsi [l/min] 51 
Příkon elektromotoru [kW] 5,5 
Délka [mm] 1420 
Šířka [mm] 720 
Výška [mm] 1400 
Hmotnost (s náplní oleje) [kg] 536 

 
43 AM 200. In: Filamos [online]. Praha: Filamos, 2021 [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.filamos.cz/stavebni-stroje/michacky/ko-
loidni-aktivacni-michacka-am-200/ 
44 AM 200. In: Filamos [online]. Praha: Filamos, 2021 [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.filamos.cz/stavebni-stroje/michacky/injek-
tazni-cerpadlo-ic120/ 
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9.7 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 s pumpou a výložníkem 

Beton bude zprostředkován pobočkou CEMEX ČR, Betonárna Valašské Mezi-
říčí, Hranická, P.O.Box 184, 757 01 Valašské Meziříčí, GPS: 49.488417, 17.954993. Be-
tonárna disponuje stacionární věží typ Stetter H1.0 s hodinovým výkonem 50 m³ čer-
stvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. 

Zázemí betonárny je vzdáleno od staveniště 19,9 km. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 68- Autodomíchávač s výložníkem45 

 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 69- - Autodomíchávač s výložníkem - rozměry46 
Tab. 42- Technické parametry 

Výškový dosah výložníku 23,8 m 
Boční dosah výložníku 19,6 m 
Rozbalovací výška 7,5 m 
Počet sekcí výložníku 3 
Maximální výkon 58 m3/hod 
Délka vozidla 9,5 m 
Šířka pro rozpatkování 4m 
Váha vozidla 32 t 
Zátěžová síla patky 190 kN/m2 

 
45 Cemex autočerpadlo informace. In: Cemex.cz [online]. Praha: Cemex, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.cemex.cz/docu-
ments/46856796/46979643/Katalog-cerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91 
46 Cemex autočerpadlo informace. In: Cemex.cz [online]. Praha: Cemex, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.cemex.cz/docu-
ments/46856796/46979643/Katalog-cerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91 



STROJNÍ SESTAVA 

Bc. Kamil Vokurek 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 

150 

Obr. 70- Posouzení autodomíchávače47 

 

 

  

 
47 Cemex autočerpadlo informace. In: Cemex.cz [online]. Praha: Cemex, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.cemex.cz/docu-
ments/46856796/46979643/Katalog-cerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91 
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9.1 Autodomíchávač Mercedes-Benz Actros 8x6 9m3 

Beton bude zprostředkován pobočkou CEMEX ČR, Betonárna Valašské Mezi-
říčí, Hranická, P.O.Box 184, 757 01 Valašské Meziříčí, GPS: 49.488417, 17.954993. Be-
tonárna disponuje stacionární věží typ Stetter H1.0 s hodinovým výkonem 50 m³ čer-
stvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. 

Zázemí betonárny je vzdáleno od staveniště 19,9 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 71- Autodomíchávač 

 

Tab. 43- Technické parametry 

Maximální objem betonu 9 m3 
Výška vozidla 4 m 
Šířka vozidla  2,6 m 
Délka vozidla 9,5 m 
Váha vozidla 32 t 
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9.2 MAN TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2 – valník + přívěsný podvalník 

Valník MAN TGX s hydraulickou rukou Palfinger bude pronajat z autopůjčovny. 
Jeho hlavním úkolem bude přeprava konstrukčních prvků rozhledny, betonářské vý-
ztuže, bednící systémové dílce a menší mechanizace. Bude k dispozici po celou dobu 
výstavby.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 72- Rozměry nákladního vozidla48 
 

Obr. 73- Nákladní vozidlo49 
 

Obr. 74- Graf s únosností hydraulické ruky50 
  

 
48 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
49 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
50 Man TGX. In: Automarket.cz [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.automarket.cz/man-tgx-26-440-
ll---hnj-palfinger-pk18002-6x2-9113 
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V případě převozu strojů a konstrukčních prvků delších, jak 6,7m se za nákladní 
automobil může připojit dvounápravový podvalník s nájezdnými rampami. Jelikož 
má nákladní automobil hydraulickou ruku umístěnou v zadní části vozidla, je možné 
hákem obsluhovat i připojený návěs. Na podvalník má nosnost 13,3 t a rozměry 
ložné plochy jsou 9,4 m / 2,54m.  

 

Obr. 75- přívěsný podvalník51 

  

 
51 Přívěsný podvalník. In: VSmont [online]. Bratislava: vsmont, 2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://vsmont.sk/cs/produkt/podvalni-
kovy-prives-vspp18t/# 
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9.3 Mobilní autojeřáb Liebherr LRT 1090-2.1 

Mobilní jeřáb Liebherr bude určen k samotným montážním pracím rozhledny. 
Jeho hlavním úkolem bude zdvihání konstrukčních prvků. Autojeřáb byl vybrán z dů-
vodu možnosti poměrně rychlého složení ramene v případě nepříznivých klimatic-
kých podmínek na vrcholu kopce a to především silný vítr. (13. březen 2019 – 
63,5km/h)  

Ačkoliv je autojeřáb mobilní, jeho hlavní trasa z půjčovny na staveniště bude 
zprostředkována pomocí podvalníku a tahače.  

Obr. 76- Mobilní Autojeřáb52 

 

 

 
52 Liebherr LRT 1090. In: Liebherr.com [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.liebherr.com/exter-
nal/products/products-assets/601354-2/Bildprospekt%20LRT%201090-2.1.pdf 
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Obr. 77- Rozměry mobilního jeřábu53 

 

Tab. 44- Technické parametry 

Maximální nosnost 90 t 
Ve vzdálenosti 2.50 m 
Minimální délka ramene 12.00 m 
Maximální délka ramene 47.00 m 
Palivo motoru Nafta 
Výkon motoru 194 kW 
Počet náprav 2 
Kola x pohon x zatáčení 4 x 4 x 4 
Maximální rychlost pohybu 25.00 km/h 
Celková hmotnost 12.00 t 

 

 

 

 
53 Liebherr LRT 1090. In: Liebherr.com [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.liebherr.com/exter-
nal/products/products-assets/601354-2/Bildprospekt%20LRT%201090-2.1.pdf 
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Obr. 78- Posouzení mobilního autojeřábu54 

 
Tab. 45- Seznam kritických břemen 

 
54 Liebherr LRT 1090. In: Liebherr.com [online]. Berlin: AUTOHOLS, 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.liebherr.com/exter-
nal/products/products-assets/601354-2/Bildprospekt%20LRT%201090-2.1.pdf 

BŘEMENO SLKLADBA 
BŘEMENE 

VÁHA VODOROVNÁ 
VZDÁLENOST 

HORIZONTÁLNÍ 
VZDÁLENOST 

A SL3+44SCHODŮ 1595 kg 14 m 27,7 m 
B SL5+NÁVĚSTIDLO 98 kg 16 m 34,6 m 
C LAMELA  632 kg 32 m 20,4 m 
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9.4 Teleskopická plošina STATECH GENIE SX-135 XC™ 

Společně s autojeřábem bude pracovat teleskopická plošina s montážníky. 
Rampa plošiny je částečně otočná, tudíž je možné provádět montáž i na protější 
straně rozhledny. Pokud však nebude dobrý přístup z jedné strany, může se plošina 
přemístit na plochu pro jeřáb a jeřáb přemístit místo plošiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 79-Montážní plošina55 

  Obr. 80-Otočné rameno plošiny56 

 

 

 
55 Statech SX 135. In: Statech.cz [online]. Grandtham, UK: Statech, 2006 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.statech.cz/userfiles/sx-
135-xc-15450479425833.pdf 
56 Statech SX 135. In: Statech.cz [online]. Grandtham, UK: Statech, 2006 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.statech.cz/userfiles/sx-
135-xc-15450479425833.pdf 
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Obr. 81- Posouzení montážní plošiny57 
 

 
57 Statech SX 135. In: Statech.cz [online]. Grandtham, UK: Statech, 2006 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.statech.cz/userfiles/sx-
135-xc-15450479425833.pdf 
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10.1 Posouzení dopravy materiálů do obce Rajnochovice 

10.1.1 Doprava ocelových konstrukčních prvků do meziskladu 

 Konstrukční prvky se budou přepravovat z firmy Valsteel, a.s., U Bečvy 1381, 
756 54 Zubří do meziskladu v Kunovicích. Celková váha prvků je 20,11 tuny. Přeprava 
bude probíhat za pomocí nákladního vozidla s přívěsem, který bude mít následující 
parametry:  

Tab. 46- Parametry pro posouzení 

Kunovice, 756 44 – GPS: 49°26'31.7"N 17°48'41.3"E  
Valsteel, a.s., U Bečvy 1381, 756 54 Zubří-GPS:49.46°15'79.9"N 18.08°29'43.0"E 

Obr. 82- Kartografická mapa Google Maps 

 
Výjezd z firmy Valsteel, a.s.  

Poloměr zatáčky 22 m VYHOVUJE!  

Obr. 83- Fotomapa Google Maps 

 

Váha 35 000 kg max 
Váha na nápravu 10 t max 
Šířka 3 m 
Výška 3,8 m 
Délka 16,5 m 
Poloměr otáčení 11,5 m 
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Kruhový objezd Valašského Meziříčí – Rožnovská-Nádražní 

 Poloměry kruhového objezdu 31m, 13 m a 32 m VYHOVUJÍ! 

Obr. 84- Fotomapa Google Maps 

Kruhový objezd Valašského Meziříčí – Nádražní-Nádražní 

 Poloměry kruhového objezdu 49 m, 16 m a 52 m VYHOVUJÍ! 

Obr. 85- Fotomapa Google Maps 

Kruhový objezd Valašského Meziříčí – Nádražní-Sokolská 

 Poloměr kruhového objezdu 29 m VYHOVUJE! 
 Maximální výška pro podjezd 4,4 m VYHOVUJE! 

Obr. 86- Fotomapa Google Maps  
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Příjezd do areálu Kunovice 

 Poloměr zatáčky 19 m VYHOVUJE! 

Obr. 87- Fotomapa Google Maps 

10.1.2 Doprava konstrukčních prvků do zinkovny Weigel, s.r.o. a zpět 

Konstrukční prvky se budou přepravovat z meziskladu v Kunovicích do firmy 
Weigel, s.r.o, Pravčice 261, 768 24 Pravčice, kde proběhne provedení povrchové an-
tikorozní úpravy žárovým zinkováním. Poté se prvky opět převezou pět do mezi-
skladu. Celková váha prvků je 20,11 tuny. Přeprava bude probíhat za pomocí náklad-
ního vozidla s přívěsem, který bude mít následující parametry: 

Tab. 47- Parametry pro posouzení 

Váha 35 000 kg max 
Váha na nápravu 10 t max 
Šířka 3 m 
Výška 3,8 m 
Délka 16,5 m 
Poloměr otáčení 11,5 m 

 

Kunovice, 756 44 – GPS: 49°26'31.7"N 17°48'41.3"E 
Weigel, s.r.o, Pravčice 261, 768 24 Pravčice - GPS: 49°19'06.5"N 17°29'29.5"E 

Obr. 88- Kartografická mapa Google Maps 
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Obr. 91- Fotomapa Google Maps 

Výjezd z meziskladu Kunovice 

 Poloměr první zatáčky 23 m VYHOVUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 56 m VYHOVUJE! 

Zatáčky obce Příkazy 

 Poloměr první zatáčky 41 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 43 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 56 m VYHOVUJE! 

Obr. 90- Fotomapa Google Maps 

Křižovatka mezi obcemi Loukov – Bystřice pod Hostýnem 

 Poloměr zatáčky 48 m VYHOVUJE! 

 

  

Obr. 89- Fotomapa Google Maps 
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Obr. 94- Fotomapa Google Maps 

Křižovatka mezi obcemi Loukov-Bystřice pod Hostýnem 

 Poloměr zatáčky 27 m VYHOVUJE! 

Obr. 92- Fotomapa Google Maps 

Křižovatka ve městě Holešov 

 První zatáčka 19 m VYHOVUJE! 
 Druhá zatáčka 36 m VYHOVUJE! 

Příjezd do areálu zinkovny 

 Poloměr první zatáčky 29 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 12 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 36 m VYHOVUJE! 

Poloměr čtvrté zatáčky 32 m VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

Obr. 93- Fotomapa Google Maps 
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10.1.3 Doprava dřevěných lepených lamel z firmy DEKWOOD, s.r.o. do 
meziskladu v Kunovicích 

Dřevěné lepené lamely budou do skladu v Kunovicích z výrobního závodu 
DEKWOOD, s.r.o., Helvíkovice 23, 564 01 Helvíkovice. Celková váha prvků bude 24,3 
t. Lze předpokládat odvoz všech prvků najednou. Přeprava bude probíhat za pomocí 
nákladního vozidla s přívěsem, který bude mít následující parametry: 

Tab. 48- Parametry pro posouzení 

Váha 35 000 kg max 
Váha na nápravu 10 t max 
Šířka 3 m 
Výška 3,8 m 
Délka 16,5 m 
Poloměr otáčení 11,5 m 

 

DEKWOOD, s.r.o., Helvíkovice 23, 564 01 Helvíkovice 
GPS: 50°05'03.1"N 16°25'29.1"E 

Kunovice, 756 44 – GPS: 49°26'31.7"N 17°48'41.3"E 

Obr. 95- Kartografická mapa Google Maps 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Trasa obsahuje zpoplatněné úseky s výběrem mýtného 

 Dálnice Mohelnice-Olomouc-Dolní Újezd 

 Silnice I. třídy I/35, I/47 
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Výjezd výrobního závodu DEKWOOD, s.r.o. 

 Poloměr první zatáčky 14 m VYHOVUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 16 m VYHOVUJE! 

Křižovatka města Žamberk Špitálka-Klostermanova 

 Poloměr zatáčky 25 m VYHOVUJE! 

Kruhový objezd města Žamberk – Klostermanova-Kostelní 

 Poloměr první zatáčky 42 m VYHOVUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 85 m VYHOVUJE! 

Obr. 96- Fotomapa Google Maps 

Obr. 97- Fotomapa Google Maps 

Obr. 98- Fotomapa Google Maps 
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Obr. 101- Fotomapa Google Maps 

Křižovatka města Žamberk – Kostelní-Československé armády 

 Poloměr první zatáčky 32 m VYHOVUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 45 m VYHOVUJE! 

Zatáčky obce Bystřec 

 Poloměr první zatáčky 21 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 18 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 36 m VYHOVUJE! 

Poloměr čtvrté zatáčky 27 m VYHOVUJE! 

Křižovatky města Lanškroun 

Poloměr první zatáčky 21 m VYOHUJE! 
 Poloměr kruhového objezdu 14 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 13 m VYHOVUJE! 
 

 

 

 

 

 

Obr. 99- Fotomapa Google Maps 

Obr. 100- Fotomapa Google Maps 
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Obr. 104- Fotomapa Google Maps 

Zatáčky obce Staré Město 

Poloměr první zatáčky 13 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 18 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 36 m VYHOVUJE! 

Nájezd na silnici I. třídy  

 Poloměr zatáčky 31 m VYHOVUJE! 

Obr. 103- Fotomapa Google Maps 

Nájezd na dálnici D35 

Poloměr první zatáčky 35 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 42 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 39 m VYHOVUJE! 

 

  

Obr. 102- Fotomapa Google Maps 
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Kruhový objezd města Hranice 

 Poloměr zatáčky 2x 25m VYHOVUJE! 

Křižovatka mezi obcemi Hranice – Ústí 

 Poloměr zatáčky 19 m VYHOVUJE! 

Zatáčky obce Kelč 

 Poloměr první zatáčky 21 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 2x18 m VYHOVUJE! 
 Poloměr třetí zatáčky 16 m VYHOVUJE! 

Poloměr čtvrté zatáčky 21 m VYHOVUJE! 

Obr. 105- Fotomapa Google Maps 

Obr. 106- Fotomapa Google Maps 

Obr. 107- Fotomapa Google Maps 
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Zatáčky mezi obcemi Kelč a Kunovice 

Poloměr první zatáčky 21 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 18 m VYHOVUJE! 

Poloměr třetí zatáčky 35 m VYOHUJE! 

Zatáčky obce Kunovice a příjezd do meziskladu 

Poloměr první zatáčky 21 m VYOHUJE! 
 Poloměr druhé zatáčky 18 m VYHOVUJE! 

Obr. 109- Fotomapa Google Maps 

  

Obr. 108- Fotomapa Google Maps 



DOPRAVNÍ VZTAHY 

Bc. Kamil Vokurek 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ   
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 

171 

10.2 Doprava čerstvé betonové směsi z betonárky CEMEX, s.r.o. 

Čerstvá betonová směs bude na staveniště dovážena pomocí autodomíchá-
vače z betonárky CEMEX, s.r.o., Betonárna Valašské Meziříčí, Hranická 184, 756 24 
Valašské Meziříčí. Autodomíchávač má standardní rozměry. Parametry autodomí-
chávače jsou následující: 

Tab. 49- Parametry pro posouzení 

Váha 32 000 kg max 
Váha na nápravu 10 t max 
Šířka 2,5 m 
Výška 3,9 m 
Délka 9,6 m 
Poloměr otáčení 9 m 

Betonárna Valašské Meziříčí, Hranická 184, 756 24 Valašské Meziříčí  
GPS: 49°29'19.2"N 17°57'16.6"E 

Obr. 110- Kartografická mapa Google Maps 

Kruhový objezd Valašského Meziříčí – Nádražní-Sokolská 

 Poloměr kruhového objezdu 29 m VYHOVUJE! 
 Maximální výška pro podjezd 4,4 m VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 111- Fotomapa Google Maps 

Na trase betonárka-Rajnochovice se neobjevují žádné další aspekty, které by 
měly být posouzeny a které by případně omezovaly dopravu betonové směsi.  
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10.3 Posouzení příjezdové cesty z Rajnochovic na staveniště 

Příjezdová cesta na staveniště je tvořená převážně asfaltovým povrchem. 
Zbylá nezpevněná místa budou po výstavbě rozhledny dosypány betonovým 
recyklátem, který zbyl ze zpevněných ploch zařízení staveniště. Lesní cesta slouží 
převážně pro přepravu vytěženého dřeva z místního lesa. Stroje, které cestu využí-
vají, jsou nákladní automobily s přívěsem pro přepravu nařezaných stromových 
kmenů. Celková hmotnost takto naloženého vozidla dosahuje až 40 tun, 10 tun na 
nápravu. Na trase se objevují 2 mostové konstrukce, které nejsou označeny přede-
psanou nosností. Nákladní souprava, která bude přepravovat materiál, bude vážit 
maximálně 35 tun (max. 10 tun na nápravu). Vedení obce Rajnochovice potvrdila 
dostatečnou únosnost 40 tun těchto mostů. 

Na začátku trasy je umístěno svislé dopravní značení B11 
– „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněné dodatko-
vou tabulkou E13 – „Vjezd pouze na povolení arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc s.r.o.“ Pro využití této komunikace je ne-
zbytně nutné vyřízení povolení k vjezdu, které mimo jiné zajiš-
ťuje vedení obce Rajnochovice. 

Obr. 113- Svislé dopravní značení 

Nejnepříznivější hodnoty vozidel obsluhující cestu: 

Tab. 50- Parametry pro posouzení 

Váha 35 000 kg max (autodomíchávač) 
Váha na nápravu 10 t max (autodomíchávač) 
Šířka 2,7 m (nákladní automobil) 
Výška 3,9 m (autodomíchávač) 
Délka 7,55 m + 9,8 m (nákladní automobil s přívěsem) 
Poloměr otáčení 14 m (nákladní automobil s přívěsem) 

Obr. 112- Fotomapa Google Maps 
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Obr. 114- První most kce – pohled 

Obr. 116- Druhá most. kce - pohled 

10.3.1 Fotografie a posouzení 

Přesné určení poloh fotografií naleznete v příloze P.15 – Situace širších vztahů. 
Všechny následující fotografie v této kapitole jsou pořízeny autorem práce. 

 Šířka mostové konstrukce 
4 350 mm i únosnost 40 tun 
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

Šířka mostové konstrukce 
4 350 mm i únosnost 40 tun 
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

Šířka průjezdu mezi sloupky zá-
vory 4 860 mm VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

Obr. 115- První most. kce 

Obr. 117- Druhá most. kce 

Obr. 118- Vjezdová brána 
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Zatáčka s poloměrem 28 m  
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šířka zpevněné cesty 4 700 mm 
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatáčka s poloměrem 32 m  
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

Obr. 119- Průjezd zatáčkou 

Obr. 120- Průjezd cestou 

Obr. 121- Průjezd zatáčkou 
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Zatáčka s poloměrem 28 m 
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

Šířka nezpevněné cesty 
4 700 mm VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

Zatáčka s poloměrem 38 m VYHOVUJE! 

 

 

Obr. 122- Průjezd zatáčkou 

Obr. 123- Průjezd zatáčkou 

Obr. 124- Průjezd zatáčkou 



DOPRAVNÍ VZTAHY 

Bc. Kamil Vokurek 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ   
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 

176 

 

Zatáčka s poloměrem 28 m  
VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šířka průjezdu maximálně 
4 700 mm VYHOVUJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 125- Průjezd zatáčkou 

Obr. 126- Průjezd okolo vysílače 
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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové doku-
mentace a koordinátorovi  

A.1 Údaje o stavbě  

a) Základní údaje o druhu stavby  

Rozhledna je navržena jako věžovitá 
stavba kruhového půdorysu, jejíž konstrukce 
kombinuje modřínové dřevo a žárově zinkova-
nou ocel. Dvanáct obloukovitě zakřivených la-
mel v půdorysu připomíná hodinový ciferník. 
Soustava lamel je uspořádaná kolem ocelového 
nosného sloupu a točitého schodiště se stoupá-
ním ve směru pohybu hodinových ručiček.  

b) Název stavby  

Rozhledna Kelčský Javorník  

c) Místo stavby  

Katastrální území: Rajnochovice (739006), parcela číslo 2129/4 
Město:   Extravilán obce Rajnochovice (588920) 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 

d) Charakter stavby  

Novostavba 

e) Účel užívání stavby  

Stavba bude využívána k rekreačním a sportovním účelům. 

f) Základní předpoklady výstavby  

Plánovaným termínem zahájení výstavby je 04/2021. Předpokládaný termín 
dokončení stavby je 07/2021.  

 g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby  

Pozemek, určený ke stavbě rozhledny, se nachází mimo zastavěné území obce 
v katastru Rajnochovice na parcele 2129/4 v těsné blízkosti značené turistické cesty. 
Výstavba bude probíhat mimo území chráněné přírodní rezervace Kelčský Javorník, 
avšak v jeho ochranném pásmu a mimo pásmo chráněného historického zeměmě-
řičského bodu. 
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A.2 Odůvodnění zpracování plánu BOZP 

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi jsou dány dle Zákona č. 88/2016 Sb. § 15 odst. 2. Na základě NV č. 591/2006 
Sb. příloha č. 5 (ve znění novely NV č. 136/2016 Sb.) musí pro předmětnou stavbu 
být zpracován plán BOZP, neboť při její realizaci budou realizovány tyto rizikové 
práce: 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
- Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, be-

tonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a usta-
novení §15 odst. 1b) Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění zadavatel určí pro tuto 
stavbu potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi z důvodu účasti více zhoto-
vitelů realizace stavebních prací a doručí oznámení o zahájení prací příslušnému ob-
lastnímu inspektorátu práce nejdříve do 8 dní před předaním staveniště zhotovite-
lovi.  Koordinátor musí být určený při přípravě stavby od zahájení prací při zpraco-
vaní projektové dokumentace pro stavební povolení do jej ho předaní zadavatelovi 
stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí dokon-
čené stavby stavebníkem. Činnosti koordinátora budou po celou dobu vykonávány 
jednou osobou. 

Zadavatel zajistí, aby byl v přípravě stavby zpracovaný i plán bezpečnosti v zá-
vislosti podle druhu a velikosti výstavby pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků při práci. Plán bude aktualizovaný v průběhu realizace, aby se zamezilo 
jakékoliv pochybení. Plán bude zpracovaný koordinátorem. 

 

A.3 Údaje o zadavateli stavby 

Stavebník: Podhostýnský mikroregion, dobrovolný svazek obcí 
   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

B. Situační výkres stavby 

 Viz samostatná příloha P.5 – Situace. 
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C. Požadavky na obsah plánu 

C.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách sta-
novených v rozhodnutích a PD pro její provádění z hlediska BOZP 

Při zpracovávání plánu BOZP byla k dispozici projektová dokumentace pro pro-
vedení stavby ze dne 30. 5. 2019. Dále vyjádření dotčených orgánů včetně stanoviska 
hasičů, platné stavební povolení vydané Stavebním úřadem pro městskou část ZLÍN. 
Pro zpracování plánu BOZP byla použita platná legislativa na úseku BOZP: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. (novelizován z. 88/2016 Sb.), o zajištění podmínek BOZP 
- Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)165 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novelizováno NV 136/2016 Sb.) o bližších minimál-
ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., OOPP 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., záznam o úrazu 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP 
- Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci 
Všechny OOPP budou splňovat certifikace a homologace viz. nařízení vlády výše. 

C.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 
platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpoklá-
daný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

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

Celý prostor staveniště bude oplocen mobilními plotovými dílci s rozměry 
3472mmx2000mm (š x v). Dílce budou uloženy do pevných patek a spojeny kovo-
vými sponami. Celková výška tedy bude přesahovat rozměr 2 m. Staveniště dispo-
nuje jednosměrnou komunikací s příjezdovou a výjezdovou bránou. Obě budou za-
bezpečeny visacím zámkem, aby nedošlo k vniknutí neoprávněných osob na stave-
niště. Na vjezdovou bránu bude umístěna kopie platného stavebního povolení, bez-
pečnostní značky či popisy upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob na sta-
veniště a oznámení OIP o zahájení stavby. Vjezd i výjezd bude fungovat zároveň i 
jako vstup pro pracovníky. 

Evidence veškerého pohybu na staveništi bude zajištěna stavbyvedoucím. 
Všichni účastníci budou seznámeni s tímto plánem. Toto seznámení potvrdí svým 
podpisem do archu společně s tiskacím jménem a datem seznámení. U vjezdu na 
staveniště bude osazena svislá dopravní značka „Maximální povolená rychlost 5 
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km/h“. Tato rychlosti platí po celém areálu staveniště. Po celou dobu výstavby bude 
umožněn příjezd sanitních vozů a příjezd vozidel HZS. 

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem bude vymezen v místě plá-
novaného budoucího parkoviště, popřípadě budoucí nově upravené a zatravněné 
plochy. Jedná se tedy skladovací prostor, který bude zpevněný pomocí zhutněného 
štěrku frakce 16-32 mm tvořící zároveň podkladní vrstvu plochy budoucího parko-
viště a na zatravněné ploše bude pod zhutněným štěrkem geotextílie pro jednoduší 
odstranění štěrku. Plochy určené ke skladování materiálů musí být zpevněny, od-
vodněny a označeny bezpečnostními tabulkami. Veškerý skladovací materiál bude 
kvůli bezpečnosti skladován na podkladcích, které nesmí být z kulatiny ani vrstve-
ných hmot, do maximální výšky 1,8 m tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo 
k jeho znehodnocení. Z důvodu malé skladovací plochy budou konstrukční díly do-
dávány po etapách, aby se zamezilo zahlcení staveniště nadrozměrnými prvky. 

Před vstupem na staveniště bude umístěná tato výstražná cedule s vyplně-
nými kontaktními údaji odpovědné osoby: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 127- Výstražná cedule58 

 
58 Výstražná cedule. In: Travia, s.r.o. [online]. Praha: Travia, 2021 [cit. 2021-01-11]. Dostupné z: https://www.traiva-
shop.cz/img.php?pid=1540&x 
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b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť  

Z důvodu jednosměnného provozu v letních měsících (8:00-12:00, 13:00-17:00) 
není nezbytně nutné vytvářet osvětlení staveniště. Na staveništi bude společně s je-
řábem operovat také vysokozdvižná plošina. Tato montážní plošina bude opatřena 
dvěma LED svítidly o výkonu 40 W každá. Budou umístěny tak, aby jejich světelný 
tok směřoval na místo montáže a aby zároveň neoslňoval jeřábníka, vazače a koor-
dinátora jeřábu. 

c) Stanovení ochranných pásem a opatření proti jejich poškození 

V oblasti výstavby se nachází ochranné pásmo přírodní rezervace Kelčský Ja-
vorník. Hranice rezervace sousedí s hranicí zařízení staveniště. Je zcela nepřípustné, 
aby se jakýkoliv způsobem ovlivnila hranice této rezervace v průběhu výstavby roz-
hledny. Vrácení rezervace do původního stavu by byla nákladná a časově náročná 
záležitost.  

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

V průběhu výstavby se na staveništi mohou objevit práce, při kterých je zvý-
šené riziko požáru. Jedná se především o svářecí a zámečnické práce, při kterých 
může okolí vzplanout od odletových jisker. Při těchto pracích bude v místě praco-
viště umístěn přenosný práškový hasící přístroj o objemu 6 kg. Tento HP bude umís-
těn i na montážní plošině, v blízkosti jeřábu a také v buňce stavbyvedoucího. 

Zároveň budou na staveništi umístěny 4 nádoby s obsahem 4x1000m3 užit-
kové vody. Nádoby společně s tlakovým čerpadlem zajistí okamžité uhašení požáru. 
Je však nepřípustné tímto systémem hasit elektrická zařízení. Ty budou hašeny pře-
nosnými HP. 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čer-
pání vody, noční osvětlení 

Staveniště bude disponovat přípojkou elektrické energie. Rozvody budou na 
staveništi zajištěny za pomocí dočasných rozvodných skříní s pojistkami.   

Staveniště bude také osazeno nádržemi na užitkovou vodu. Každá nádrž bude 
označena, k jakému účelu se n staveništi nachází – požární voda, technologická 
voda, voda pro oplach vozidel. Dále bude na staveništi umístěna suchá toaleta 
s umývadlem a vlastním zásobníkem na vodu. Pitná voda bude zajištěna ze zásob-
níku, který se bude nacházet v oblasti buněk staveniště. 
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f)  Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Staveniště se nachází v místě, jehož okolí není natolik frekventované okolní do-
pravou, proto není uvažováno s případným vlivem otřesů od dopravy na budoucí 
stavbu. Staveniště se nenachází ani v blízkosti záplavové oblasti, proto zde nehrozí 
nebezpečí povodně. Staveniště se nachází v mírném svahu, který je však vyrovnán 
pomocí rypadla/nakladače. 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situač-
ního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu 

V blízkosti místa výjezdu ze stavby se nachází komunikace, která tvoří jedinou 
přístupovou cestu na staveniště. Doprava materiálu na staveniště by měla být bez-
problémová. Nadměrné prvky by měly být taktéž bezproblémové především kon-
strukční dílce. V době pohybu stroje s rozměrným nákladem směrem ke staveništi 
bude doprava řízena pomocí ověřeného pracovníka, který případně dočasně omezí 
nebo pozastaví okolní dopravu. Svislá doprava veškerého materiálu na staveništi 
bude řešena pomocí mobilního autojeřábu Liebherr LRT 1090-2.1, pro který bude 
vymezen prostor zakázané manipulace se zavěšenými břemeny pro zajištění bez-
pečnosti práce a minimalizaci možných vzniklých rizik. 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajiš-
tění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

Železobetonová patka bude založená na výškové úrovni -1,900m. Jáma bude 
ve chvíli zakládání mít minimální svahování. V místě hrozícího pádu budou od vol-
ného okraje umístěny přenosné zábrany o výšce 1,1m. Bednící systémové kusy bu-
dou na místo postaveny za pomocí jeřábu/hydraulické ruky. Zákaz pohybu osob pod 
zavěšeným břemenem. Spony a šikmé vzpěry se budou montovat ručně. Ve finální 
fázi betonáže bude patka dosahovat výšky 1,5m s rizikem volného pádu. Samotný 
ochoz bednění musí být opatřený také zábradlím. Po odstranění bednění bude 
přísný zákaz vstupu na patku až do konečného dorovnání zeminy do úrovni patky. 
Do ochozu bednění je možný vstup z jedné strany pomocí vytvořených schodků. Be-
tonová výztuž bude vázána na staveništi. Při stříhání několika prutů současně musí 
být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Betonová směs bude na staveniště dovezena auto-domíchávačem a ten jí zá-
roveň přesune pomocí výložníku do připraveného bednění pro základovou železo-
betonovou patku. Jeden pracovník bude ovládat rychlost průtoku čerpadla a 
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zároveň bude pohybovat a dávkovat směs výložníkem. Bude dbát pozornost, aby 
výložníkem nezpůsobil zranění sobě, či dalším osobám. V pracovním prostoru výlož-
níku autočerpadla se nikdo nezdržuje. Další tři pracovníci budou pomáhat hutnit 
směs ponornými vibrátory a následně vytvoří rovný horní povrch patky.  Bezpečnost 
bude zajištěna použitím vhodných OOPP - reflexní vesta, ochranná pracovní helma, 
ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní pevná a uzavřená obuv. Při přejímce a 
při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 
místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

Odbedňování bude probíhat až po technologické přestávce. Tuto činnost bude 
provádět pouze četa k tomu určená. Dalším osobám je do místa pracoviště vstup 
zakázán. 

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 
okraji, proti sklouznutí, 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 pro-
středky osobní ochrany 

Montážní práce budou prováděny pomocí mobilního autojeřábu a vyso-
kozdvižné plošiny. Oba montážníci využívají zachycovací postroj, který je prostřed-
nictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen 
k plošině. Nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji, popří-
padě jinak zajištěno proti pádu.  

Plošina s nosností 550 kg je osazena zábradlím s třemi vodorovnými příčkami. 
První ve formě ochranné zarážky v místě podlahy s výškou 0,15m, druhá jako střední 
tyč ve výšce 0,8m a třetí horní tyč (madlo) ve výšce 1,1m nad podlahou.  

V případě montáže schodišťových stupňů budou pracovníci vystupovat po již 
nainstalovaných stupních do míst, kde je potřeba další stupně vystavět. V průběhu 
montáže budou pracovníci vystaveni riziku pádu do hloubky, jelikož na montova-
ných stupních bude absence ochranného zábradlí, které se bude instalovat až po-
sléze. Proto navrhuji jištění každého pracovníka, který bude montáž provádět, za 
pomocí záchytného postroje s lanem osazeném tlumičem pádu. Bod úvazu bude 
vždy v místě kotevní konzolky pro vnitřní zábradlí (do centrálního sloupu). Součet 
délky lana a délky maximálního natažení tlumiče nesmí být delší, než 1,8 m. 
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Pracovníci budou opatření vybave-
ním jako na fotografii s doplněním re-
flexních prvků a případně respirátoru a 
protihlukových sluchátek. Nářadí a ruční 
mechanizace bude přichycena k postroji 
tak, aby se co nejvíce omezil provoz sta-
veniště pádem předmětů z výšky.  

 

 

 

 

 
Obr. 128- Ilustrační foto použití OOPP59 

 
V případě potíži při montážích je možné použít naviják ActSafe ACC II, který 

s využitím kladky pomůže pracovníků dostat se do výšek dle potřeby. „Plně nabitý Li-
on akumulátor je schopen dodat energii pro vytažení zátěže 120 kg z hloubky 200 metrů. 
Rychlost „jízdy“ je plynule regulovatelná od 0 do 22 metrů za minutu otočnou rukojetí, 
směr pohybu se přepíná ovládacími tlačítky.“60 

 

Obr. 129- Způsoby využití ActSafe ACC II61 

 
59 OOPP Montáž. In: TipMAG [online]. Praha: CreativeCommons, 2021 [cit. 2021-01-11]. Dostupné z: https://www.tipmag.cz/bezpecny-po-
hyb-ve-vyskach-si-zada-profesionalni-vybaveni 
60 Užitečný pomocník. In: Záchranář [online]. Praha: CreativeCommons, 2021 [cit. 2021-01-11]. Dostupné z: https://zachra-
nar.cz/2016/12/uzitecny-pomocnik-pro-prace-ve-vyskach/ 
61 Užitečný pomocník. In: Záchranář [online]. Praha: CreativeCommons, 2021 [cit. 2021-01-11]. Dostupné z: https://zachra-
nar.cz/2016/12/uzitecny-pomocnik-pro-prace-ve-vyskach/ 
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Ve chvíli, kdy se pracuje na plošině či konstrukci rozhledny, jsou práce pod plo-
šinou pozastaveny. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze 
práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit. Okolo 
železobetonové patky ve vzdálenosti 0,5m bude vytvořena bariera pomocí přenos-
ných zábran s výškou 1,1m.Je zcela vyloučeno, aby probíhala mimoúrovňová montáž 
na plošině zároveň s montáží na samotné konstrukci rozhledny. Pro provádění mon-
tážních prací musí každý pracovník doložit doklad o zvláštní zdravotní způsobilosti, 
který pracovníkovi vystaví registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství. Dále musí 
pracovník doložit doklad o odborné způsobilosti práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Kopie tohoto dokladu s kopií zdravotní způsobilosti budou uloženy spo-
lečně se stavebním deníkem. Oba dokladu budou v souladu se Zákonem č. 262/2006 
Sb. 
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Tento manuál údržby slouží pro zajištění bezproblémového provozu rozhledny 
se záměrem dosažení co nejdelší možné životnosti stavby. Četnost kontrol/údržby 
(dále jen „kontrol“) je závislá na životnosti materiálů a výrobu. Výměny zařízení elek-
tro je možné provádět dříve, vyhnout se tak vysokým jednorázovým výdajům. Další 
kontrola je poté závislá na kontrole předchozí s ohledem na předepsanou četnost! 

Provedené kontroly se zapisují do zápisového archu, do kterého se do obdél-
níku pro daný rok/kontrolu podepíše pověřená osoba, která kontrolu prováděla, pří-
padně nad ní dohlížela, a datum, kdy byla kontrola prováděná. Předepsané četnosti 
kontrol jsou brány jako minimální. Kontroly mohou být provedeny dle potřeby, 
avšak časový rozdíl mezi jednotlivými kontrolami nesmí být nižší než předepsaná 
četnost. Zápisový arch je součástí této práce jako příloha P.18. 

Průběžně je nutné kontrolovat a aktualizovat manuál o nově platné legislativní 
omezení a nařízení. 

12.1 Kontroly elektroinstalace a leteckého návěstidla, včetně bleskosvodu 

12.1.1 KONTROLA SVÍTIVOSTI NÁVĚSTIDLA 

Musí být zajištěný nepřetržitý svit leteckého návěstidla. V případě poruchy je 
nezbytně nutné závadu odstranit okamžitě. Problém může spočívat v přerušení do-
dávky elektrické energie do návěstidla, odstavený záložní zdroj elektrické energie, 
případně spálené LED svítidlo. Na tyto úkony je nutné povolat elektrotechnika, který 
vlastní prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4A+E4B+E3A+E3B. 

Kontrola prováděná vizuálně jednou za měsíc. Do archu postačí vepsat značku 
úspěšné kontroly „  “. Každý rok bude obsahovat min. 12 takovýchto značek. 

12.1.2 REVIZE LETECKÉHO NÁVĚSTIDLA 

Kontrolu provádí revizní technik s dohledem předem pověřené osoby. Revizní 
technik musí vlastnit prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ 
E4A+E4B+E3A+E3B. Po provedení revizí předá pověřené osobě revizní zprávu. 

Revize bude prováděna jednou za 4 roky. 

12.1.3 REVIZE ROZVADĚČŮ 

Kontrolu provádí revizní technik s dohledem předem pověřené osoby. Revizní 
technik musí vlastnit prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ 
E4A+E4B+E3A+E3B. Po provedení revizí předá pověřené osobě revizní zprávu. 

Revize bude prováděna jednou za 4 roky. 
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12.1.4 REVIZE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Kontrolu provádí revizní technik s dohledem předem pověřené osoby. Revizní 
technik musí vlastnit prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ 
E4A+E4B+E3A+E3B. Po provedení revizí předá pověřené osobě revizní zprávu. 

Revize bude prováděna jednou za 4 roky. 

12.1.5 KONTROLA TĚSNOSTI KRABIC A SPOJEK 

Kontrolu provádí elektro technik s dohledem předem pověřené osoby. Elektro 
technik musí vlastnit osvědčení 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud.  

Kontrola bude prováděna jednou za 4 roky. V rámci kontroly se prověří vodo-
těsnost spojek a krabic, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem vyso-
kého působení vlhkosti na součástky elektroinstalace. 

12.1.6 VÝMĚNA LETECKÉHO NÁVĚSTIDLA 

Výměnu provádí elektro technik s dohledem předem pověřené osoby. Elektro 
technik musí vlastnit osvědčení 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, 26-020-H Elektri-
kář slaboproud. 

Výměna bude prováděna v rámci předpokladu o deklarované životnosti zaří-
zení. Letecké návěstidlo má předepsanou minimální životnost 10 let. Po této době 
není zaručená bezchybná provozuschopnost výrobku.  

12.1.7 VÝMĚNA ROZVADĚČŮ 

Výměnu provádí elektro technik s dohledem předem pověřené osoby. Elektro 
technik musí vlastnit osvědčení 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, 26-020-H Elektri-
kář slaboproud. 

Výměna bude prováděna v rámci předpokladu o deklarované životnosti zaří-
zení. Elektrické rozvaděče mají předepsanou minimální životnost 25 let. Po této 
době není zaručená bezchybná provozuschopnost výrobku.  

12.1.8 VÝMĚNA ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Výměnu provádí elektro technik s dohledem předem pověřené osoby. Elektro 
technik musí vlastnit osvědčení 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, 26-020-H Elektri-
kář slaboproud. 

Výměna bude prováděna v rámci předpokladu o deklarované životnosti zaří-
zení. Záložní napájecí zdroj včetně baterie má předepsanou minimální životnost 10 
let. Po této době není zaručená bezchybná provozuschopnost výrobku.  
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12.1.9 KONTROLA DOTAŽENÝ VODIVÝCH SPOJŮ 

Kontrola je prováděna namátkou. Pokud se zjistí některý z volných šroubových 
spojů, je nezbytně nutné překontrolovat všechny spoje. 

12.2 Kontroly železobetonového základu 

12.2.1 KONTROLA POVRCHU 

V rámci kontroly povrchu se pověřená osoba zaměří na případné praskliny, 
skvrny a odštěpené kusy železobetonové patky. Praskliny by neměly být širší než 
0,5 mm a odštěpené kusy by neměly být větší jak 20 mm2. V opačném případě je 
potřeba povrch zapravit, jinak by docházelo k zatékání vody do trhlin a při mrazu k 
odstřelu větších kusů betonu. 

12.2.2 KONTROLA ÚLOŽNÉ ŠACHTY 

Úložná šachta musí být suchá a zajištěná proti vniknutí cizím osobám. Kontrola 
bude prováděna 1 ročně současně s kontrolou povrchu. 

12.2.3 OČIŠTĚNÍ POVRCHU 

Očištění povrchu železobetonové patky základny bude prováděno současně 
s kontrolou povrchu a úložné šachty. Očištění bude provedeno za pomocí vody a 
režného koště bez použití chemikálií, které by mohly narušit vodoodpudivou krycí 
vrstvu patky.  

Četnost čištění je předepsána jednou ročně, avšak je doporučeno interval zvý-
šit minimálně na 3x za rok. 

12.3 Kontroly ocelové konstrukce 

12.3.1 ČIŠTĚNÍ POCHOZÍCH PLOCH 

Pochozí plochy, schodnice a podesty je nutné dvakrát za rok očistit od návštěv-
níky naneseného prachu, bláta a kamení. 

12.3.2 OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD ODSTŘIKUJÍCÍ VODY 

Jednou za rok je nutné otření spodních ocelových konstrukcí (do výšky 1,5m) 
od odražené vody v blízkosti železobetonové patky. Otření bude probíhat pomocí 
hadry a čisté vody bez saponátů.   

12.3.3 VIZUÁLNÍ KONTROLA 

Společně s očištěním nižších částí konstrukcí se pověřená osoba zaměří na cel-
kový stav ocelových konstrukcí. Při jakýchkoliv nejasnostech je potřeba konkrétní 
místa důkladně překontrolovat. 
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12.3.4 KONTROLA TĚSNOSTI SPOJŮ 

Kontrola je prováděna namátkou. Pokud se zjistí některý z volných šroubových 
spojů, je nezbytně nutné překontrolovat všechny spoje. 

Těsnost spojů se kontroluje jednou za 4 roky. 

12.3.5 ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE GEODETEM 

Jedou za 4 roky dojde k celkovému zaměření geodetem. Sedání a náklon kon-
strukce může způsobit problematické statické účinky. Mezní odchylky výškové 
změny poloh jsou +- 10 mm, polohové změny +-30 mm. Při zaměření větších odchy-
lek je nutná konzultace se statikem. Je doporučeno provádět měření v letních měsí-
cích v bezvětrných podmínkách. 

12.3.6 OPRAVA POŠKOZENÝCH NÁTĚRŮ 

Namátkou se proměří tloušťka ochranných antikorozních nátěrů. Při nižších 
hodnotách než 100 m je nutné antikorozní nátěr obnovit. 

12.4 Kontroly dřevěných lepených lamel 

12.4.1 OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD ODSTŘIKUJÍCÍ VODY 

Jednou za rok je nutné otření spodních dřevěných konstrukcí (do výšky 1,5m) 
od odražené vody v blízkosti železobetonové patky. Otření bude probíhat pomocí 
hadry a čisté vody bez saponátů.   

12.4.2 VIZUÁLNÍ KONTROLA 

Společně s očištěním nižších částí konstrukcí se pověřená osoba zaměří na cel-
kový stav ocelových konstrukcí. Při jakýchkoliv nejasnostech je potřeba konkrétní 
místa důkladně překontrolovat. 

12.4.3 KONTROLA TĚSNOSTI SPOJŮ 

Kontrola je prováděna namátkou. Pokud se zjistí některý z volných šroubových 
spojů, je nezbytně nutné překontrolovat všechny spoje. 

Těsnost spojů se kontroluje jednou za 4 roky. 

12.4.4 ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE GEODETEM 

Jedou za 4 roky dojde k celkovému zaměření geodetem. Sedání a náklon kon-
strukce může způsobit problematické statické účinky. Mezní odchylky výškové 
změny poloh jsou +- 10mm, polohové změny +-30mm. Při zaměření větších odchylek 
je nutná konzultace se statikem. Je doporučeno provádět měření v letních měsících 
v bezvětrných podmínkách. 
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12.4.5 OPRAVA POŠKOZENÝCH NÁTĚRŮ 

Vizuální kontrolou se zjistí místa, která potřebují obnovit hydrofobní a pesti-
cidní nátěr. Tato místa je potřeba očistit a znovu impregnovat bezbarvým nátěrem. 

12.5 Ostatní kontroly 

12.5.1 ZAMETENÍ LISTÍ, ÚDRŽBA KŘOVIN 

Pověřená osoba zajistí údržbu zeleně okolo vyhlídkové věže. Nafoukaná vrstva 
listí z okolního porostu mohou způsobit nadměrnou korozi ocelových konstrukcí, 
degradaci dřevěných lamel a betonové plochy.  

Četnost údržby je jednou za rok, avšak je doporučeno provádět údržbu ale-
spoň 2-3x ročně (jaro, podzim, zima). 

12.5.2 ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH ROSTLIN 

Náletové rostliny mohou způsobit nadměrnou degradaci materiálu, na kterých 
se rostlina uchytila. Vlhkost a rozpínání rostlin nesvědčí konstrukcím, proto je nutné 
jednou ročně prohlédnout celou konstrukci a následně ji zbavit všech rostlin. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala přípravou realizace rozhledny Kelčský Javorník 
v Rajnochovicích. Byl kladen důraz na vypracování práce tak, aby co nejvíce odpoví-
dala reálným podmínkám a byly brány v potaz rizika, se kterými by se stavba v prů-
běhu realizace mohla potýkat. Tyto rizika jsem se snažil eliminovat optimalizací jed-
notlivých návrhů. 

Nejprve byla vytvořena studie realizace, která obecně stanovila podmínky při 
výstavbě a zhodnotila možnosti realizace. Dále jsem se konkrétněji zabýval jednotli-
vými návrhy. V rámci studie jsem se zhodnotil variantní řešení přívodu elektrické 
energie. Vzhledem k velkému rozdílu cen mezi jednotlivými variantami, k vyššímu 
počtu kladů v sumarizaci a jednodušší následné údržbě ve prospěch nově mnou na-
vržené varianty B jsem se v průběhu řešení diplomové práce zabýval přívodem elek-
trické energie v podobě přípojky vedené ve výkopu se záložním.  

Technická zpráva stavebně technologického projektu se zabývá komplexní vý-
stavbou. Zaměření bylo na provádění zakládacích a montážních prací, na které byly 
vytvořeny technologické předpisy s kontrolními a zkušebními plány. Etapa montáží 
byla pro lepší orientaci rozdělena na 4 části výstavby, aby se daly lépe zpracovat 
dodávky materiálů a časové rozložení v rámci plánu výstavby. V práci byly také na-
vrženy hlavní stavební mechanismy, posouzeny dopravní trasy hlavních stavebních 
materiálu i samotná lesní příjezdová cesta na staveniště.  

Výstavba bude probíhat od 1. dubna 2021 až do 21. července 2021. K vypraco-
vání časového plánu byl využit software CONTEC. Cena celé výstavby byla stanovená 
na 8 047 630,55 Kč bez DPH (+DPH 21 %). Položkový rozpočet byl sestaven za pomocí 
programu BUILDpowerS s využitím cenové soustavy RTS.  

Technická zpráva zařízení staveniště popisuje situaci okolo stavby v průběhu 
její realizace s popisem jednotlivých stavebních objektů a ploch. Plán bezpečnosti a 
zdraví při práci má snahu eliminovat všechna možná rizika, které by v průběhu vý-
stavby mohly ohrozit zdraví pracovníků a blízkého okolí. 

Ke konci diplomové práce jsem sestavil harmonogram cyklické údržby roz-
hledny Kelčského Javorníku pro zajištění dlouhodobé životnosti jednotlivých kon-
strukcí. K tomuto plánu byl vytvořen i návrh zápisového archu, do kterého by byly 
případné kontroly a údržby zaznamenávány. Tento plán i zápisový arch je vytvořený 
na míru konkrétní specifické stavby a není tak možné jej bez úprav použít pro jiné 
stavby. V průběhu užívání by bylo zároveň nutné tento plán doplňovat a upravovat 
podle aktuální platné legislativy.
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