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Abstrakt  

Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby haly Vienna Point 3, v rámci modernizace celého areálu firmy. Obsahem 
je řešení zásobování montážních dílů a jejich doprava z výrobny až na určené místo 
stavby, zařízení staveniště, efektivní technologie, kontroly jakosti prováděných prací, 
časového plánu a rozpočtu stavby. Snahou bylo navrhnout postup prací tak, aby se 
maximálně využito výhod ocelového skeletu, zvláště rychlosti výstavby.  
  
Klí čová slova 
Staveniště, montovaný skelet, širší dopravní vztahy, časový plán, rozpočet, 
technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
hala, jeřáb.  
  
  
  
Abstract 
This bachelor&apos;s thesis aims to clearly describe the building technology stage of 
gross superstructure hall Vienna Point 3 within the modernization of the entire premises 
of the company. The content of this bachelor thesis is to address supply parts for 
assembly and its transport from the processing plant to the designate place of hall 
Vienna Point 3. Furthermore, the equipment of construction zone, efficient 
technologies, quality control of work, schedule of work and the construction budget.  
My aim was to design a progress of work in order to take maximum advantage of the 
steel skeleton, especially the speed of construction. 
  
Keywords 

Construction zone, prefabricated skeleton, wider transport relations, schedule of work, 
budget, technological regulation, monitoring and test plan, health and safety at work, 
hall, crane.  
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ÚVOD 

Tuto práci jsem si vybral pro svou originalitu. Ne příliš často se setkávám 

s konstrukcí ocelového skeletu, založeného na pilotách, který místo klasických 

hydroizolačních pásů používá jako ochranu před vzlínavostí vody souvrství zhutněného 

zahliněného štěrkopísku. Dostupnost stavební parcely, ležící v průmyslové zóně Brna – 

Dolních Heršpicích, je dobrá, ale i tak bylo výzvou seznámit se s místními podmínkami 

a nastudovat potřebné znalosti pro sestavení kvalitního plánu výstavby. 

Mezi mé cíle patří sestavit efektivní postup prací, minimalizovat časové 

prodlevy, naplánovat dopravu nadrozměrného nákladu a zařídit staveniště. Chci také 

porovnat dvě varianty způsobu montáže – jak z časového, tak i finančního hlediska. 

Jedná se o montáž prvků ze staveništní skládky v porovnání s montáží 

z automobilových prostředků. 

Při psaní a řešení nastalých komplikací budu využívat dosažených znalostí 

poskytnutého vzdělání. Doufám, že si osvojím i nové dovednosti, které budu moci 

využít v budoucím profesním životě. 



18 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

 
  

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

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   VÍT KNOTEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

BRNO 2013  



19 

 

1.1 Základní informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu víceúčelové technologické haly v rámci modernizace 

areálu VP. Tento komplex výrobních hal a administrativních budov se nachází v jižní 

části města Brna – Dolní Heršpice. Na východní straně této části průmyslové zóny vede 

železnice, ze západu máme výbornou dobrou dopravní obslužnost ulice Vídeňská, na 

kterou se dopravíme ulicí K železnici. 

Hala je jednolodní o rozpětí 40m, v modulu 6m o celkové osové délce 102m. 

Světlá výška, od podlahy po spodní hranu vazníku, činí 7,2m. 

Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet, zastřešení pak příhradové vazníky. 

Založení bude hlubinné na pilotách. Provozní podlahu bude tvořit deska s rozptýlenou 

výztuží na vrstvě hutněného zahliněného štěrkopísku, který pak i pomocí své mocnosti 

(>0,5m) splní funkci hydroizolace. Primární zájem stavebníka je pronajímat jednotlivé 

prostory haly dalším firmám a zabezpečovat pouze správu a údržbu objektu. 

Zastavěná plocha činí 4130m2 a obestavěný prostor 43 076m3. 

1.1.1 Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:   Modernizace areálu Vienna Point 

    Vienna Point 3 – technologická hala 

Místo stavby:   ul. Vídeňská 119, 619 00, Brno – Dolní Heršpice 

    parc. č. 423/1, 424/1, 424/9 v k. ú. Dolní Heršpice 

Investor:   Vienna Point, a.s., IČ: 262 29 269, Vídeňská 119, Brno 

Zastoupení:   Ing. Pavel Nohel 

Projektant:   Ing. arch. Tomáš Zlámal, Vídeňská 13, 603 00 Brno 

    IČ: 187 77 538; autorizace č. 00037 

1.1.2 Stavební objekty 

SO 01 – Technologická hala Vienna Point 3 (hlavní objekt) 

SO 02 – Přeložky a úpravy inženýrských sítí v areálu 

SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy 
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Moje bakalářská práce se zabývá pouze stavebním objektem SO01 – 

Technologickou halou Vienna Point 3. 

1.1.3 Dispoziční řešení 

Dispozice vnitřní plochy je na přání investora řešena tak, aby využití prostorů 

v objektu bylo co nejvariabilnější, neboť se jedná převážně o prostory k pronajmutí. 

Vnitřní prostor je rozdělen na 4 provozní celky, z nichž 3 jsou určeny nájemcům, 1 

zbývající poskytuje plochu pro umístění zařízení nezbytné pro vlastní provoz haly 

(regulace plynu, vodoměr, trafostanice, ...) a zahrnuje rovněž inkubační pracoviště pro 

vědu a výzkum. 

Každý z provozních celků je vybaven vnitřní dvoupodlažní vestavbou, která 

soustřeďuje nezbytné sociální a administrativní zázemí nutných k zajištění chodu 

jednotlivých provozů. Tyto vestavky jsou konstruovány tak, aby mohly být bez větších 

nákladů přesouvány uvnitř provozů a stavebník mohl lépe reagovat na požadavky 

nájemců. 

V podélné ose je objekt rozdělen vnitřní zdí po celé výšce. 

Vstupy a vjezdy do objektu jsou navrženy dveřmi a vraty z přilehlé zpevněné plochy. [1] 

1.2 Inženýrsko-geologický průzkum 

Z geomorfologického hlediska patří lokalita do provincie Západních Karpat, 

subprovincie Vněkarpatských sníženin, celku Dyjsko - svarateckého úvalu a podcelku 

Pracké pahorkatiny. Jedná se o dno rozsáhlé aluviální nivy řeky Svratky. Vlastní koryto 

řeky protéká v současné době ve vzdálenosti cca 1500 m východním směrem v uměle 

upraveném korytě. 

Geologické podloží širšího okolí je tvořeno téměř výhradně neogenními 

mořskými sedimenty, které jsou reprezentovány převážně místy vápnitými jíly (tégly) 

šedého a modrošedého zabarvení. V nadloží jsou uloženy štěrky a písky se štěrky. Výše 

se pak nacházejí písčité hlíny a sprašové hlíny. Povrchovou vrstvu tvoří navážky 

hloubky cca 1,0 m pod úroveň současného terénu. Hladina podzemní vody byla 

zaznamenána v hloubce 11,5 m.  
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V rámci průzkumu byly provedeny 2 vrtané sondy V1 a V2. V sondách byly 

zjištěny následující geologické profily: 

Sonda V1 

0,0 – 0,7m navážka – hlína se štěrkem – Y 

0,7 – 1,2 m hlína prachová, slabě humusová, pevná    F5 - ML 

1,2 – 4,1 m hlína sprašová, hnědá, tuhá     F6 - CI 

4,1 – 6,4 m Hlína písčitá, tuhá až pevná, hnědá    F3 – MS 

6,4 – 10,2 m štěrk s pískem, středně ulehlý suchý    G3 – GF 

10,2 – 12,6 m Písek se štěrkem, středně ulehlý    S3 – SF 

12,6 – 17,0 m jíl vysoce plastický, s příměsí štěrků, pevný, modrošedý F8 – CH 

Sonda V2 

0,0 – 1,1 m navážka – hlína se štěrkem – Y 

1,1 – 6,8 m hlína sprašová, hnědá, tuhá     F6 - CI 

6,8 – 8,0 m štěrk s pískem, středně ulehlý suchý    G3 – GF 

Hladina podzemní vody byla navrtána v hloubce 13,5 m a ustálila se v hloubce 

11,5 m. [2] 

1.3 Stavebně konstrukční řešení 

1.3.1 Úprava podloží, násypy 

Po ukončení demoličních prací a před vlastním prováděním zeminové desky byla 

pláň srovnána na úroveň HTÚ -0,780 ; z půdorysu stavby byly odstraněny zbytky 

původních konstrukcí a suti v rámci demolice neodstraněné. 

Pro násyp a vytvoření zeminové desky pod podlahu bylo použito zahliněného 

štěrkopísku, který byl hutněn po vrstvách 200 až 300 mm. Parametry zhutnění a 

mocnosti vrstev – viz Dokladová část. 

1.3.2 Základy 

Vzhledem k základovým podmínkám bylo zvoleno založení hlubinné na vrtaných 

pilotách průměru 600 mm. Délky pilot jsou různé vzhledem k zatížení pilot a jsou 

ukončeny ve štěrkopískové lavici. Piloty P1 jsou navrženy délky 7,5 m, piloty P2 dl. 8,0 
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m, piloty P3 dl. 7,0 m a piloty P4 dl. 8,30 m  Piloty jsou z betonu C25/30 - XC2 a byly 

vyztuženy armokoši z oceli 10 505. 

Na piloty byly vybetonovány železobetonové patky (kotevní hlavice) z betonu 

C25/30-XC2 s výztuží z oceli 10 505. V řadě A a C jsou kotevní hlavy KH1 s horním 

lícem základu na kótě -0,300. V řadě 1 a 18 budou základové kotevní hlavy pro štítové 

sloupky s horním lícem na kótě -0,300 m. V řadě B jsou kotevní hlavy KH2 s horním 

lícem na kótě -0,600 m.  

Po obvodu podél osy A, C a 1, 18 jsou osazeny obvodové základové nosníky ZP. 

Nosníky byly osazeny po montáži ocelové konstrukce na kotevní hlavy a zafixovány 

polohově k ocelové konstrukci v místě připraveného kování nosníků. Základové nosníky 

jsou sendvičové ve skladbě 150 mm Beton, 100 mm polystyren, 80 mm vnější betonová 

vrstva.  Viditelné hrany byly upraveny zkosením použitím trojúhelníkových lišt 

vložených do bednění. Nosníky zároveň tvoří parapet ukončený ve výšce +0,600 m. 

1.3.3 Podlaha 

Na zhutněný a srovnaný polštář byla vybetonována podlahová deska tloušťky 

280 mm. Pod desku byla uložena separační fólie. Podlahová deska je provedena 

z betonu C 25/30 s rozptýlenou výztuží drátky - dilatována pomocí řezů v síti 6,0 x 6,6 

m. Podlaha je navržena na zatížení pojezdem vysokozdvižnými vozíky s nosností 2,5 

tuny, a plošné zatížení 50 kN/m2 a zatížení od stojek vestavby 113 kN. V jižní části 

provozu č.2 byla provedena úprava podlahy pro pojezd regálového systému. 

1.3.4 Svislé nosné konstrukce 

Horní stavba je tvořena ocelovým skeletem se sloupy vetknutými a kloubově 

uloženými na základy. V řadě B je ocelová konstrukce vetknutá do základů a v řadě A a 

C je konstrukce kloubově uložená. Všechny sloupy jsou kotveny pomocí lepených kotev 

Hilti a v kotevních patkách v řadě B jsou osazeny kotevní šrouby pro kotvení ocelové 

konstrukce. Obvodové zdivo trafostanice bylo provedeno z pórobetonových tvárnic v tl. 

250-300mm na lepící maltu v pevnosti P4 -. 
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1.3.5 Vodorovné konstrukce, zastřešení 

Nosné prvky stropů jednotlivých vestavků tvoří ocelové nosníky v kombinaci 

s dřevěnými trámky, na které je uloženo souvrství podlahy.  

Konstrukce střechy je tvořena soustavou ocelových vazníků a trapézových 

plechů a ocelovými rámy pro osazení střešních světlíků a pro VZT zařízení umístěné na 

střeše. Součástí dodávky byla ocelová konstrukce pro dvě jeřábové dráhy. 

1.3.6 Obvodový plášť, příčky, podhledy 

Opláštění je provedeno ze systémových panelů tl. 120mm ve skladbě : 

 - vnitřní plech lakovaný 

 - izolant, PUR pěna 

 - vnější plech 

Všechny vnitřní příčky jsou provedeny jako sádrokartonové ve specifikaci zřejmé 

z výkresové části. Příčky jsou dvojitě opláštěné deskami tl. 12,5mm v kombinaci 

s deskami OSB. 

Podhledy v místnostech vnitřních vestavků jsou sádrokartonové, zavěšené na 

systémových táhlech.  

1.3.7 Úpravy povrchů 

Vnitřní omítka stěn z porobetonu (trafostanice) - dvouvrstvá, vápenocementová, 

tloušťky 15 mm ve složení vrstev ( ruční omítka jádrová tl. 13 mm + ruční omítka 

štuková tl. 2 mm)    

Všechny nároží vnitřních omítek budou opatřeny rohovými omítníky. 

Vnitřní obklady : 

V místnostech sociálního zázemí a v přípravnách ve 13.NP byly stěny obloženy 

keramickými obklady do tmelu do výšky 2,1m (resp. výška zárubní). 

Nátěry a malby : 

Nátěry byly provedeny syntetickými emaily na řádně přebroušené základové 

vrstvy (dle technologie výrobce). Veškeré malby byly provedeny ve 2 vrstvách na 

zavadlou vápenocementovou omítku. 



24 

 

1.3.8 Výplně otvorů 

Venkovní výplně otvorů tvoří hliníková okna – samostatné sestavy nebo řazená 

do pásů. Dále jsou v jednotlivých modulech pláště použita okna s výplní 

polykarbonátem, podobně jako střešní obloukové světlíky. 

Vnitřní výplně – dveře, jsou dřevěné do ocelových ostrohranných zárubní.  [1] 

1.4 Umístění stavby a napojení na komunikace 

Lokalita pro výstavbu haly se nachází v Brně – Dolní Heršpice, okres Brno 

město. Parcely 423/1 a 424/9 (nyní již 424/47 a 424/40) jsou přímo přístupné z ulice 

K železnici, která se po 750m napojuje na silnici I/52 (ulice Vídeňská), která je součástí 

mezinárodní silnice E461. 

Po této komunikaci bude dovážen materiál na výstavbu. Staveniště samotné 

bude mít 2 brány, jednu na vjezd a druhou pro výjezd vozidel. Pozemek staveniště bude 

od okolního prostoru oddělen stávajícím plotem výšky 2,0m a ze západní strany se 

doplní oplocením výšky 1,8m. 

V rámci areálu firmy VP se řešený objekt nachází v jeho východní části a bude 

stát na místě původní skladové haly s kotelnou a garážemi. 

1.5 Vliv výstavby na životní prostředí 

Objekt se nachází v průmyslové zóně. V jeho blízkosti se nenachází žádná 

chráněná fauna ani flóra. Použité materiály a technologie svým charakterem 

nepředstavují pro ochranu životního prostředí nebezpečí. Odpady vzniklé na stavbě se 

budou odvážet a likvidovat v provozech k tomu určených. V době výstavby se 

předpokládá zvýšená hladina hluku a prašnosti, která ovšem nebude dosahovat takové 

míry, aby ohrožovala zdraví lidí na přilehlých pracovištích. 
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1.6 Technologický předpis etapy hrubé vrchní stavby 

Technologický předpis celé etapy hrubé vrchní stavby je popsán v následujících 

kapitolách (od zařízení staveniště až po kontrolu jakosti, časový harmonogram a 

rozpočet) věnujících se jednotlivým problematikám. 

1.6.1 Postup výstavby 

Pro upřesnění informací z kapitoly 4.5 Pracovní postupy technologického 

předpisu pro ocelový skelet zde uvedu návaznost prací. Protože v rozpočtu je montáž 

konstrukčních ocelových prvků shrnuta položkou z oddílu M43 – Montáž ocelových 

konstrukcí, rozdělil jsem pro větší přehled postup montáže (včetně základových prahů a 

konstrukce stěn) do patnácti fází. U těchto fází je dále rozepsán počet a druh 

montovaných prvků z jednotlivých pozic autojeřábu. Pozice autojeřábů jsou obsaženy 

v příloze B1.1.1 a B1.1.2. Označení prvků se řídí popisem ve výkazu použitých prvků a 

materiálů – příloha B5. Při tvorbě průkazů zvedacích mechanismů byly porovnány 

nejhorší možnosti ze všech pozic autojeřábů. Štítky porovnávající dosahy a únosnosti 

autojeřábů jsou na výkrese č. B1.2 – Průkazy zvedacích mechanismů. Popis pracovních 

fází také přehledně ilustruje potřeby dodávky materiálů vzhledem k časovému grafu 

akce. 

� 1. FÁZE – podélné rámy řady B 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

1 SL5+3xSL3+3xPR1+3xJD2 

2 3xSL3+3xPR1+3xJD2 

3 2xSL3+2xPR1+2xJD2 

 

� 2. FÁZE – příčné rámy pole A-B 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

4 2xSL4+SL1+3xVZ2+SL1+VZ1+SL1+VZ1 

5=6=7=8 3x(SL1+VZ1) 

9 2x(SL1+VZ1)+SL5+2xSL4+SL1+3xVZ2 
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� 3. FÁZE – příčné rámy pole B-C 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

10 2xSL4+SL1+3xVZ2+SL1+VZ1+SL1+VZ1 

11=12=13=14 3x(SL1+VZ1) 

15 2x(SL1+VZ1)+2xSL4+SL1+3xVZ2 

 

� 4. FÁZE – základové prahy řady A 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

16 ZP2+ZP1 

17 ZP1+ZP1 

18 ZP4 

19 ZP5+ZP1 

20 ZP1+ZP1 

21 ZP5+ZP1 

22 ZP4 

23 ZP1+ZP1 

24 ZP3 

 

� 5. FÁZE – základové prahy řady C 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

25 ZP3+ZP1 

26 ZP1+ZP1 

27 ZP5 

28 ZP4+ZP1 

29 ZP1+ZP1 

30 ZP5 

31 ZP7+ZP4 

32 ZP6+ZP1 

33 ZP2 

 

� 6. FÁZE – ztužidla od řady A 

Pozice 
autojeřábu 

pole Použité prvky 

1' 

17-18 2xZT2+2xZT5+JD1+ZT2+ZT5x2 

16-17 (ZT4+ZT2+ĚxZT7)x2+JD1+ZT2 

15-16 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 
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2' 14-15=13-14=12-13 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

3' 

11-12 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

9-10 (ZT4+ZT2+2xZT7)x2+2xZT5+JD1+ZT2+2xZT5 

10-11 (ZT4+ZT1)x2+2xZT8+2xZT11+2xZT10+JD1 

4' 8-9=7-8=6-7 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

5' 5-6=4-5=3-4 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

6' 
2-3 (ZT4+ZT2+2xZT7)x2+2xZT8+2xZT11+2xZT10+JD1 

1-2 2xZT2+2xZT5+JD1+ZT2+ZT5x2 

 

� 7. FÁZE – ztužidla a vaznice řady B 

Pozice 
autojeřábu 

pole Použité prvky 

7' 

16-17 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3 

17-18 
ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+2xZT5+4xVA1+2xVA5 
+ZT2+2xZT5 

8' 
15-16 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3 

14-15 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+4xVA2+2xVA5+4xVA4 

9' 13-14=12-13 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+4xVA2+2xVA5+4xVA4 

10' 11-12=10-11 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+4xVA2+2xVA5+4xVA4 

11' 

8-9 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+4xVA2+2xVA5+4xVA4 

9-10 
ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+2xZT5+4xVA2+2xVA5 
+4xVA4+ZT4+ZT2+2xZT7+2xZT5 

12'=13'=14' 7-8 až 2-3 ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+4xVA2+2xVA5+4xVA4 

15' 1-2 
ZT3x2+4xZT6+4xVA2+2xVA5+4xVA3+2xZT5+4xVA1+2xVA5 
+4xVA3+ZT2+2xZT5 

 

� 8. FÁZE – vaznice a obruby, řada A 

� 10. FÁZE – vaznice a obruby, řada C 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

1'=7' 7xVA1+2x7xVA2+7xVA4+7xVA3+OB 

2'=8' 7xVA2x3+7xVA4x3+2xOB 

3'=9' 7xVA2x3+7xVA4x3+OB 

4'=10' 7xVA2x3+7xVA4x3+2xOB 

5'=11' 7xVA2x3+7xVA4x3+OB 

6'=12' 7xVA2+7xVA1+7xVA4+7xVA3+OB 
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� 9. FÁZE – ztužidla od řady C 

Pozice 
autojeřábu 

pole Použité prvky 

16' 

17-18 ZT2+2xZT5+JD1+ZT2+2xZT5 

16-17 (ZT4+ZT2+ĚxZT7)x2+JD1+ZT2 

15-16 (ZT4+ZT2+ĚxZT7)x2+JD1+ZT2 

17' 14-15=13-14=12-13 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

18' 

11-12 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

9-10 (ZT4+ZT2+2xZT7)x2+2xZT5+JD1+ZT2+2xZT5 

10-11 (ZT4+ZT1)x2+2xZT8+2xZT11+2xZT10+JD1 

19' 8-9=7-8=6-7 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

20' 

5-6 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

4-5 (ZT4+ZT1)x2+JD1+ZT2 

3-4 (ZT4+ZT1)x2+2xZT8+2xZT11+2xZT10+JD1 

21' 
2-3 (ZT4+ZT2+2xZT7)x2+JD1+ZT2 

1-2 ZT2+2xZT5+JD1+ZT2+2xZT5 

 

� 11. FÁZE – základové prahy řady 1 a 18 

Pozice 
autojeřábu 

Použité prvky 

22' ZP8+ZP9 

23' ZP10+ZP11 

24' ZP12 

25' ZP13 

26' ZP14+ZP11 

27' ZP12 

 

� 12. FÁZE – monolitické prahy 

Celkem 7 kusů, beton dovezen. Tyto činnosti proběhnou v návaznosti na fázi 11. 

 

� 13. FÁZE – montáž trapézového plechu 

Spodní prvek skladby střešního pláště, kterým se uzavře plocha střechy. V této 

fázi klást zvýšený důraz na dodržování zásad BOZP. 
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� 14. FÁZE – stěnové prvky 

Přivařením prvků PA1-PA5 do roviny obvodových stěn, dle projektové 

dokumentace, umožníme přichycení budoucích výplní otvorů a zároveň vytvoříme 

nosnou kostru pro doplňkové panely Kingspan. 

 

� 15. FÁZE – Panely Kingspan 

Po osazení všech panelů s typovým označením KS 1000SF, které tvoří 

obvodový plášť haly, dosáhneme hrubého uzavření objektu. 

 

� Betonáž průmyslové podlahy 

Železobetonová deska tloušťky 0,28 m s rozptýlenou výztuží tvoří funkční část 

konstrukce haly. Na její výsledné jakosti odvisí kvalita budoucího provozu a náklady na 

údržbu a opravy. Před započetím betonáže musíme zakrýt otvory světlíků, aby do 

objektu nepršelo. Obvodový plášť, byť stále bez výplní otvorů, zamezí nadměrnému 

vysychání betonu při zrání vlivem větší rychlosti větru a odpařování. Kontinuální 

dopravu betonové směsi zajistí autodomíchávače. Zhutnění provedeme plovoucí 

vibrační latí a zahlazení plovoucí latí. Po dosažení porůznosti se povrch zpracovává 

technologií strojního hlazení. V průběhu hlazení se na povrch budované desky aplikuje 

integrovaná obrusná vrstva (vsyp). Následuje penetrace povrchu. Ošetřování povrchu 

trvá zpravidla 7 dnů. Řezání dilatačních spár musí proběhnout nejpozději do 48 hodin 

po betonáži. V této fázi výstavby bedlivě pozorujeme klimatické podmínky a pečlivě je 

zaznamenáváme. 

 

� Vnitřní konstrukce 

Po dosažení alespoň 60% pevnosti desky můžeme začít s tvorbou konstrukcí 

uvnitř haly. Jedná se o vyzdění stěn z hladkých tvárnic YTONG kolem místnosti 

trafostanice a následné zastřešení tohoto prostoru se zvýšenými nároky na požární 

odolnost. Dalšími konstrukcemi v půdorysu haly jsou 3 variabilní vestavky. Jejich 

sloupy jsou do podlahy jen přivrtány a v případě potřeby lze obě patra těchto konstrukcí 

snadno rozebrat a přemístit. 
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2.1 Obecné informace o zařízení staveniště 

Řešená plocha se nachází ve východní části areálu firmy VP a je zcela ve 

vlastnictví stavebníka. Území vyhrazené pro zařízení staveniště je obklopeno ze severní, 

východní a jižní strany stávajícím oplocením výšky 2,0m. Na západní straně je nutné 

zbudovat dočasné oplocení výšky 1,8m, aby se staveniště oddělilo od zbytku areálu 

firmy. Ohraničení staveniště má od půdorysu budované haly dostatečný odstup 

(minimálně 7,4 m), takže je možný přístup ze všech stran. 

2.2 Zdroje a vedení technické infrastruktury 

Ještě před započetím bouracích prací bude provedeno přeložení vodovodu 

vedoucího do sousedící firmy MPL Trading. Na tento řad bude provedeno navrtání a 

vybudována dočasná přípojka s vývodem u objektu staré trafostanice. Odtud se připojí 

sanitární kontejnery. 

Do budovy trafostanice v severovýchodním cípu staveniště je zemním vedením 

taženo silové vedení (bude odstraněno až po ukončení veškerých činností na stavbě). 

Proto odtud můžeme zajistit elektrickou energii pro zázemí pracovníků, i pro nářadí a 

pomůcky pracovníků při výstavbě. Kvůli dlouhým docházkovým vzdálenostem je 

provedeno i druhé nezávislé napojení ze západní strany staveniště. Z trafostanice 

stávajícího objektu haly je chráničkou silové vedení napojeno do rozvodné skříně na 

hranici staveniště. 

Kanalizace z míst pro hygienu bude vyústěna do šachty kanalizace s potrubím 

DN 400. 

Budování těchto přípojek není náplní etapy hrubé vrchní stavby, protože musí 

být zbudovány ještě před započetím zemních prací. 

2.2.1 Vedení elektrické energie po staveništi 

Rozvod této technické infrastruktury bude proveden v chráničce, nad zemí při 

oplocení staveniště. Přes vnitrostaveništní komunikace bude elektrická síť vedena 

v přejezdovém klíně, aby se zabránilo jejímu porušení. Tak se elektřina dopraví až 
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k potřebným místům uvnitř dispozice budované haly a pracovníci si zde bezpečně 

napojí používané nástroje. 

2.3 Doprava po staveništi 

Řídí se dopravním značením řešeným v kapitole 5. této práce s odkazem na 

přílohu B1.3-Řešení širších dopravních vztahů. Po staveništi se motorová vozidla nesmí 

pohybovat rychlostí větší jak 5 km/hod. Bezpečí provozu také zajišťuje vstup jen 

povolaných osob, které jsou povinny dbát příkazů na informační tabuli při vstupu na 

staveniště. Staveniště má jednu vstupní a jednu výstupní bránu s jednosměrným 

provozem. Obě brány šířky 9m se napojují na ulici K železnici, která není vytížená. 

2.3.1 Horizontální doprava 

Vnitrostaveništní dopravu zajišťuje zvláště vozidlo AVIA D 120 

s kontejnerovou nástavbou. Tento dopravní prostředek pomáhá přesouvat prvky s menší 

hmotností ze skládky do akčního dosahu zvedacích mechanizmů. Také efektivně 

obsluhuje kontejnery pro odpadní zeminu a železný sběr. 

Dopravu rozměrově náročných prvků provádí souprava složená z tahače 

SCANIA R580 a návěsu NOOTEBOOM OVB-73-04V. Ten je při vjezdu a 

manévrovatelnosti na staveništi omezen svou délkou a hmotností nákladu, proto 

nevyužívá cesty u východní strany staveniště, ale najíždí pří do prostoru půdorysu haly. 

Po vyložení nákladu a zasunutí teleskopického mechanizmu se k výjezdní bráně dostane 

bez potíží. 

2.3.2 Vertikální doprava 

K přepravě pracovníků do výšky slouží montážní plošiny. Břemena se do výšky 

přepraví pomocí mobilních autojeřábů AD 14 TATRA a AD 28. Autojeřáb AB 063 

slouží ke složení nákladů z dopravních prostředků. 
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2.4 Koncepce staveniště 

Oplocený prostor je přístupný jen povolaným osobám. Dvě brány umožňují 

jednosměrný provoz každé z nich. Pokud dorazí menší dodávka materiálu, lze ji složit 

na skládce při severní hranici staveniště a bez nutnosti objíždění haly opustit pracovní 

prostor. Po ukončení denní směny bude stavbu a její zařízení hlídat bezpečnostní 

agentura. Pro noční osvětlení se použije šest reflektorů umístěných po obvodě oplocení. 

Kryt komunikací je na většině plochy původní asfaltový, místně zapravený 

zhutněnou směsí recyklovaného asfaltu. V půdorysu haly je podloží upraveno 

zhutněnou zemní deskou ze zahliněného štěrkopísku o mocnosti 0,5 až 0,6 m. Výškový 

rozdíl 0,28 m stávajícího asfaltového krytu a dnem půdorysu haly je řešen nájezdem po 

celé délce řady 1 a 18. Tento nájezd se sklonem 20% (1:5) zabere na délku 1,4 m. 

Podkladní vrstvy jsou tvořeny asfaltem a štěrkem, proto nebude za deště 

docházet k tvoření velkého množství bláta. I přesto může při pohybu vozidel na 

staveništi dojít ke znečištění kol a podvozků dopravních prostředků. Tyto před 

výjezdem nutno mechanicky očistit, aby neznečišťovali veřejné komunikace. Vzniklý 

odpad uklidit do připraveného kontejneru. 

Většina ocelových prvků se bude osazovat přímo z ložné plochy dopravních 

prostředků. Ostatní se umístí na skladovací plochy. Hlavní skladovací plochou jsou 

místa určená v půdorysu haly, druhá skládka se nachází u severní hranice pozemku mezi 

branami. 

Obytné, sanitární i skladovací kontejnery jsou umístěny vedle sebe, zadní 

stranou natočeny k budově trafostanice. Tato sestava začíná od severní strany kanceláří 

stavbyvedoucího a jižním směrem pokračuje šatnou pro zaměstnance, buňkou 

s hygienickým zázemím a dvojicí skladovacích kontejnerů. 

2.5 Pracovní zázemí 

Pro stavbyvedoucího je vyčleněn zvláštní kontejner tak, aby zde mohl mít malou 

kancelář a přehled o pohybu vozidel při vjezdu a výjezdu ze staveniště, stejně tak jako o 

nákladu, který vezou. 
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Plocha šatna a počet zařizovacích předmětů sanitárních kontejnerů je 

dimenzován na 15 osob. 2 záchodové mísy, 2 pisoáry, 5 umyvadel a 2 sprchy tyto 

nároky splňují. Potřebnou podlahovou plochu dostanu jako počet dělníků vynásobený 

požadovanou plochou pro každého jednoho: 

15 * 1,5m2 = 22,5 m2 < 28 m2 (navržená podlahová plocha) – VYHOVUJE 

2.6 Přehled použitých kontejnerů 

Obytný kontejner C3L 03 – kancelář stavbyvedoucího 

 

Obr. 1 - půdorys kontejneru C3L 03 

Rám  žárově zinkovaný 

Šířka  2438 mm 

Výška  2800 mm 

Délka  6058 mm 

Okno  1x 1765x1335 mm 

Dveře vnější ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 

Dveře vnitřní 800/1970 mm 

Elektro  2x380V, 3x osvětlení, 4xzásuvka 



35 

 

2.6.1 Obytný kontejner C3L 04 – část velkého prostoru 

 

Obr. 2 - půdorys kontejneru C3L 04 

Rám  žárově zinkovaný 

Šířka  2438 mm 

Výška  2800 mm 

Délka  6058 mm 

Okno  1x 1765x1335 mm 

Dveře vnější ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 

Dveře vnitřní ne 

Elektro  2x380V, 2x osvětlení, 4xzásuvka 
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2.6.2 Obytný kontejner C3L 07 – část velkého prostoru 

 

Obr. 3 - půdorys kontejneru C3L 07 

Rám  žárově zinkovaný 

Šířka  2438 mm 

Výška  2800 mm 

Délka  6058 mm 

Okno  1x 1765x1335 mm 

Elektro  2x380V, 2x osvětlení, 4xzásuvka 
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2.6.3 Sanitární kontejner C3S 07 

 

Obr. 4 - půdorys kontejneru C3S 07 

Rám  žárově zinkovaný 

Šířka  2438 mm 

Výška  2800 mm 

Délka  6058 mm 

Okno  2x 600/540 sklopné, sklo ditherm 

Podlaha GFK s podlahovou vpustí 

Dveře vnější ZK 875/2000 mm, oboustranně lakované 

Dveře vnitřní 1x 800/1970 2x sani 

Elektro  2x380V, 2x osvětlení, 4xzásuvka 
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2.6.4 Skladovací kontejner ZL 2-20‘ 

 

Obr. 5 - půdorys kontejneru ZL 2-20' 

 

Rám  lakovaný, svařovaná ocel 

Šířka  2438 mm 

Výška  2800 mm 

Délka  6058 mm 

Okno  ne 

Podlaha ocel nebo překližka 350 kg/m2 

Dveře vnější dvoukřídlová ocelová 

Dveře vnitřní ne 

Elektro  ne 

2.7 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Stavební stroj Příkon [kW] Množství Celkem [kW] 

Úhlová bruska GVS 26-180 LVI 2,6 1 2,6 

Rázový utahovák NAREX ESR 20-5 0,45 2 0,9 

Svářečka MIG 160 MMA-MIG 5,75 2 11,5 

P1 instalovaný příkon elektromotorů 15,0 

 

Vnit řní osvětlení Příkon [kW] Množství Celkem [kW] 

Kancelář stavbyvedoucího 0,29 1 0,29 
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šatny 0,864 2 1,73 

Umývárna 0,864 1 0,86 

P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení 2,88 

 

Venkovní osvětlení Příkon [kW] Množství Celkem [kW] 

Noční reflektory 1 6 P3 = 6 

 

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE: 

S = 1,1*[(0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2]0,5 

Použité koeficienty: 1,1 – ztráta ve vedení 

   0,5 – současnosti el. Motorů 

   0,8 – současnosti vnitřního osvětlení 

   1,0 – současnosti vnějšího osvětlení 

S = 15,8 kVA  

= Minimální instalovaný příkon elektrické energie pro realizaci etapy hrubé  

vrchní stavby. 

2.7.1 Dimenze spotřeby vody 

Veškerý beton bude na stavbu dovážen autodomíchávači, proto postačí průřez 

potrubí DN 20 (=3/4“), což odpovídá pokrytí dodávky vody 0,35 l/s. 
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3.1 Použité stroje 

3.1.1 Nákladní automobil SCANIA R580 LA6x4 EHZ Heavy Hauler 

Tento nákladní automobil značky SCANIA modelu R580 bude použit k tažení 

návěsu OVB-73-04V, pomocí kterého se na staveniště dopraví všechny rozměrné prvky, 

jako jsou příhradové vazníky a průvlaky, sloupy, ztužidla. 

 

Obr. 6 - rozměry tahače SCANIA R580 

Rozměry (mm) 

G délka automobilu   6803 

W šířka podvozku   2500 

O výška celková    3618 

I převis před přední nápravou  1458 

A vzdálenost náprav   3100 

B vzdálenost os zadní nápravy  1445 

J zadní přesah    780 

Z přesah kabiny za přední nápravou 1278 

 

Zatížení a výkon 

Celková hmotnost vozidla   10 600 kg 

Maximální zatížení přední nápravy    7 700 kg 

Maximální zatížení zadní nápravy  18 000 kg 

Přípustná hmotnost soupravy   66 000 kg 
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Maximální výkon    426 kW 

Zdvihový objem     15 067 cm3 

3.1.2 Návěs NOOTEBOOM OVB-73-04V 

Teleskopický návěs určený za tahač SCANIA R580 bude sloužit k přepravě 

ocelových dílců z Říčan na skládku stavby. Jeho maximální délka po prodloužení činí 

21,4 m; pokud necháme teleskopický mechanizmus nevysunutý, délka návěsu činí 

13,45 m. Délka spolu s tahačem SCANIA R580 pak činí 25,96 m a 18,01 m bez 

prodloužení. K výhodám tohoto návěsu patří hydraulické řízení náprav, které oproti 

nápravám bez tohoto systému, zmenšuje poloměr otáčení na 21,5 m a zlepšuje 

manévrovatelnost (hodnotu 21,5 m jsem určil na základě dokumentu ministerstva 

dopravy VLEČNÉ KŘIVKY pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 

komunikací [citace], podle kterého jsem porovnával poloměry směrových oblouků, typ 

dopravního prostředky a délky jízdních souprav). 

 

Obr. 7 - Návěsný podvalník NOOTEBOOM OVB-73-04V 

Rozměry (mm) 

Maximální délka     21 400 

Minimální délka     13 450 

Šířka ložné plochy     2 550 

Vzdálenost mezi nápravami    1 810 

Maximální vzdálenost závěsu po konec návěsu 19 900 

 

Technické údaje 

Maximální rychlost     80 km/h 
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Hmotnost samotného návěsu    12 000 kg 

Maximální nosnost     61 000 kg 

Maximální zatížení 5. nápravy   25 000 kg 

Maximální zatížení na 1 nápravu   12 000 kg 

3.1.3 Nákladní automobil AVIA D120 G 

Pomocný dopravní prostředek pro přistavení menších prvků ze skládky k místu 

montáže a k obsluze kontejnerů. Použití s kontejnerovou nástavbou. 

 

Obr. 8 - rozměry nákladního automobilu AVIA D120 G 

Technické údaje 

A – rozvor náprav    5600 mm 

B – zadní přesah    2520 mm 

C – celková délky    9345 mm 

D – nákladní plocha    4930 mm 

Rozvor předních kol    1845 mm 

Rozvor zadních kol    1740 mm 

Maximální výkon    185 hp (136 kW) při 2500 ot/min 

Celková hmotnost    11990 kg 

Pohotovostní hmotnost   3720 kg 

Maximální pohotovostní zatížení přední nápravy 2380 kg 

Maximální pohotovostní zatížení zadní nápravy 1340 kg 

Maximální točivý moment   700 Nm při 1200-1700 ot/min 
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3.1.4 Montážní plošina AIRO SG 1400 - JD 4WD 

Pomocí montážní plošiny AIRO se budou provádět spoje ocelových konstrukcí a 

to ve výškách až 9,5 m. 

 

Obr. 9 - pracovní diagram montážní plošiny AIRO SG 1400 

Technické údaje 

Maximální pracovní výška   16,00 m 

Stranový dosah    8,10 m 

Pohon      diesel 

Celková hmotnost    7,16 kg 

Nosnost koše     220 kg 

Rozměr koše     1,50 x 0,80 m 

Rozměry při ustavení    5,50 x 2,00 m 
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Průjezdná výška    2,05 m 

Průjezdná šířka    2,00 m 

Délka při pojezdu    5,50 m 

3.1.5 Autojeřáb AB 063 

Doplňkový jeřáb pro vyložení částí ocelové konstrukce z nákladního automobilu 

na skládku. Je určen pro skládání všech prvků do hmotnosti 2,5 t, které může složit do 

vzdálenosti až 8,5 m. Je zakázáno ho použít na zvedání základových prahů. 

 

Obr. 10 - rozměry autojeřábu AB 063 

Technické údaje 

Výška      2,35 m 

Délka      8,25 m 

Šířka      2,44 m 

Maximální nosnost s nástavcem  1,2 t 

Maximální výška zdvihu s 

prodlouženým výložníkem  10,10 m 

Přepravní rychlost    60 km/h 
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Obr. 11 - diagram únosnosti jeřábu AB 063 

3.1.6 Autojeřáb AD 14 TATRA 

Pomocí tohoto mobilního jeřábu se budou osazovat základové prahy, část 

ztužidel a vaznic a stěnové prvky spolu s panely Kingspan. Jeho nosnost a dosah 

vyhovuje pro účely zadaných činností a zároveň šetří náklady na nájem i provoz 

rozměrnějších jeřábů. 

 

Obr. 12 - autojeřáb AD 14 TATRA 
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Technické údaje 

Délka     8,35 m 

Šířka     2,5 m 

Šířka s vysunutými opěrami  4,7 m 

Celková hmotnost   20 300kg 

Zatížení náprav přední  7 100 kg 

   Zadní  2x 6 610 kg 

Nosnost    14 000 kg 

Pojezd s břemenem   3 000 kg / 2 800 mm 

Délka výložníku zasunutý 7,5 m 

   Vysunutý 16,9 m 

Délka výložníku s nástavcem  23,4 m 

Výkon motoru    230 kW 

Maximální dopravní rychlost  80 km/hod 

3.1.7 Autojeřáb AD 28 

Automobilový jeřáb pod označením AD 28 poslouží jako hlavní zvedací 

mechanizmus při montáži ocelových prvků haly. Je to běžně používaný typ s čtyřdílným 

teleskopickým výložníkem a možností připevnění příhradového nebo trubkového 

nástavce. 

 

Obr. 13 - autojeřáb AD 28 
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Technické údaje 

Délka     10,7 m 

Šířka     2,5 m 

Šířka s vysunutými opěrami  5,16 m 

Celková hmotnost   29 310 kg 

Zatížení náprav přední  8 800 kg 

   Zadní  2x 10 300 kg 

Nosnost    28 000 kg 

Pojezd s břemenem   nelze 

Délka výložníku zasunutý 9,5 m 

   Vysunutý 26,0 m 

Délka výložníku s nástavcem  31,2 m 

Maximální dopravní rychlost  70 km/hod 

3.1.8 Autodomíchávač Stetter AM 15 C 

Tento objemný autodomíchávač zajistí dodávku hotové betonové směsi 

z betonárny na staveniště. I přes svůj velký objem bude potřeba přes 70 jízd tohoto 

vozidla výrobní řady HEAVY DUTY LINE. 

 

Obr. 14 - Autodomíchávač Stetter AM 15 C 

Technické údaje 

Pohon   8 x 4 

Jmenovitý objem 15 m3 
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Otáčky bubnu  0 – 12 / 14 min-1 

Šířka   2500 mm 

Průjezdná výška 2614 mm 

Výsypná výška 1092 mm 

3.1.9 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 

Slouží ke zhutnění a urovnání ŽB podlahové desky. 

 

Obr. 15 - plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 

Technické údaje 

Hmotnost   14,5 kg 

Objem nádrže   0,7 l 

Odstředivá síla  200 kN 

Otáčky motoru  až 9000 

Zdvihový objem  35,8 cm3 

3.1.10 Řezačka Husqvarna Soff-Cut 4200 

Výkonná benzínová řezačka Husqvarna Soff-Cut 4200 pro suché řezání s nízkou 

hladinou hluku, ideální pro střední až velmi náročné komerční, průmyslové a stavební 

aplikace. Použijeme ji při prořezávání dilatačních spár podlahové desky. Umožňuje 

použití kotoučů o různých šířkách. 
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Obr. 16 - Řezačka Husqvarna Soff-Cut 4200 

Technické údaje 

Motor    benzínový, Kohler 

Výkon    17,2 kW 

Diamantový kotouč  350 mm 

Max. hloubka řezání  76 mm 

Hmotnost   257 kg 

3.1.11 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B2 

Malý a všestranný nakladač poslouží zejména při přesunu zeminy na zásyp rýh. 

Objem přepravované zeminy nebude velký. 
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Obr. 17 - Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B2 

Rozměry (mm) 

1 rozvor kol   986 

2 délka bez lopaty  2519 

3 délka s lopatou na zemi 3233 

4 výška k vršku kabiny  1950 

6 výška závěsného čepu 2854 

14 šířka přes pneumatiky  1525 

 

Technické údaje 

Výkon motoru    42 kW 

Jmenovitá nosnost   680kg 

Statický klopný moment  1360 kg 

Provozní hmotnost   2646 kg 

Objem lopaty    0,36 m3 

Max. rychlost pojezdu  13 km/hod 
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3.1.12 Svářečka MIG 160 MMA-MIG 

Invertorový svařovací zdroj MIG 160 poslouží jako jednoduše přemístitelný 

přístroj pro montážní svary ocelových prvků. 

 

Obr. 18 - Svářečka MIG 160 MMA-MIG 

Technické údaje 

Napájení    230 V 

Jištění     16 A 

Proudový rozsah MIG/MAG  25 – 175 A 

Proudový rozsah elektroda  10-160 A 

Zatěžovatel    35% 160 A 

Zatěžovatel    60% 130 A 

Zatěžovatel    100% 95 A 

Počet regulačních stupňů  plynule 

Rychlost podávání   1-15 m/min 

Rozměry: délka   480 mm 

  šířka   230 mm 

  výška   360 mm 

Hmotnost    18 kg 
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3.1.13 Úhlová bruska GVS 26-180 LVI Professional 

Slouží k úpravám a případnému zakracování ocelových prvků. 

 

Obr. 19 - Úhlová bruska GVS 26-180 LVI Professional 

Technické údaje 

Jmenovitý příkon   2 600 W 

Volnoběžné otáčky   8 500 ot./min 

Závit hřídele brusky   M 14 

Průměr kotouče   180 mm 

Hmotnost    5,5 kg 

3.1.14 Vertikální svěrací svěrka Terrier 1,5 TS 

Svěrací svěrka Terrir 1,5 TS je určena pro uchycení ocelových profilů a plechů 

na závěsné oko autojeřábu. Tento typ bezpečně unese 1,5 t a sevře profily do tloušťky 

20 mm, což nám vyhovuje (největší tloušťka dříku zvedaného sloupu je 11,5 mm) 

 

Obr. 20 - Svěrací svěrka Terrier 1,5 TS 
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Technické údaje 

Nosnost  1500 kg 

Svěrná šíře  0 až 20 mm 

Hmotnost  6,3 kg 

3.1.15 Rázový utahovák NAREX ESR 20-5 (SYS) 280Nm 

Pro montáž šroubovaných spojů (např. vaznicový systém Metsec) použijeme 

tento rázový utahovák NAREX ESR 20-5 (SYS) 280Nm, který vyhovuje jak rozsahem 

použití, tak svou hmotností, která tolik nezatěžuje montážního dělníka. 

 

 

Obr. 21 - Rázový utahovák NAREX ESR 20-5 (SYS) 280Nm 

Technické údaje 

Jmenovitý příkon   450 W 

Údery při zatížení   2300 min-1 

Maximální kroutící moment  280 Nm 

Upínání    1/2“; vnější čtyřhran 

Rozsah použití   M10 – M20 

Hmotnost    2,75 kg 
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3.1.16 Vibra ční deska Wacker Neuson DPU 2550H 

Zhutní případná místa podsypu, kde se nedostal vibrační válec, a dále také rýhy po 

zásypu inženýrských sítí a základových prahů, které budou sice zhutněny vibračním 

pěchem, ale tuto desku Wacker Neuson použijeme pro finální povrchové zhutnění do 

roviny. 

 

Obr. 22 - Vibrační deska Wacker Neuson DPU 2550H 

Technické údaje 

Provozní hmotnost   159 kg 

Pracovní šířka    500 mm 

Výška stroje    717 mm 

Hutnící síla    25 kN 

Maximální rychlost   20 m/min. 

Motor     dieselový jedno válec, 4-taktní 

Maximální výstupní výkon  3,4 kW 
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3.1.17 Vibra ční pěch SCHEPPACH VS 1000 

Vibračním pěchem SCHEPPACH VS 1000 dodatečně zhutníme obsyp 

základových prahů a zeminu, kterou budeme zasypávat rýhy pro vedení instalací ve 

zhutněném podsypu, ještě před provedením podlahové desky z drátkobetonu. 

 

 
Obr. 23 - Vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 

Technické údaje 

Objem motoru     196 cm3 

Výkon      4,0 kW / 5,4 hp 

Zapalování     elektrické 

Velikost stopy pěchu    310 x 300 mm 

Počet rázů     600-700 /min 

Hutnící síla     10 kN (1 000 kg) 

Hloubka hutnění    40 – 60 cm 

Rozměry stroje    780 x 480 x 1150 mm 

Celková hmotnost    78 kg 
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3.1.18 Stavební kolečka 

Stavební kolečko bude sloužit pro přemístění drobného materiálu ze skladu na místo 

spotřeby. Je malé a přesto nám pomůže soustředit drobné nářadí a spotřební materiál 

(jako například šrouby) na jednom místě. Také ho lze užít při přepravě menšího objemu 

zeminy. 

 

Obr. 24 - Stavební kolečko 

Technické údaje 

Kolo    nafukovací 

Objem korby   60 litrů 

Nosnost   100 kg 
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4.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o jednolodní halu s ocelovou konstrukcí. Jednotlivé sloupy jsou 

uloženy na monolitických kotevních hlavách pilot. Piloty mají v průměru 600 mm a 

jejich délka se pohybuje od 7,0 m do 8,3 m. Pod každým krajním sloupem se nachází 

jedna pilota, staticky uvažujeme kloubové spojení. Kotevní hlavy vnitřní řady sloupů 

podpírají vždy 2 piloty a ze statického hlediska uvažujeme dané sloupy jako vetknuté. 

Sloupy jsou pak válcované typu IPE nebo HEA. Dalšími prvky nosné 

konstrukce jsou příhradové průvlaky délky 12 m, svařené s vnitřní řadou sloupů. Mezi 

tyto průvlaky a krajní sloupy se dále v osových vzdálenostech 6 m přivaří příhradové 

vazníky, které překonávají rozpětí 20 m. Tato konstrukce se zajistí systémem ztužidel a 

osadí se jeřábová dráha. Po zhotovení střešního pláště a speciální podlahy 

z drátkobetonu zhotovíme ještě 3 vnitřní vestavky o 2 patrech. Po obvodu haly se 

provedou výztuhy pro přichycení obvodového pláště z panelů s vloženou izolací-PUR 

pěnou. 

Nosné prvky konstrukce jsou popsány ve specifikaci. Jejich dovoz z výroben 

a způsob umisťování do konstrukce se provede navrženou strojní sestavou. 

Vše se bude realizovat na pozemku stavebníka, kterým je firma Vienna Point, 

a.s. Nebudou se provádět žádné další záběry pozemků. 

Začátek realizace naplánován na 1. 7. 2013, dokončení 5. 9. 2013. 

4.2 Převzetí pracoviště a jeho připravenost 

4.2.1 Převzetí pracoviště 

Montážní firma převezme pracoviště od stavební firmy, která prováděla 

předchozí bourací práce, dne 15. 7. 2013. O tomto předání bude sepsán protokol a 

proveden zápis do stavebního deníku. 

4.2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště je ze severní, východní a jižní strany oploceno původním drátěným 

plotem výšky 2,0 m. Na západní straně je zbudováno dočasné oplocení výšky 1,8 m. 
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Vjezd a výjezd ze staveniště je zajištěn 2 uzamykatelnými branami šířky 9,0 m z ulice 

K železnici. Povrch vjezdu, výjezdu a komunikací kolem budoucí haly bude ponechán 

stávající asfaltový. Stávající objekty na půdorysu haly budou zdemolovány a veškerá 

suť odvezena. Prostor u severní hranice pozemku a u přilehlé strany trafostanice bude 

zpevněn štěrkem tak, aby mohl plnit funkci skládky prefabrikátů. Vodovodní přípojka a 

elektrická rozvodná síť 220/380V pro účely zařízení staveniště bude vybudována 

z trafostanice v severovýchodním rohu staveniště. Napojení staveništní přípojky 

kanalizace bude šachtou do stávajícího potrubí DN 400, které vede 3,3 m jižně od 

trafostanice. 

Podle výkresu zařízení staveniště budou nainstalovány 3 ubytovací kontejnery 

(pro stavbyvedoucího a 2 šatny pro dělníky), 1 sanitární s umyvadlem, sprchou a WC a 

2 skladovací pro nářadí a drobný materiál. 

4.2.3 Připravenost stavby 

Musí být dokončena spodní stavba tak, aby se mohli začít osazovat ocelové 

sloupy. Na pilotách jsou zhotoveny kotvící hlavy, jejichž horní líc je zakončen ocelovou 

destičkou přesahující budoucí obrys sloupu minimálně o 50 mm na každou stranu. Tato 

je pevně propojena svařením s výztuží vedoucí až do dříku piloty. Výškové osazení 

musí být zkontrolováno ještě před dobetonováním totální stanicí s přesností ±16 mm. 

Také se znovu překontroluje jejich počet a přesnost umístění, jestli souhlasí 

s výkresovou dokumentací. Základový beton musí být vyzrálý na 70% své únosnosti (5-

7dní). V prostoru půdorysu nové haly, mezi okraji zpevněné plochy stávajících 

komunikací, bude hotov zásyp zahliněného štěrkopísku tl. 0,5-0,6m se zarovnáním ve 

výšce -0,280 m. U tohoto se překontroluje zhutnění, které musí dosahovat alespoň 

hodnoty uvedené v dokladové části projektové dokumentace. Výškový rozdíl dna jámy 

a okolních komunikací bude vyrovnán po celé severní a jižní straně haly sjezdy. Tyto 

sjezdy se provedou odebráním materiálu vně jámy tak, aby výsledný sklon činil 1:5 

(20%). Všechny prohlídky se provedou podle kontrolního a zkušebního plánu a o jejich 

výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. 
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4.3 Materiál, doprava a skladování 

4.3.1 Sloupy 

Ocelovými sloupy jsou tyče válcované za tepla, typu IPE 200, 270, 360; dále 

HEA 120, 300, 450. Jejich rozmístění dle projektové dokumentace, počty v příloze B5. 

4.3.2 Průvlaky 

Příhradové průvlaky výšky 2175 mm a délky 12 m v počtu 8 kusů budou 

podélně ztužovat konstrukci mezi vetknutými sloupy řady B. 

4.3.3 Vazníky 

Vazníky jsou nejdelší prvky haly. Ke sloupům vnějších i vnitřních řad jsou 

přivařeny. Výška těchto příhradových prvků se pohybuje od 1380 mm do 2190 mm a 

jejich délka činí 19 765 mm ve vnitřních polích. V řadách 1 a18 osadíme pouze 12 kusů 

IPE 240 mezi sloupy s rozpětím 6,5 m. 

4.3.4 Ztužidla 

Ztužidla jsou nezbytná pro zajištění stability celé konstrukce haly. Nejčastěji se 

vyskytují ztužidla uzavřeného čtvercového průřezu 50/50 až 150/150, ale využije se i 

napnutého ocelového lana. Ztužující konstrukce najdeme v podélném i příčném směru, 

v rovině střešního pláště, v rovině průvlaků a samozřejmě i v rovině obvodového pláště. 

Nejčastější spojení je pomocí šroubů. Nejmasivnější ztužidla pomáhají přenášet podélné 

zatížení, které se předpokládá pro rozjezdy a dojezdy mostového jeřábu. 

4.3.5 Jeřábová dráha 

V provozu 1 (mezi řadami A a B) budou osazeny nosníky jeřábové dráhy. Ty 

budou tvořeny na vnější řadě sloupů prvky HEA 240 délky 6,0 m a na vnitřních 

sloupech pak HEA 600 na rozpětí 12,0 m. 
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4.3.6 Atikové nástavce 

Atikové nástavce uzavřeného průřezu 150/100/6 délky 1,8 m budou navařeny na 

horní čela obvodových sloupů. V rozích haly se použijí tyče průřezu L 100/100/6 o 

délce 1,55 m. 

4.3.7 Vaznice 

Tenkostěnné profily vaznic od firmy Voestalpine PROFILFORM s.r.o. budou 

délek 6,0 m. Systém HEB – vaznice se zesílenými krajními poli ze ZED profilů 

spojenými objímkami poskytují hospodárné řešení. Ke konstrukci zastřešení použijeme 

typ 232.Z.20 se 2 typy spojek: HEBS 232.Z.20 a PS 232.Z.20. Spojení jednotlivých 

vaznic k sobě navzájem se provede za pomoci spojek šrouby M16. 

 

Obr. 25 - Spojení vaznic objímkami a šrouby M16 

4.3.8 Stěny základového pasu 

Po obvodu haly jsou do země zapuštěny stěny základového pasu. Tyto jsou 

uloženy na kotvící hlavy pilot. Ozuby pro osazení délky 330 mm jsou po stranách 

v polovině výšky. Celková výška stěny základového pasu činí 1800 mm a délka 5760 

mm. Horní líc panelu se ukotví ve výšce +0,600 m. Konstrukce těchto prvků je 

sendvičová – z exteriéru 80 mm ŽB, následuje 100 mm polystyrenu a skladbu uzavírá 

150 mm tlustá vnitřní ŽB vrstva. 
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4.3.9 Obvodové stěny 

Konstrukce obvodových stěn je tvořena panely z PUR pěny, která je 

oboustranně opláštěna plechem. Základní výška panelu je 1,0 m, délka 6,0 m a tloušťka 

0,12 m. Tyto lehké a nenosné panely jsou neseny soustavou stěnových výztuh 

uzavřeného průřezu 60/100/3, 100/100/4, 120/120/4 a 120/200/5. 

4.3.10 Střešní plášť 

Hrubou vrchní stavbu řeším až po zastřešení, které je v této etapě završeno 

osazením obrub světlíků, montáží trapézového plechu a instalací 2 nástřešních plošin 

pro vzduchotechnické zařízení. 

4.3.11 Vestavky 

Konstrukce vestavků se bude montovat až na hotovou průmyslovou podlahu. 

Jejími základními prvky jsou sloupy HEA 120, průvlaky HEA 240 a HEA 300, které 

vynáší tenkostěnné vaznice 202.C.20 pro 2.NP a 232.C.20. Výškové úrovně podlaží se 

budou překonávat dvouramennými schodnicovými schodišti s podestou. 

4.3.12 Doprava 

Primární dopravu příhradových průvlaků a vazníků, tenkostěnných vaznic i 

sloupů zajistí nákladní automobil SCANIA R580 LA6x4 EHZ Heavy Hauler s návěsem 

NOOTEBOOM OVB-73-04, jehož teleskopický mechanizmus bude při přepravě 

dlouhých prvků (vazníků) rozšířen. 

Sekundární dopravu na staveništi provedeme mobilními autojeřáby AB 063 pro 

přeložení nákladu z valníku na skládku a hlavním zdvihacím mechanismem bude 

autojeřáb AD 20 TATRA. 

4.3.13 Skladování 

Drobné spojovací a spotřební prvky budou uloženy v uzamykatelných 

skladovacích kontejnerech, v jednotlivých policích nad sebou. Tento materiál bude dle 

nutnosti doplňován stavbyvedoucím v průběhu výstavby. 
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Sloupy, průvlaky a vazníky budou skladovány přímo na půdorysu haly. Rozmístí 

se tak, aby byly blízko místa zabudování do konstrukce, tím zkrátíme dobu manipulace 

s nimi. Nezapomenout na průchozí uličky o šířce 0,6 m. Ocelové prvky se nesmí 

ukládat přímo na zhutněném štěrku, nýbrž na podkladky. Podkladky mezi zemí a 

nejníže uloženými dílci budou 150/150 (tzv. polštáře), mezi jednotlivými prvky pak 

postačí hranolky 100/100. Podkladky umisťujeme ve vzdálenosti 1/10 délky prvku od 

líce, maximálně však 600 mm, vždy ve svislici nad sebou. Pouze příhradové konstrukce 

podložíme v místě krajních styčníků a pod prostředním styčníkem (asi po 6 m). 

Všechny ocelové prvky budeme skladovat v poloze, v jaké budou následně umístěny do 

konstrukce. Výjimku tvoří sloupy, které budeme ukládat naležato a vazníky; ty je 

možno opírat do sklonu 15° od svislice. Dílce můžeme tímto způsobem stohovat až do 

výšky 1,5 m, výjimku opět tvoří příhradové průvlaky a vazníky, jejichž vlastní výška je 

větší než 1,5 m a které nebudeme vrstvit nad sebe. Tyto budeme stabilizovat párem 

rektifikačních kleští, které pomocí teleskopické tyče osadíme na horní pás příhradovin a 

tím zabráníme jejich rozjetí a převrácení. 

Pokud nebude půdorysná plocha haly kapacitně stačit pro skladování prvků, lze 

využít i menší skládku u severní hranice pozemku. Zde budeme primárně soustředit 

menší prvky, kterými jsou například ztužidla. Zásobování provedeme vždy pro celou 

technologickou etapu (montáž skeletu, zastřešení, obvodového pláště). Prvky 

skladované v půdorysu haly nesmí přesahovat z prostoru určeného pro skladování. Zúžil 

by se tím průjezdný profil vnitrostaveništní komunikace a mohlo by být zabráněno 

průjezdu dopravních prostředků nebo autojeřábů. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Všichni zaměstnanci pracující na stavbě budou proškoleni BOZP a jsou povinni 

dodržovat veškeré předpisy, které se týkají výkonu jejich práce. Montážní práce se 

budou realizovat v měsíci červenci a srpnu, teploty předpokládám v rozmezí 10°C až 

35°C. Spoje jsou svařované nebo šroubované, proto není třeba zvláštních opatření. 
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Vnitrostaveništní komunikace mají zpevněný povrch. Přístup na ulici 

K železnici zajištěn 2 uzamykatelnými branami, oplocení výšky 1,8 m a 2,0 m. 

Napojení elektřiny přes rozvodnou skříň v budově trafostanice. Zde se napojí také 

užitková voda. Odvod splašků provizorní přípojkou do šachty stávající kanalizace. 

Práce budou probíhat pouze v denních hodinách, není tedy nutné pracovní osvětlení. 

Instaluje se jen nezbytné osvětlení pro zajištění bezpečnosti v noci. 

4.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Montáž nutno přerušit při nepříznivých klimatických podmínkách. Za takové 

podmínky se považuje déšť, bouře, snížená viditelnost (v místě práce menší než 30 m), 

teplota prostředí nižší než -10°C, vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách, 

žebřících a pojízdných lešeních nad 5 m výšky práce, nebo rychlost větru nad 11 m.s-1 

při práci do 5 m výšky. Klesla-li by teplota pod 5°C, musíme provést zimní opatření 

spočívající zejména v častějších přestávkách a zajištění teplých nápojů pro dělníky. 

4.5 Pracovní postupy 

Postup výstavby a návaznost osazování jednotlivých prvků je uveden v kapitole 

1.6.1. 

4.5.1 Geometrické vytyčení polohy sloupů 

Geodet zaměří polohu všech osazovaných sloupů jak polohově, tak výškově. 

Toto zaměření čitelně vyznačí lihovým fixem (nebo jinak nesmazatelně) na ocelové 

destičky, kterými jsou zakončeny kotvící hlavy pilot. 

4.5.2 Montáž sloupů 

Nejprve se na všech sloupech po stranách vyznačí jejich osa do výšky 50 cm, 

aby bylo možné je přesně usadit (osa na sloupu se musí shodovat s osou na kotevní 

destičce). Zkontrolujeme, zda jsme vybrali správný typ sloupu vzhledem k místu jeho 

osazení a také polohu, v jaké ho ukotvíme. Sloup uchytíme v jeho čele pomocí svěrky 

Terrier 1,5 TS, zajistíme její pojistku a zdvihneme do vertikální polohy. Nad patkou, 
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kde má být sloup osazen, se začne opatrně spouštět, aby nedošlo k poškození patky 

nárazem. Po dosednutí se opět překontrolují rozměry sloupu a jeho polohové umístění 

dle projektové dokumentace. Následně sloup urovnáme vertikálně nahrubo pomocí 

vodováhy a poté ještě teodolitem. Po celou dobu je sloup držen autojeřábem, aby 

nedošlo ke ztrátě stability. Ve chvíli, kdy horizontální i vertikální umístění sloupu 

odpovídá projektované pozici provedeme koutový svar  o velikosti 4-6mm (dle 

navrženého styku – určeno statikem v projektové dokumentaci) po celém obvodě styku 

sloupu s ocelovou destičkou. Nyní nezbývá než odblokovat pojistku svěrky za pomoci 

montážní plošiny, tím odjistit již ukotvený sloup a pokračovat další montáží. Jednotlivé 

sloupy kotvíme postupně ve směru výstavby, dle pojezdu jeřábu. 

4.5.3 Montáž příhradových průvlaků 

S montáží průvlaků začneme ihned po osazení sloupů jednoho záběru, bez 

nutnosti přepatkování autojeřábu. Po opětovném překontrolování typu, rozměru a 

umístění sloupů ještě přeměříme vzdálenosti mezi sloupy řady B a jejich výškové 

osazení. Pokud vše souhlasí, tak dvojice vazačů započne s uvázáním 12 m dlouhého 

průvlaku na dvou místech horního pasu pomocí plochých textilních pásů na autojeřáb. 

Nutné je při všech vazačských prací klást důraz na úvaz. Ten se při zdvihu prvku může 

jen dotáhnout, nikoli proklouznout; hrozil-by pád břemene. Průvlak se na krajích opatří 

ještě dostatečně dlouhými lany, aby dělníci mohli ze země zavěšené břemeno 

kontrolovat a otáčet s ním. Jeřáb vyzdvihne průvlak do požadované pozice a 

mikrozdvihem spouští na nosné sloupy řady B. Tento sestup kontrolují pracovníci 

z montážních plošin umístěných u obou krajních sloupů. Tito také zodpovídají za 

přesnost osazení průvlaku na sloupy. Po kontrole vodorovnosti a přesnosti uložení se 

průvlak k oběma sloupům přivaří koutovým svarem v místě horního i dolního pasu, 

podél celého obvodu všech stykovaných konstrukcí. U druhého a dalších průvlaků tyto 

také přivaříme čelem k již osazenému průvlaku. Svary provádíme z pracovního koše. 

Teprve po dokončení svařování uvolníme úvazy a spustíme rameno jeřábu k dalšímu 

prvku. Průvlaky montujeme postupně od řady 18 směrem k řadě 1. 
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4.5.4 Montáž nosníků jeřábové dráhy 

Nosníky jeřábové dráhy osazujeme na konzoly přivařené na sloupy. Výškové 

urovnání provádíme vkládáním ocelových destiček pod tyto nosníky v místě uložení. 

Tyto distanční destičky musí být oboustranně přivařeny jak ke konzolám JD, tak 

k nosníkům, aby došlo k pevnému spojení. Protože se jedná o práci ve výšce, montáž 

opět probíhá z pracovní podlahy montážních plošin. Za správnost uvázání odpovídají 

vazači. 

4.5.5 Montáž příhradových vazníků 

Montáž vazníků začne až po zhotovení rámů v řadě B. Zkontrolujeme přesnost a 

kvalitu předešlých konstrukcí, zda prostor pro osazení vazníků odpovídá projektové 

dokumentaci. Dále pokračujeme obdobně jako u příhradových průvlaků. Po kontrole 

dodaných vazníků dva vazači uchytí na jejich horní pas v místech styčníku dvojici 

plochých textilních pásů. Tyto uchytí do závěsného oka jeřábu a při zdvihání břemene 

bedlivě sledují pevnost úvazu. Břemeno opatřené manipulačními lany se zdvihne do 

požadované výšky nad místo zabudování do konstrukce. Jeho polohu a natočení 

zajišťují pracovníci ze země lany a přesné usazení provedou dělníci na montážních 

plošinách u obou dosedacích ploch. Ti vazník již ručně navedou na dosedací plochy. 

Přesnost osazení se zkontroluje vodováhou. Dolní hrana vazníku musí být ve vodorovné 

poloze. To by mělo být zajištěno výškovým osazením sloupů a průvlaků. Důraz nyní 

klademe na svislost vazníku, kterou nejvíce ovlivňuje zavěšení na rameni jeřábu. Pokud 

je vazník usazen a jeho poloha odpovídá projektové dokumentaci, přistoupíme ke 

spojení svarem, opět po celém obvodu stykovaných ploch. Svařujeme horní i dolní pas 

na obou koncích příhradového vazníku. Ihned po svaření je konstrukce pevně spojena 

bez nutnosti technologické pauzy. Proto odstraníme úvazy a pokračujeme dalším 

prvkem konstrukce. Vazníky připevňujeme napřed mezi řadami A a B směrem od řady 

18 k řadě 1. Stejný směr zachováme i mezi řadami B a C. 

4.5.6 Montáž ztužidel 

V této fázi je konstrukce sama o sobě nosná a odolává nepříznivým 

povětrnostním podmínkám. To se ovšem změní přidáním obvodového pláště. Jeho 
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plochou by pak silný vítr a další povětrnostní vlivy vyvíjely na konstrukci značné 

zatížení a hrozila by ztráta stability. Stejně tak by konstrukce neodolávala silám 

vznikajícím od pohybů mostového jeřábu. Proto je nutné osadit systém ztužidel. Ten se 

skládá ze ztužení v rovině zastřešení (horizontálně podélně i příčně a ve vertikální 

rovině kolmo na vazníky) a ze ztužení stěn. Stěnová ztužidla pak přenáší napětí ze 

střešní konstrukce a stěn do základů. Montáž ztužidel se proto musí realizovat ještě před 

provedením opláštění a mostového jeřábu. Dostupnost v pracovní výšce 7 až 9 m 

zajistíme montážními plošinami. Délka ztužidel zpravidla nepřesahuje 6 m a pro 

přichycení prvku na rameno jeřábu zvedacími svěrkami postačí jeden vazač. Před 

osazením proběhne kontrola ztužidla, zda není zamaštěné nebo poškozené. Jeho typ a 

rozměry musí souhlasit s projektovou dokumentací. Jeřábník břemeno přemístí do 

požadovaného místa v konstrukci. Zde ho montážní dělníci osadí a přivaří. Svar musí 

být po celém obvodu styku ztužidla s konstrukcí. Ztužidlo je ze závěsu možné odstranit 

až po konečném svaření. Napnutí ZTP se provede pomocí rektifikačního táhla. 

4.6 Personální obsazení 

Na montáž ocelového skeletu bude dohlížet stavbyvedoucí. V jeho 

nepřítomnosti musí práce kontrolovat příslušný mistr (Vzdělání v oboru stavebnictví 

s maturitou a praxí alespoň 4 roky). Všichni pracovníci musí být proškoleni o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jednotlivé stroje můžou obsluhovat jen ti, kteří 

jsou k tomu určeni, proškoleni a mají na to platný průkaz. Složení pracovní čety je 

následující: Obsluha při autojeřábu AD 28: 

-1 jeřábník - řidičské oprávnění skupiny CE, profesní průkaz, min. 2 roky praxe 

-2 vazači – vzdělání SOU v oboru, platná licence 

-2 montážníci – vzdělání SOU v oboru, výuční list 

-2 svářeči – vzdělání SOU v oboru, platný svářečský průkaz 

Obsluha při autojeřábu AD 14 TATRA: 

-1 jeřábník - řidičské oprávnění skupiny CE, profesní průkaz, min. 2 roky praxe 

-1 vazač – vzdělání SOU v oboru, platná licence 

-2 montážníci – vzdělání SOU v oboru, výuční list 

-1 svářeč – vzdělání SOU v oboru, platný svářečský průkaz 
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4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

4.7.1 Stroje 

Nákladní automobil SCANIA R580 LA6x4 EHZ Heavy Hauler 

Návěs NOOTEBOOM OVB-73-04V 

Autojeřáb AB 063 

Autojeřáb AD 14 TATRA 

Autojeřáb AD 28 

montážní plošiny AIRO SG 1400 – JD 4WD 

4.7.2 Nářadí a pomůcky 

Teodolit 

Vodováha 2m 

Svářečky MIG 160 MMA-MIG 

Rázový utahovák NAREX ESR 20-5 (SYS) 280Nm 

Úhlová bruska GVS 26-180 LVI Professional  

Staveništní kolečka 

Zvedací svěrky 

Ploché textilní pásy 

Kombinované úvazy kov-textil 

Distanční ocelové destičky 

Svinovací metr 

Laserový dálkoměr 

Polypropylénová lana 10m 

4.7.3 Pomůcky BOZP 

Pracovní obuv 

Pracovní oděv 

Reflexní vesta 

Plastová přilba 

Pracovní rukavice 
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Samostmívací svářečská kukla 

Svářečské rukavice 

Svářečský oděv 

Jistící lana a postroj 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly budou prováděny podle vypracovaného kontrolního a zkušebního 

plánu ve 3 fázích: 

- Vstupní kontroly 

- Mezioperační kontroly 

- Výstupní kontroly 

Popis těchto kontrol a tabulka KZP pro montovaný ocelový skelet se nachází 

v kapitole 9. Kontrolní a zkušební plán. 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci projdou vstupním školením o BOZP. Tím budou poučeni o 

rizicích na staveništi, která lze eliminovat dodržováním předpisů, nošením 

předepsaného oblečení, obuvi a ochranných pomůcek. Tyto jim vydá zaměstnavatel 

před započetím prací. Při práci a pohybu na staveništi nesmí být nikdo pod vlivem 

alkoholu nebo omamných látek. Každý jednotlivec bude zdravotně i odborně způsobilý 

k výkonu svého zaměstnání a bude držitelem platných oprávnění k tomuto výkonu 

potřebných. Při montáži se budou dodržovat zejména tyto ustanovení: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na   

  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

   zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se zvlášť věnuje 7. kapitola této práce. 
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4.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Postup výstavby bude mít minimální dopad na životní prostředí v okolí stavby 

(hlučnost, prašnost). Při montáži skeletu budou vznikat jen běžné komunální odpady, 

zbytky přebalovacího materiálu a případné provozní kapaliny z použitých strojů. 

Všechny odpady se ještě na staveništi roztřídí do jednotlivých nádob podle svého druhu 

(zvlášť papír, plasty, komunální odpad). Nakládání s odpady a jejich kategorizace se 

provede ve znění: 

- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

- Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

Vzniklé odpady: 

- 17 04 05 …železo a ocel 

- 20 03 99 …komunální odpady jinak blíže neurčené 

- 13 02 …odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

- 12 01 21 …upotřebené brusné nástroje a … 

- 17 02 01 …dřevo 

- 17 05 03 …zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 

Tříděný odpad (papír, plasty) odveze firma SAKO a.s. při běžném svozu. Zbytky 

železných trub a profilů budou odvezeny do sběrny barevných kovů. Likvidaci 

kontaminované zeminy zajistí specializovaná firma. Odvoz odpadů ze staveniště na 

místo jejich likvidace zajišťuje dodavatel stavby vlastními prostředky. 
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5.1 Informace o plánovaných omezeních dopravy 

Areál firmy Vienna Point, a.s. se leží v jižní části města Brno, městské části 

Dolní Heršpice. Staveniště se na pozemní komunikace napojuje dvěma sjezdy (jeden 

pro vjezd a druhý pro výjezd vozidel ze staveniště). Bezprostředně za branami se 

nachází ulice K železnici, na níž je nutno provést omezení dopravy dopravním 

značením tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Tyto omezení zachycuje příloha B1.3-

Řešení širších dopravních vztahů. Mezi zásadní úpravy patří: 

- zákaz stání v obou směrech v blízkosti staveniště s omezením maximální 

rychlosti na 30 km/hod a cedulí upozorňující na výjezd vozidel stavby, 

- při vjezdu na staveniště omezení maximální rychlosti na 5 km/hod, 

- značka stůj, dej přednost v jízdě při výjezdu ze staveniště. 

5.2 Popis trasy nadrozměrného nákladu 

Přeprava příhradových průvlaků a vazníků (délky 20 m) bude nejnáročnější 

mimostaveništní akcí. Trasa začíná v areálu dodavatelské firmy KONSTRUKCE 

Říčany, spol. s r.o. na adrese U cihelny 298, Říčany. Na místo určení se dostaneme po 

ujetí 20,7 km. Nejdelší část cesty vede po zpoplatněném úseku dálnici D1. 

Poté, co souprava projede obcí Říčany, napojí se na dálnici D1 přes nájezd číslo 

182 (Nelze použít nájezd číslo 178, protože se na něj nedá vytočit na křižovatce ulic 

Říčanská / Veveří / nám. Viléma Mrštíka). Po ujetí 11,9 km na dálnici musí souprava 

sjet výjezdem 194A a zařadit se na silnici E461 ve směru na Vídeň, kde po několika 

metrech odbočí opět doprava na ulici Vídeňská – Ořechovská. Zde tahač s návěsem 

nakrátko stočí směr jízdy k severu, aby mohli podjet ulici Vídeňská. Za mostem opět 

odbočí doprava, přes kruhový objezd až k odbočce na ulici K železnici, ze které se 

dostanou do areálu staveniště. 
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Obr. 26 - Trasa Říčany-Brno 

5.3 Kritické úseky 

Na naplánované trase pro nadrozměrný náklad se nachází několik kritických 

úseků, ve kterých jsem posuzoval průjezdnost soupravy ve smyslu poloměrů směrových 

oblouků. Tyto poloměry byly odečteny z map při přepočtení příslušného měřítka. 

Pro úplnou kontrolu průjezdnosti trasou je nutné ještě překontrolovat maximální 

dosaženou výšku soupravy, zda vyhoví průjezdné výšce pod mostem při křížení ulice 

Vídeňská se silnicí číslo 15268. Důležitější podmínkou je ovšem určení maximální 

hmotnosti naložené soupravy přípustné pro přejetí mostů. Hmotnost soupravy se může 

maximálně blížit k výjimečné zatížitelnosti každého jednoho mostu, ale nesmí ji 

překročit. Pokud je hmotnost soupravy větší než výhradní zatížení mostu, musíme 

přijmout taková opatření, aby souprava při přejezdu mostu byla jediným vozidlem 

zatěžující mostní konstrukci v daný okamžik. Proto by bylo nutné dočasně zastavit 

v takovém kritickém místě dopravu v obou směrech. 
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5.3.1 Vytyčení kritických úseků 

 

Obr. 27 - Detail trasy u Řičan 

 

 

Obr. 28 - Detail trasy v Brně 



76 

 

5.3.2 Posouzení směrových oblouků 

Vnitřní poloměr oblouku, který dopravní souprava opisuje, je 21,5m 

� A:  poloměr směrového oblouku 28 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. 29 - Kritický úsek A 

� B: poloměr směrového oblouku 35 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. 30 - Kritický úsek B 
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� C: poloměr směrového oblouku 27 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE – nutno omezit dopravu pro využití protisměru. 

 

Obr. 31 - Kritický úsek C 

� D: poloměr směrového oblouku 50 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. 32 - Kritický úsek D 
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� E: poloměr směrového oblouku 24 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. 33 - Kritický úsek E 

� F: poloměr směrového oblouku 21,5 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE – tahač musí již při nájezdu do směrového oblouku zajet až 

ke krajnici vozovky, aby se vytočil alespoň v protisměru, který bude dočasně 

zastaven. 

 

Obr. 34 - Kritický úsek F 
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� G: poloměr směrového oblouku 21,5 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE – souprava opět využije uzavřený kruhový objezd, do 

kterého najede v protisměru, protože jí to poskytuje drobnou prostorovou 

výhodu. 

 

Obr. 35 - Kritický úsek G 

� H: poloměr směrového oblouku 21,5 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE – při nájezdu nutnost využití protisměrného jízdního pruhu. 

� I:  poloměr směrového oblouku 21,5 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE – při výjezdu ze směrového oblouku souprava zasahuje do 

protisměru. 

 

Obr. 36 - Kritický úsek H a I 
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� J:  poloměr směrového oblouku 21,5 m ≥ 21,5 m; R2=25 m 

VYHOVUJE – nutno snížit rychlost a zvýšit ostražitost při průjezdu – 

pás mezi poloměry směrových oblouků je široký pouze 3,5m (25-21,5). 

 

Obr. 37 - Kritický úsek J 

� K: poloměr směrového oblouku 21,5 m ≥ 21,5 m 

VYHOVUJE – pro pohodlnější změnu směru jízdy opět uzavřeme 

protisměr a projedeme jednosměrnou cestu v opačném směru. 

 

Obr. 38 - Kritický úsek K 
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5.3.3 Pohyb nadrozměrné soupravy na staveništi 

Pro vjezd na staveniště nutno použít protisměr. Poloměr zakreslených 

směrových oblouků je 21,5 m. Tahač by s vysunutým mechanizmem návěsu nebyl 

schopný se bezpečně stočit, kdyby najížděl z východní strany vně obvodu budoucí haly. 

Proto i s návěsem najede do prostoru haly a při postupné odebírání prvků z návěsu bude 

couvat tak, aby byla zvedaná břemena v dosahu autojeřábu. Pojezdy pro montáž 

průvlaků a vazníků jsou vyznačeny na obrázku žlutou barvou. Kdyby se ovšem udělala 

výjimka a soupravě byl umožněn vjezd západní branou, tahač by se stočil mezi osy řad 

A, B a při montáži zdejších prvků by se pohyboval dopředu, bez potřeby couvání. Toto 

řešení snižuje náročnost pojezdů soupravy a tím i snížení rizik případné nehody. 

Poté, co bude veškerý náklad složen, se teleskopický mechanizmus zasune, tím 

se sníží poloměr potřebného směrového oblouku a souprava bez potíží opustí staveniště. 

 

Obr. 39 - Pohyb nadrozměrné dopravy po staveništi 

5.4 Legislativní náležitosti nadrozměrné dopravy 

Nadrozměrnou dopravou se zabývá vyhláška č. 341/2002 Sb. V § 15 a § 16 jsou 

uvedeny limitní hmotnosti silničních vozidel a jejich rozdělení na nápravy spolu 

s největšími povolenými rozměry vozidel a jízdních souprav. 

Limitní rozměry: 
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 - šířka   2,6 m 

 - výška   4,0 m 

- délka soupravy 16,5 m 

Skutečné rozměry soupravy:  

- šířka   2,55 m 

- výška   3,62 m 

- délka soupravy 26,0 m 

Jelikož skutečná délka soupravy přesahuje limitní hodnotu, jedná se o zvláštní 

užívání silnic, dálnic a místních komunikací. Proto je nutné zajistit veškerá úřední 

povolení. Protože při cestě hodláme omezovat provoz a zastavovat silniční dopravu, 

jsme povinni o našem záměru informovat i Policii České republiky a získat její kladné 

stanovisko. 

Při získávání povolení se řídíme platnou legislativou. Za pomoci vyhlášky č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích zjistíme příslušný správní úřad. Výše poplatků 

je určena zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Zde ji najdeme v položce č. 

35, která je obsažena v II. části Sazebníku (přílohy zákona). Za překročení pouze 

přípustných rozměrů činí sazba 1200 Kč, při překročení povolené hmotnosti do 60 t 

včetně pak 2500 Kč; to vše za předpokladu vnitrostátní dopravy. 

Za přepravy nadrozměrného nákladu bude tahač i návěs opatřen majákem 

oranžové barvy a celá souprava bude doprovázena doprovodným vozidlem, taktéž 

opatřeným majákem oranžové barvy (viz. § 24 vyhlášky č. 341/2002 Sb.). 

Žádost o povolení k přepravě nadrozměrného nákladu se vyplňuje na předepsané 

tiskopisy správních celků. Mezi uváděné základní údaje patří: 

- informace o žadateli (iniciály, adresa, telefon, popř. údaje o firmě a jejím 

zastoupení) 

- věc žádosti 

- údaje o přepravovaném nákladu (druh a hmotnost) 

- návěs (typ, hmotnost, SPZ) 

- tahač (typ, hmotnost, SPZ) 

- informace o soupravě (délka, šířka, výška, celková hmotnost, počet náprav a 

  kol, zatížení na 1 nápravu, minimální poloměr otáčení) 

- termín přepravy; trasa přepravy; datum a podpis 
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6.1 Obecné informace 

Jednopodlažní hlavní prostor montované haly spolu s koncepcí staveniště 

předurčují použití automobilových jeřábů jako vertikálních prostředků pro přepravu 

břemen v řešené fázi hrubé vrchní stavby. Půdorys haly je příliš rozsáhlý a nedosahuje 

více pater, proto by využití věžového jeřábu bylo velmi neefektivní. V této kapitole chci 

porovnat cenovou náročnost dvou druhů montáže: z automobilových prostředků a ze 

staveništní skládky. Do cen jsem nepromítl náklady na dopravu z výrobny na staveniště, 

protože počet cest by se v porovnávaných variantách nelišil. Stejně tak nekalkuluji další 

položky shodné pro obě varianty – doprava autojeřábů na staveniště, zajištění ostrahy. 

Rozdílnou cenu tvoří hlavně různá délka pronájmu tahače s návěsem 

v porovnání s použitím autojeřábu AB 063 a jeho obsluhou. 

6.2 Náklady a časová náročnost 

Stroje pro dopravu: 

� Tahač s návěsem v klidu  400 Kč/hod 

� Autojeřáb AB 063 v provozu  530 Kč/hod 

� Autojeřáb AD 14 v provozu  915 Kč/hod 

� Autojeřáb AD 28 v provozu  1350 Kč/hod 

� Montážní plošina   300 Kč/hod 

Pracovníci: 

� Vazač     150 Kč/hod 

� Montážník    250 Kč/hod 

� Jeřábník    250 Kč/hod 

� Svářeč     300 Kč/hod 

 

Výslednou cenu dostanu následovně: 

Potřebný čas (v hodinách) x hodinová sazba použitých zdrojů (Kč/hod) 

 

Jednotlivé údaje jsou rozepsány pro jednotlivé fáze montáže ocelové konstrukce 

v příloze B4. 
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6.3 Varianta montáže z automobilových prostředků 

Tato varianta poskytuje výhody zvláště při montáži menšího počtu objemnějších 

prvků, jako jsou vazníky a průvlaky. Osazování většího počtu menších prvků trvá delší 

dobu, s kterou rostou náklady za čekání dopravního prostředku. 

Při volbě této varianty musíme dbát zvýšené pozornosti při nakládání prvků na 

dopravní prostředek. Je důležité, aby byly umístěny ve správném pořadí a dopravovány 

na staveniště ve správný čas. Opomenutí byť jednoho důležitého prvku by mohlo mít za 

následek zastavení prací a prodlevu, která by zdržovala celou stavbu. 

6.4 Varianta montáže ze staveništní skládky 

Nespornou výhodou je možnost předem si rozmístit jednotlivá břemena na více 

menších skládek v prostoru budované haly (tak aby nezasahovaly do průjezdných pásů a 

nebránili jeřábům vysunout opěry na daných pozicích). Menší prvky lze složit na 

skládce u severní hranice staveniště a podle potřeby je přistavovat do dosahu jeřábu. 

Dovážený materiál je ihned odebírán z návěsu tahače či jiného nákladního 

automobilu, který není zdržován a může ihned po složení své dodávky odjet. 

Protože pro přemisťování břemen z ložné plochy návěsu do bezprostřední 

blízkosti skládky není zapotřebí velkého dosahu, postačuje pro tuto činnost AB 063, 

který svou nosností 6t dokáže složit všechny ocelové prvky. 

6.5 Porovnání obou variant montáže 

Z přílohy B4 je patrné, že finanční náklady obou variant se příliš neliší. Ovšem 

časová náročnost vychází lépe pro možnost montáže přímo z dopravních prostředků 

(tzv. „letmá montáž“) – tímto způsobem se horizont časové náročnosti počítaného 

období (při 8- hodinových směnách) zkrátí až o 10 dní. To je dáno časem pro složení 

prvků, který je vyžadován u varianty montáže ze skládky. Tento handicap však lze 

omezit správným načasováním při souběhu prací 2 čet tak, aby se navzájem 

neomezovali. 
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Obr. 40 - Porovnání časové a finanční náročnosti 2 variant montáže 

Pro montáž haly VP3 proto uvažuji s kombinací obou variant. Zvláště těžké 

prvky (sloupy, průvlaky, vazníky, základové prahy) se budou montovat přímo z návěsu; 

drobná ztužidla a vaznice pak možno napřed složit na staveništní skládku. 
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7.1 Obecné informace 

Na stavbě se musí dodržovat legislativní opatření obsažená v nařízení vlády 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dále nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

Pod citovanými kapitolami je připojen komentář zaměřený na popis zmíněné 

problematiky přímo na staveništi technologické haly (tento je psaný obyčejným řezem 

písma). 

7.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

ze dne 12 . prosince 2006 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

7.2.1 Požadavky na zajištění staveniště  

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 

následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

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

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit. 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 

skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 
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sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 

podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 

části 7.2.10 bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 

provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 

střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 

části 7.2.10. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

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

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 

a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 

s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami), 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 

během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 

právní předpis. 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 
Ze západní strany bude staveniště odděleno dočasným drátěným plotem výšky 

1,8 m, z ostatních stran bude ponecháno stávající oplocení, které přesahuje výšku 1,8 m 

a je tak zabráněno vstupu cizích osob. Vjezd i výjezd ze staveniště bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Napojení staveniště na přilehlou komunikaci bude řádně 

označeno dopravními značkami a rychlost uvnitř staveniště se omezí na 5 km/hod. Při 

vstupu na stavbu bude také instalována informační tabule s vyznačením umístění první 

pomoci a hlavního vypínače elektro. Dále zde budou viditelně umístěny tyto 

bezpečnostní tabulky: 

   

Obr. 41 - Nepovolaným vstup zakázán; vstup jen s reflexní vestou; 
pracuj jen v ochranné přilbě 

   

Obr. 42 - Nebezpečí pádu z výšky; nebezpečí úrazu; nebezpečí 
stlačením 
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Obr. 43 - nebezpečí zakopnutí; pozor na zavěšené břemeno; pozor 
nahoře se pracuje 

 

Obr. 44 - bezpečnostní tabulky 

Při zvedání břemen se zvýšenou ostražitostí dáváme pozor na pohyb ostatních 

pracovníků tak, aby se nedostali do nebezpečného prostoru pod břemenem. 

7.2.2 Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 

energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 

mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
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a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

 

Elektrickou energii, potřebnou pro zajištění provozu nástrojů a pomůcek, bude 

zajišťovat objekt trafostanice. Z něho se bude dát napojit přes staveništní rozvaděče. 

Jeden je určen výhradně pro zásobení staveništních buněk. Druhý se nachází 

v severovýchodním rohu staveniště a třetí, kvůli velké rozloze staveniště, se nachází u 

západního oplocení. Vedení přes vnitrostaveništní komunikace nutno opatřit chráničkou 

– přejezdovým klínem, aby nedošlo k poškození kabeláže. 

 

Obr. 45 - přejezdový klín 

7.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

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

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 

je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 

po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části 7.2.9. 

k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 

stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 

ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 

k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 

práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 

postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 

osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 

příslušné fyzické osoby. 

 

V tomto případě je pohyblivým pracovištěm montážní plošina. Její obsluha bude 

proškolena a seznámena s návodem od výrobce a bezpečným používáním. Do koše 
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montážní plošiny smí zaráz nastoupit maximálně 2 osoby. Situace, kdy je kvůli nepřízni 

počasí potřeba přerušit práce jsou řešeny v kapitole 7.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

7.2.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 

v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy. 

4. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a 

podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 

dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají 

jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 

Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 

zvláštních právních předpisů. 

5. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 

na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 

škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
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Stroje smí používat jen proškolená obsluha k této práci pověřená mistrem. 

Autojeřáby AD 14 a AD 28 musí vždy při manipulaci s ramenem vysunout podpěry, 

aby byly stabilizovány. Zkušené obsluze AB 063 stačí při skládání lehkých břemen do 

bezprostřední blízkosti dopravního prostředku mít vysunuté jen podpěry na straně 

náchylné k převrácení. Při vjezdu a výjezdu tahače s návěsem ze staveniště bude 

pověřena osoba, aby hlídala dopravu. Tato osoba bude vybavena reflexní vestou a 

v případě potřeby provoz na ulici K železnici zastaví na nezbytně dlouhou dobu, aby 

mohl tahač bezpečně manévrovat po celé šířce komunikace. 

7.2.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 

návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

 

Při otáčení se a couvání autodomíchávače na staveništi bude řidiči asistovat 1 

pracovník, který bude z bočního pohledu kontrolovat pohyb auta. 

7.2.6 Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 

délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 

ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
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Obsluha ponorného vibrátoru bude seznámena s bezpečným užíváním a 

zásadami při manipulaci se strojem v provozu. 

7.2.7 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 

je řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním 

zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 

zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 

osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 

uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. 

 

Všechny poruchy, opravy, nedostatky na strojích bude odpovědná osoba 

zapisovat do zvláštní knihy. Za každý stroj nese odpovědnost konkrétní pracovník. Ten 

zajistí, aby stroj neobsluhovala neoprávněná osoba a po skončení prací zkontroluje, zda 

je stroj patřičně zamčen a zabezpečen proti pohyby (zařazená rychlost, ruční brzda, klín 
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pod kola). Při odstavení stroje musí být pracovní zařízení v klidové poloze (opřeno, 

položeno), aby v případě selhání hydrauliky nebyla způsobena škoda a ohroženo okolí. 

7.2.8 Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 

Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 

používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 

jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, 

musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší 

požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 

nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 

používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 

bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 

prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 

pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 

mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 

jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 

najíždění a sjíždění stroje. 
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8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 

Autojeřáby se na staveniště přepraví po vlastní ose. Smykem řízený nakladač 

bude dovezen v nízkém kontejneru délky 3,4m dopravním vozidlem s kontejnerovou 

nástavbou. Po složení kontejneru vyjede čelními dvířky. 

 

Obr. 46 - nástavba kontejnerového nosiče 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci a pracovní postupy 

7.2.9 Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 

musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 

prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 

Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 

přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 

podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 

nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 

lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 

nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

7. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
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okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy 

v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

8. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 

proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 

skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 

vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 

stabilitu. 

9. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 

tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

10. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

11. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 

výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 

provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

12. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

 

U severní hranice staveniště bude zbudována skládka se zpevněným a 

odvodněným povrchem. Ocelové prvky se však budou skladovat i v prostoru haly, kde 

již bude vybudovaná zhutněná deska o mocnosti 0,5 m , která podmínkám skladování 

vyhovuje. Skládání břemen bude provádět autojeřáb; za tento proces bude odpovědný 

jeřábník, spolu s vazačem, který provádí úvazy a kontroluje průběh přemisťování prvků. 

Další požadavky jsou rozepsány v kapitole 4.3.13 Skladování (prokládání, 

osazování do výšky maximálně 1,5 m, …). 

Nakládání s odpady se řídí katalogem odpadů. Na staveništi budou umístěny 

popelnice pro komunální odpad, kontejnery na plast a železný šrot. Kontaminovaná 



101 

 

zemina vzniklá z čištění dopravních prostředků vyjíždějících ze staveniště se bude 

skladovat zvlášť a  její likvidace proběhne spolu s případnou sutí za spolupráce s firmou 

DUFONEV R.C., a.s. 

7.2.10 Zajištění výkopových prací 

1. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 

okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 

1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 

m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím 

alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

2. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 

zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 

materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 

způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

7.2.11 Provádění výkopových prací 

1. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, 

přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších 

zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

2. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 

ani sousedních staveb. 

7.2.12 Ruční přeprava zemin 

1. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 

kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
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Na staveništi nejsou prudké přechody se sklonem větším než 1:5, kam by se 

stavební kolečko nedostalo. Provádění a stabilizace stěn výkopů bylo provedeno 

v předchozí etapě, nyní jsou tyto práce již v připravenosti. Nyní řeším jen výkop pro 

základové prahy řady 1 a 18. Ten provedu za pomocí smykem řízeného nakladače. 

Ihned po vytvoření požadované rýhy se do prostoru osadí příslušný základový prah a 

prostor kolem něj se zasype a zhutní. 

7.2.13 Betonářské práce a práce související 

Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 

být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích použít pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
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pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 

části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 

a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. 

 

Bedníme jen malé procento podlahové plochy – stěny 3 prohlubní v provozu 3. 

Prohlubně o hloubce 0,08 m a 0,24 m opatříme páskou, abychom zamezily přehlédnutí 

překážky. U poslední prohlubně již hrozí vážnější úraz při pádu do hloubky 1,55 m. 

Proto po obvodě zřídíme dočasné zábradlí se 2 vodorovnými deskami, horní úroveň 

postačí ve výšce 1,0 m. 

7.2.14 Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

3. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

4. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 

předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 

posunout. 

5. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 

zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem. 
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6. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 

V této zprávě řeším zdění pouze obvodové stěny trafostanice. Množství 

materiálu není velké a nebude problém zajistit pracovní prostor šířky 0,6 m. Zdění totiž 

probíhá po vybetonování a částečném vyzrání průmyslové podlahy, kdy je kolem 

pracovního prostoru dostatek místa. Pozor při míchání zdícího lepidla na odstřikující 

kapky (např. použitím brýlí). 

7.2.15 Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za 

jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 

bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 

splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 

jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 

voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 

bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 
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7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části 1. této přílohy. 

8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 

upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 

potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 

použitého zařízení. 

9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 

svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 

činností ohrožena. 

11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

13. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 

působením větru. [3] 

 

Většina dílců bude osazována z montážních plošin. Jejich obsluha musí být 

seznámena s bezpečným užíváním a technickými možnostmi plošiny. Koš montážní 

plošiny se nesmí přetěžovat. 

Uchycení břemen na závěs autojeřábu provádí výhradně vazači. U dlouhých 

prvků (průvlaky, vazníky) spolupracují vždy 2 vazači, každý u jedné strany, aby se 
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zabránilo prokluzu plochých textilních pásů. Jednotlivé prvky jsou uchycovány na závěs 

podle svého tvaru a prostorového členění (příhradoviny uvazujeme za jejich horní pás, 

sloupy v čele osadíme zvedací svěrkou). Je-li to potřeba, tak pohyb břemen ze země 

jistíme přivázaným lanem (z bezpečné vzdálenosti). Přivaření nebo přišroubování 

provádíme zpravidla z montážních plošin až po ustavení prvku nad místem uložení. 

Prvek od ramene jeřábu odpojujeme až ve chvíli, kdy je již pevně nastálo připevněn ke 

konstrukci a nehrozí jeho pád. Teprve po usazení jednoho prvku přecházíme 

k manipulaci s dalším. Je zakázáno se vystavovat situacím, kdy hrozí úraz od 

pohybujícího se břemene. Při spouštění břemene mikrozdvihem odstraníme 

z dosedacích ploch veškeré předměty a vlastní končetiny. Manipulaci ve výškách 

provádíme s maximální opatrností z bezpečné pozice. 

 

7.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

ze dne 17. Srpna 2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

§ 1 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni 

nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických 

zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

§ 3 

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 

na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 

m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
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(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 

ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 

dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 

kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem 

na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 

zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

(4) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 

jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí 

nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany 

proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob 

nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, 

a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

(5) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 

zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 

prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou 

konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění 

proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno 

používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, 

židle, stoly apod.). 

(6) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 

(7) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 

povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, 
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a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 

popřípadě zaměstnavatele. 

§ 4 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 

 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

7.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 

musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 

musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 

výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 

jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 

nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 

přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 

zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 

dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 

záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 

zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 

žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
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3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 

2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 

proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 

vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 

považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 

účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

Všechny zde uvedené požadavky splňuje použitá montážní plošina AIRO SG 

1400 - JD 4WD. Má jak střední tyč, která zabraňuje vypadnutí pracovníků, tak 

zarážkové prkno proti pádu drobného nářadí. Výška zábradlí od pracovní podlahy činí 

1,2 m. 

7.3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 

situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny 

v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze 

osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené 

zvláštními právními předpisy. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
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a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci 

proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 

prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 

tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m 

od volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 

bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 

pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 

konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 

postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 

nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 

polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 

zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 

proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 

lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 

použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 

bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 

určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

7. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 

vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
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Osobní ochranné pracovní prostředky využijí zejména montážníci při 

přichycování trapézového plechu. Tito zaměstnanci, nacházející se v nebezpečném 

prostoru s rizikem pádu, budou vybaveni mimo jiné postrojem a zachycovačem pádu, 

který bude přes lano ukotven na vhodný prvek (vazník, záchytný systém zbudovaný na 

již zhotovené části střechy). Před započetí práce nutno zkontrolovat délku lana, která 

musí být dostatečná pro zachycení pádu bez kontaktu pracovníka se zemí. 
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Obr. 47 - zachycovač pádu 

 

Obr. 48 - postroj pro práce ve 
výškách 

 

Obr. 49 - jistící systém 
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7.3.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 

v průvodní dokumentaci. 

 

Celková hmotnost osob, nářadí, pomůcek a materiálu v koši montážní plošiny 

nesmí překročit její nosnost. Pro drobný materiál je vhodné použití kapsáře. 

 

Obr. 50 - kapsář pro montéry 

7.3.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 

zajistit. 

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 
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c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 

s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 

ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 

hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

4. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

 

Postup prací je navržen tak, aby 2 pracovní čety nepracovaly ve stejný okamžik 

nad sebou. Nejnebezpečnější fází, co se nebezpečí pádu týče, je montáž trapézového 

plechu. Montážník může přepadnout přes volný okraj, nebo se s ním špatně ukotvený 

plech může propadnout. Proto budou všichni zaměstnanci průběžně každý den 

informováni mistrem i o postupu práce ostatních pracovních čet tak, aby vždy věděli, ve 

kterém prostoru hrozí nebezpečí. Tyto prostory budou ohraničeny páskou a hlídány 

dozorcem. 

7.3.5 Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) Pádu ze střešních plášťů na volný okraj 

b) Propadnutí střešní konstrukcí 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 

technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 



115 

 

případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků proti pádu. 

 

Pádu ze střechy na volný okraj se zamezí montáží atikových nástavců a 

příslušných stěnových panelů. Propadnutí světlíkem ještě před jeho osazením zabráníme 

montáží zábradlí výšky 1,2 m se střední vodorovnou příčlí a zarážkovým prknem. 

7.3.6 Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 

v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů 

Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

Nastane-li nepříznivá povětrnostní situace dle výše citovaných kritérií, jsou 

povinni pracovníci přerušit práce ve výškách a zabezpečit přitom konstrukci, nářadí i 

pomůcky tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu a ohrožení zdraví nebo majetku. Počasí se 

každodenně zapisuje do SD, stejně tak musíme uvádět i záznamy o přerušení prací. 

7.3.7 Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 

stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 

navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 

konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 

práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
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7.3.8 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 

pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 

a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 

žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části „Dočasné stavební 

konstrukce“ bodu 7 věty druhé. 

 

Všichni zaměstnanci musí projít tímto bezpečnostním školení. Jeho absolvování 

a seznámení se s riziky a bezpečným chováním vyjádří podpisem na prezenčním archu. 

I dále na staveništi jsou všichni vázáni chovat se ohleduplně a dbát o všeobecnou 

bezpečnost. 
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8.1 Obecné informace 

Během procesu výstavby bude na staveništi produkován odpad a nastanou 

situace, kdy bude okolí stavby zatíženo větší hladinou hluku. V žádné fázi ovšem nesmí 

být porušeny ustanovení dotčených zákonů a vyhlášek, kterými jsou zákon č. 185/2001 

Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška 503/2004 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

8.2 Zákon č. 185/2001 Sb. 

ze dne 15. Května 2001 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 

§3 

8.2.1 Pojem odpad 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu. 

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející 

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití 

nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke 

sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o 

bezúplatný nebo úplatný převod. 

Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé 

ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) 

neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 

podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při 

výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání 

nebo při poskytování služeb, nebo 
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b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 

(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k 

původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě 

zvláštního právního předpisu. 

 

§ 4 

8.2.2 Další základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v 

Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na 

území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v 

Katalogu odpadů, 

d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou 

odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností, 

e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 

f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 

g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 

nakládáním s odpady, 

h) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 

provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, 
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včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem 

odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování 

odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h), 

i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem 

jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění, 

j) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i 

přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů, 

k) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu 

odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo 

složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická 

osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 

vlastníkem tohoto odpadu, 

l) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s 

odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 

 

§ 5 

8.2.3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 

zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 

"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 

(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 

zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) Katalog odpadů, 

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
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c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 

odpadu podle Katalogu odpadů. 

 

§ 6 

8.2.4 Zařazování odpadu podle kategorií 

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 

odpad do kategorie nebezpečný, je-li 

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 

předpise, nebo 

b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které 

činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo 

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 

nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 

(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, 

povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s 

nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) Seznam nebezpečných odpadů, 

b) definice nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, zkušební metody a limitní 

hodnoty pro přiřazování nebezpečných vlastností odpadů. [citace] 

8.2.5 Odpady ze stavby podle katalogu odpadů 

Během řešené etapy hrubé vrchní stavby mohou vzniknout následující druhy 

odpadů: 

� 10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené  

  pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 

� 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 

� 12 01 13 Odpady ze svařování 
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� 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod 

   číslem 12 01 20 

� 13 01 Odpadní hydraulické oleje (N) 

� 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 

� 13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 

� 13 07 02 Motorový benzín (N) 

� 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

� 15 01 02 Plastové obaly 

� 15 01 03 Dřevěné obyly 

� 15 01 06 Směsné obaly 

� 17 01 01 Beton 

� 17 02 01 Dřevo 

� 17 02 03 Plasty 

� 17 04 05 Železo a ocel 

� 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 

� 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

� 20 01 39 Plasty 

� 20 01 40 Kovy 

� 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

 

Plasty a papír se bude třídit zvlášť. Tento recyklovatelný odpad bude pravidelně 

odvážet firma SAKO a.s. Na komunální odpad budou připraveny stojany s plastovými 

pytly, které se budou vyměňovat dle potřeby. Železný odpad shromažďujeme ve 

vyhrazeném kontejneru, po jehož naplnění ho vyvezeme do sběrny kovů. Zvláštní 

kontejner bude vyhrazen i pro kontaminovanou zeminu, která vznikne při mechanickém 

čištění dopravních prostředků. Tato bude likvidována firmou DUFONEV R.C. a.s., 

stejně jako vyvážení  přebytečné zeminy a štěrků na deponii Černovice. Při ukončení 

prací bude pod stroje umístěna plechová vana tak, aby bylo zabráněno kontaminaci 

podloží případným únikem provozních kapalin. Kdyby ke kontaminaci i přes veškerá 

opatření došlo, musíme na zasaženou plochu bezodkladně aplikovat absorbent 

REOSORB, který na sebe naváže nebezpečné látky a poté ho odstraníme i s částí 
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zeminy. Tento sypký sorbent bude k dispozici ve skladovém kontejneru a při jeho 

použití nutno dodržovat předpisy výrobce. 

8.3 Vliv hluku na okolí stavby 

Nařízení vlády č. 272/1011 Sb. 

ze dne 24. Srpna 2011 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

§ 1 

(1) Toto nařízení upravuje 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný 

venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní 

prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 

 

§ 3 

8.3.1 Ustálený a proměnný hluk 

(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 

b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak. 

 

§ 10 

8.3.2 Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 

(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k 

odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A 
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stanovené pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že 

průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí 

zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k 

ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. 

(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší 

přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné 

pracovní prostředky zaměstnanci používali. 

 

§ 11 

8.3.3 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

1. Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 

maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 

a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku 

A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních 

prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den. 

2. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 

pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto 

nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na 

pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se 

přičte další korekce -5 dB. 

3. Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se 

ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A 

LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního 

prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku 
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s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 

dráhách, se přičte další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou 

hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, 

který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména 

konstrukcemi nebo podložím. 

4. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v 

ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 

přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce 

+15 dB. [citace] 

 

Stavba haly se nachází v průmyslové oblasti. Zvýšená hladina hlučnosti nebude 

mít na okolní provozy zásadní vliv. Nedojde k překročení limitní intenzity hluku. 

Pracovní doba je stanovena pouze na denní hodiny tak, aby nedocházelo ke hlučnosti 

před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní. 
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Pro celou etapu hrubé vrchní stavby nutno zpracovat kontrolní a zkušební plány 

zejména na provádění základových prahů, montáž ocelového skeletu, opláštění 

stěnovými panely Kingspan, montáž trapézového plechu, zhotovení průmyslové 

podlahy a další méně podrobné, jako např. na zdění z tvárnic YTONG nebo provedení 

ŽB stropu nad trafostanicí. V následující kapitole se zaměříme na popis kvalitativních 

požadavků při montáži ocelového skeletu a jejich zajištění. 

9.1 KZP montovaného ocelového skeletu 

9.1.1 Vstupní kontroly 

1. Kontrola projektové a montážní dokumentace: 

Náplní této kontroly je porovnání rozsahu a úplnosti dokumentů (projektové 

dokumentace, technologického předpisu, statických výpočtů) s podmínkami uvedenými 

ve smlouvě o dílo. Pokud tak ještě není učiněno, založí se montážní deník. 

 

2. Převzetí pracoviště 

Projde se staveniště a porovná se skutečný stav s připraveností staveniště, jak je 

uvedeno v TP. Překontroluje se počet, druh a stav staveništních buněk, plochy skládky, 

které musí být odvodněny a zpevněny, zhutněnost štěrku, celistvost oplocení, správné 

umístění bran a dopravního značení spolu s informacemi k dodržování BOZP. Na 

pozemku se nenachází žádná zeleň, proto není zbudována žádná ochrana stromů a keřů, 

která by se jinak musela také předat. 

Geodet nyní přeměří výškopisné i polohopisné zaměřovací body, aby zamezil 

chybám vzniklým z chybného předcházejícího měření nebo poškozením vytyčovacího 

bodu. 

Ze SD se musí zkontrolovat záznamy o naposledy provedených pracích, hlavně 

provádění monolitických hlav pilot. Od doby jejich betonáže musí uběhnout potřebná 

doba předepsané technologické pauzy před navazujícími pracemi. Po vizuální kontrole 

základové k-ce opět geodet zaměří: 

- výškovou úroveň středu základů ± 16mm 

- odchylky kontrolovaných bodů (viz kontrola č. 12) 



128 

 

   

Obr. 51 - výšková odchylka základové patky 

 

Obr. 52 - polohová odchylka patek 

 

3. Kontrola a převzetí staveništních přípojek 

Kontroly se bude účastnit stavbyvedoucí s investorem (nebo jeho zástupcem). 

Během kontroly musí odečíst stav elektroměru a vodoměru. Zúčastněné strany se 

dohodnou na podmínkách užívání samotného odběrného místa. 

 

4. Výrobní dokumentace dovezených ocelových profilů 

Kontrola výrobní dokumentace dodávaných dílů a profilů, zda je přiložena a 

jestli obsahuje informace související s použitím profilů 
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5. Kontrola pracovníků a způsobilosti zhotovitele k montáži 

Proběhne kontrola certifikátů a dokumentů zhotovitele, které ho opravňují 

k montážním pracem na stavbě, aby mohli být na požádání investora ihned předloženy. 

Dále se překontrolují veškeré profesní průkazy, jež byly nutnou součástí při výběrovém 

řízení, zda jsou dostačující pro kvalifikovanou práci a zda jejich platnost nevyprší před 

dokončením stavebního díla (svářečské, vazačské, řidičské průkazy). 

 

6. Jakost materiálu OK a ostatního materiálu 

Zkontroluje se dle VD druh použitého materiálu, hodnoty tlačených i tažených 

prutů, únosnost na ohyb, vzpěr, případně použitý antikorozní nátěr, jestli se shoduje 

s požadovanými vlastnostmi. 

 

7. Převzetí dodané OK 

Kontrola materiálu při dodání na staveniště. Přepočítá se počet kusů, správnost a 

úplnost jejich označení, předepsaný materiál, barevné vyznačení míst pro uchycení 

závěsu (jsou-li požadovány), kvalita provedení spojů příhradových prvků a odchylky. 

Ty musí vyhovovat následujícím tolerancím: 

- hutní profily 

 

Obr. 53 - mezní tolerance hutního profilu 

- svařované profily 
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Obr. 54 - mezní tolerance svařovaného profilu 

- složené profily 

 

Obr. 55 - mezní tolerance složených profilů 

Pozn. 1: 

Hodnota ± 1mm platí pro šroubované v místě styku a rozměry b, h < 1000mm 

Hodnota ± 1,6mm platí pro šroubované v místě styku a rozměry b, h > 1000mm 
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Hodnota ± 2mm platí pro šroubované v místě styku a rozměry b, h < 1000mm 

Hodnota ± 3mm platí pro šroubované v místě styku a rozměry b, h > 1000mm 

 

Velikost cedulky s označením prvku je na šířku asi 70mm. Základní označení 

musí obsahovat hmotnost prvku, druh, krátký popis, číslo zakázky. Označení více prvků 

lze, pokud jsou skladovány ve svazku. V tahovém případě je štítek umístěn viditelně 

v čele svazku a má šířku asi 120 mm. 

 

8. Kontrola dopravy a skladování 

Musí být dodržena pravidla uvedená v TP v kapitole 4.3.12 a 4.3.13. Základními 

pravidly je podložení prvků ve svislici nad sebou se vzdáleností 1/10 rozpětí od kraje 

prvku, složení jen na plochy vymezené skladování, zamezení kontaktu prvků se 

zeminou, jejich ochrana před znečištěním, dodržení uliček pro navázání prvků (min. 

šířka 0,6m, neprůchozí vzdálenost mezi složenými prvky pak činí 0,3m, maximální 

výška skladovaného materiálu nesmí překročit 1,6m. Trapézový plech ukládáme ve 

spádu (do 10°) tak, aby se na něm nezdržovala srážková voda, ale aby rychle odtekla. 

Prvky skladujeme v poloze, ve které budou zabudovány do konstrukce. Při jejich 

uložení na skládku musí být zabráněno nahodilému pohybu, zvláště překlopení průvlaků 

a vazníků – toho docílíme osazením rektifikačních kleští. 

9.1.2 Mezioperační kontroly 

9. Kontrola dodržení technologického postupu montáže 

Alespoň jednou týdně provede stavbyvedoucí nebo mistr nahodilou kontrolu 

dodržování technologického předpisu. Případné nedostatky nebo nejasnosti se vyřeší na 

místě. O kontrole proběhne zápis do stavebního a montážního deníku. 

 

10. Kontrola stavu zvedacího zařízení 

Kontrolu autojeřábů provádí jeřábníci. Před započetím prací překontrolují stav 

provozních kapalin a pohonných látek. V případě potřeby se musí doplnit, aby nedošlo 

k výpadku během montáže. Před zdviháním břemen pak musí být překontrolována 

poloha pozice autojeřábu dle PD, aby nedošlo k překročení technických možností stroje. 
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Zapatkování se provede dle nutnosti technických podkladů stroje a TP (AB 063 stačí 

zapatkovat při vykládání břemen jen ohroženou stranu). Spolu s vazačem se pak 

kontroluje stav vázacích prostředků, zda nejsou poškozeny. V takovém případě by 

ohrožovali bezpečnost zavěšeného břemene a zvyšovali riziko úrazu pracovníků. To je 

nepřípustné, proto by muselo dojít k okamžité výměně za nový vázací prostředek. 

 

11. Kontrola dodržení podmínek pro montáž 

Do SD se zapisují hodnoty klimatických podmínek každý den. Teplota se 

z teploměru odečítá ráno, v poledne a 2x večerní hodnota. Pokud dojde k porušení 

podmínek pro práce ve výškách (silný vítr, bouře, snížená viditelnost, viz kapitola 4.4.2 

Pracovní podmínky procesu), musí se takové práce přerušit. O přerušení činností se 

provede zápis do SD i MD. 

Všichni pracovníci dodržují zásady BOZP a používají předepsané ochranné 

pomůcky, které obdrželi od zaměstnavatele. Při kouření, stavu pod vlivem omamných 

látek a jiných přestoupeních zásad BOZP na staveništi budou hříšníci pokáráni a podle 

závažnosti přestoupení sankciování podle vnitřních předpisů zhotovitelné firmy. 

V takovém stavu nesmí pokračovat ve výkonu práce. 

 

12. Kontrola vyty čení os sloupů 

Nyní kontrolujeme označení bodů os sloupů v horizontální i vertikální rovině. 

Zaměření provedeme teodolitem a laserovým dálkoměrem nebo pásmem, případně 

totální stanicí. Povolené odchylky vzniklé po montáži: 

- rozteč sloupů ve všech směrech ± 10mm 

- na 100 m délky ± 30mm 

- výšková úroveň k-ce ± 10mm 

U těchto měření jsou též přípustné směrodatné odchylky: 

- polohová ± 3 až 4,5 mm 

- výšková ± 1,5 až 3,5 mm 

 

13. Kontrola čistoty dosedacích ploch 

Před osazením každého prvku se vizuálně zkontrolují dosedací plochy a místa 

určená ke svaření. Tyto musí být suchá, nemastná, bez výčnělků a nerovností, bez barvy 



133 

 

a nečistot. To vše pro kvalitní provedení spojení prvků. Případné neshody a problémy 

nutno řešit s mistrem a zapsat do MD. 

 

14. Kontrola svarů 

Minimální vzdálenost kontrolovaného podkladu je 20 mm od budoucího svaru. 

Kontrolujeme také typ používaného svařovacího materiálu, rovinatost, lícování a 

uložení k-ce podle PD. Kontrolor prověří, zda je svar proveden po celé předepsané 

délce v řádné tloušťce. 

Hotový svar lze zkontrolovat ultrazvukem nebo navrtáním a opětovným 

zavařením. Tyto zkoušky nám odhalí provaření kořene, rozměr svaru, nadvýšení, 

deformace. 

  

 

Obr. 56 - kontrola svarů 

 

15. Kontrola šroubů sloupů 

Vizuálně u každého sloupu, po dotažení matice musí šroub přesahovat alespoň 

dvěma závity. Překontrolujeme utažení šroubů strojními utahováky, zda moment při 

utažení odpovídá předepsané hodnotě. Takto podrobně stačí zkontrolovat každý 3. 

sloup. V případě překročení 5% tolerance zvyšujeme počet kontrolovaných sloupů. 
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16. Kontrola šroubů ostatních prvků 

Vaznice, ztužidla a průvlaky vestaveb kontrolujeme všechny vizuálně. Šrouby 

opět musí přesahovat matice alespoň dvěma závity. Překontrolujeme hlavně počet 

šroubů a jejich rozmístění. U ztužidel a vaznic pak zkontrolujeme na moment alespoň 1 

šroub, u průvlaků vestaveb minimálně dva šrouby. Tolerance je 5% z montážní 

dokumentace. 

 

17. Kontrola osazení každého prvku 

Každý prvek musí být osazen na místě určeném projektovou dokumentací, jeho 

podklad musí být pevný (v případě betonu vyzrálý) a připravený k montáži. Před 

zvedáním překontrolujeme uvázání prvku, jeho celistvost, označení. Po osazení se 

překontroluje prostorová poloha prvku vzhledem k PD, ve vertikální i horizontální 

rovině. Možné odchylky byly uvedeny v předcházejících bodech. 

9.1.3 Výstupní kontroly 

18. Kontrola celé ocelové nosné konstrukce 

Na závěr se opakují kontroly prováděné průběžně v rozsahu celé konstrukce. 

Objednatel i zhotovitel (jejich zástupci) projdou celou stavbu a zkontrolují provedení 

spojů, jejich druh, ukotvení jednotlivých prvků. Dále svislosti, délky, rozteče polohu 

v konstrukci, sklony, vzdálenosti. Pokud měříme pásmem v horkých letních dnech, 

musíme brát v potaz systematickou chybu měření, která se podle skutečných podmínek 

může pohybovat kolem 2mm na 10 m délky. Případný nesoulad s PD nebo změny k-ce 

musí být schváleny s autorem projektu a odsouhlaseny investorem. 

Odklon (svislost) osy sloupu může v horní části jeho ukončení dosahovat 

maximálně ± 10 mm od svislice. 

 

19. Kontrola dokumentace skutečného provedení, přejímka OK 

V termínu dokončení stavby předává stavbyvedoucí kompletní SD a MD 

zástupci investora. V našem případě ovšem zhotovitel pokračuje na stavbě dalšími 

pracemi, tudíž dojde pouze ke kontrole úplnosti dokumentů. Kontrolují se zápisy 
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z průběhu výstavby, chybějící listy, dokumenty o dodaných materiálech, certifikace. 

Přejímka konstrukce navazuje na závěrečnou prohlídku konstrukce. Přiloží se případné 

zápisy o provedených kontrolách (kontrola svarů ultrazvukem, kontrola šroubů) a 

přednesou se jejich výstupy. Podle podmínek uvedených ve SOD je možné ocelový 

skelet podrobit zatěžovací zkoušce podle ČSN 73 2030. 

9.2 Vzor formulá ře KZP pro montovaný ocelový skelet 

Viz následující stránky. 
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Fáze Č. Práce Popis Dokument 
Kontrolu 
provedl 

Způsob 
kontroly 

četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

V
yh

o
vu

je
/ 

n
ev

yh
o

vu
je

 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

V
ST

U
P

N
Í 

1 

Kontrola 
projektové a 

montážní 
dokumentace 

úplnost a rozsah PD a TP 
SOD, 

ČSN EN 1090 
- 1,2 

SV, TDI, S vizuální jednorázově 
zápis do 

SD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

2 Převzetí pracoviště 

základové konstrukce, 
rozměry a telerance výškové i 

horizontalní, zkutnění 
montážního podloží, skládky 

ČSN EN 1090 
-1,2 

SV, TDI, G 
vizuální, 
měření 

jednorázově 

předávací 
protokol, 
zápis do 

SD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

3 
Kontrola a převzetí 

staveništních 
přípojek 

odečet stavu elektroměru a 
vodoměru, soupis podmínek 

užívání 
SOD SV, TDI 

vizuálně, 
odečet 
vstupní 

na začátku a 
konci stavby 

předávací 
protokolol, 

SD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

4 

Výrovní 
dokumentace 

ocelových 
dovezených profilů 

úplnost a rozsah VD 
ČSN EN 

1090 -1,2 
vedoucí 
výroby 

vizuální jednorázově 
zápis do 

VD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

5 

kontrola 
pracovníků a 
způsobilosti 
zhotovitele k 

montáži 

ověřené kopie certifikace 
zhotovitele, odbornost 

pracovníků, platnost průkazů 

profesní 
průkazy 

SV, M vizuální jednorázově 
zápis do 
SD a MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

6 
Jakost materiálu 
OK a ostatního 

materiálu 

kontrola vešerých informací 
spojených s jakostí použitých 

materiálů 

certifikáty, 
dodací listy, 

VD 
SV, M vizuální jednorázově 

zápis do 
SD, MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 
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V
ST

U
P

N
Í 

7 Převzetí dodané OK 

kontrola úplnostik, dodávka 
bez poškození, označení dílce, 
počet kusů, dodržení mezních 
odchylek, povrchová úprava, 

předepsaný materiál, 
provedení spojů 

ČSN EN 
1090 -2 

SV, M 
vizuální, 
měření 

jednorázově a 
každý dílec bez 

rozdílu 

zápis do 
SD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

8 
Kontrola dopravy a 

skladování 

kontroluje se správné uložení 
na dopravním prostředku, a 

správné skladování na 
staveništní skládce 

TP M vizuální jednorázově 
zápis do 

SD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

9 

Kontrola striktního 
dodržení 

technologiského 
postupu montáže 

kontrola vybraného úseku v 
souladu s PD a TP 

TP SV, TDI, M vizuální 

náhodně, min. 
však 1x týdně 

během 
montáže 

zápis do 
SD, MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

10 
Kontrola stavu 

zvedacího zařízení 
poloha dle PD, technický stav, 

stabilizace zapatkováním 

PD, technické 
průkazy 
strojů 

jeřábník vizuální 
každý den před 
zahájením prací 

zápis do 
SD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

11 
Kontrola dodržení 

podmínek pro 
montáž 

zápis každodenní povětrnostní 
situace, užívání ochranných 

prac. pomůcek 

ČSN EN 
1090 -1,2 

362/2005 Sb. 
591/2006 Sb. 

M, TDI, 
jeřábník 

měření 

3x denně 
počasí, vítr 

neustále 
jeřábník 

zápis do 
SD, MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

12 
Kontrola vytýčení 

os sloupů 

kontrola os, výškové a 
směrové zaměření v 

návaznossti na výchozí 
záměrné body 

ČSN EN 
1090 -2 

SV, M, G měření každý sloup 
zápis do 

MD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 
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M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 
13 

Kontrola čistoty 
dosedacích a 

svařovaných ploch 

kontroluje se, zda řešené 
plochy nejsou mastné nebo 

zanesené nečistotami 
TP 

svářeč, 
montážník 

vizuálně všechny styky 
zápis do 

MD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

14 Kontrola svarů 

kontroluje se technické 
provedení samothého svaru a 

celistvost provaření na 
požadovaném úseku 

TP, PD SV, M, S 
vizuálně, 
měřením 

každý svar 
zápis do 

MD 
  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

15 
Kontrola šroubů 

sloupů 

kontrola utahovacího 
momentu, max tolerance 5% z 

momentu dokumentace, 
jakost, průměr, délka 

ČSN EN 
1090 -2 

SV, M 
vizuální, 
měření 

každý 3. sloup 
všechny šrouby 

na moment, 
viziálně všechny 

zápis do 
MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

16 
Kontrola šroubů 
ostatních prvků 

kontrola utahovacího 
momentu, max tolerance 5% z 

momentu dokumentace, 
jakost, průměr, délka 

ČSN EN 
1090 -2 

M 
vizuální, 
měření 

moment - min. 
1 šroub 

ztužidla, 2 z 
průvlaků 
vestaveb 

zápis do 
MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

17 
Kontrola osazení 
každého prvku 

výška, poloha, vertikální a 
horizontální rovina, dosedací 

plochy 

ČSN EN 
1090 -1,2, 

PD 
SV, M, S 

vizuální, 
měření 

každý prvek 
zápis do 
SD, MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

V
ÝS

TU
P

N
Íí 

18 
Kontrola celé 

ocelové nosné kce 

vyhodnocení odchylek, změny 
oproti projektové 

dokumentaci 

PD, ČSN EN 
1090 -1,2 

SV, TDI, 
investor 

vizuální, 
měření 

jednorázově 
zápis do 
SD, MD 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 

19 

Kontrola 
dokumentace skut. 

provedení, 
přejímka OK 

kontrola doložení všech 
certifikací stavby a osob 

všetně MD, SD 

SOD, 
ČSN 73 2030 

SV, S TDI vizuální jednorázově 

zápis do 
SD, MD, 

předávací 
protokol 

  

jméno jméno jméno 

datum datum datum 

podpis podpis podpis 
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Použité zkratky: 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 

MD - montážní deník 

SD - stavební deník 

VD - výrobní dokumentace 

SOD - smlouva o dílo 

SV - stavbyvedoucí 

M - mistr montážní čety 

TDI - technický dozor investora 

G - geodet 

S - statik, autor návrhu 

9.2.1 Použité zdroje 

Normy a nařízení vlády: 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

Jiné zdroje: 

Podklady ze cvičení BW54 – Management kvality staveb 
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10. ZÁVĚR 

Splnění cílů, které jsem si na začátku stanovil, nebylo jednoduché. Největší 

překážkou, se kterou jsem bojoval, bylo několik verzí nekompletní projektové 

dokumentace. Tudíž jsem zvolil doporučenou variantu, která se nejvíc blížila 

skutečnosti, a té jsem se věnoval. K vypracování efektivního postupu montáže jsem 

vyzkoušel několik variant s různými typy autojeřábů. Nakonec jsem dospěl k závěru, že 

nejoptimálnější volbou je použití 2 různě velkých zvedacích mechanismů. 

Zajímavé bylo zjištění při porovnání „letmé montáže“ a montáže ze skládky. 

K závěru, že časový ani finanční pohled na věc se při použití obou variant montáže 

příliš neliší, nevedla lehká cesta. Spoustu času zabralo vyhledávání normohodin pro 

montáž jednotlivých osazovaných prvků. Pro efektivní využití času a minimalizování 

doby potřebné pro přepatkovávání autojeřábů při změně pozice jsem tyto pozice navrhl 

s ohledem na co možná největší využití dosahových křivek autojeřábů. Po vypsání 

prvků možných pro osazení z jednotlivých pozic byl postup montáže rozdělen do fází. 

Poté stačilo vypočítat jednotlivé časy montáží a měl jsem k dispozici vstupní údaje pro 

vyhodnocení časové i finanční náročnosti. 

Dalším zajímavým úkolem bylo navrhnutí trasy, pro přepravu 20 m dlouhých 

příhradových vazníků. Ty by sice šly dovést po částech a na místě složit (jak uvažuji 

např. u obrub světlíků), ale z výkresové dokumentace bylo patrné, že jsou vyrobeny 

vcelku a tak jsem měl příležitost pokořit další výzvu. 

Během seznamování se s budovanou konstrukcí jsem musel pochopit i postupy 

zhotovování dílčích konstrukcí, jako je obvodový plášť nebo pokládka vaznic. K tomu 

mi pomohly technické příručky a katalogy firem, které se na dané oblasti v praxi 

zaměřují. 

Díky školní výuce jsem se také naučil pracovat s programy BuildPower a 

Contec, zaměřené na rozpočty a časové plánování. Prohloubil jsem si znalosti práce se 

základními programy AutoCAD, Microsoft Office Word a Excel. Za to vše jsem vděčný 

a těším se, až v budoucnu budu moci pozorovat návaznosti teoretických příkladů 

v praxi. 
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