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Abstrakt 

 

Předmětem této bakalářské práce je provedení nosné skeletové konstrukce v systému MS-OB. 

Výstavba je rozdělená na dvě etapy - červená a modrá. Modrá etapa se zaměřuje na objekty 

A, B1, B2 a červená etapa se zaměřuje na objekty C1, C2, D1, D2, D3. V této práci je řešená 

technická zpráva, situace stavby, zařízení staveniště, rozpočet, časový plán, technologický 

postup výstavby, návrh strojní sestavy, KZP a bezpečnost práce řešené technologické etapy.  

  

Klíčová slova 

 

Montovaný skelet, MS-OB, technická zpráva, situace stavby, zařízení staveniště, rozpočet, 

časový plán, technologický postup výstavby, návrh strojní sestavy, KZP, bezpečnost práce 

řešené technologické etapy  

  

  

  

Abstract 

 

The subject of this thesis is the design of the supporting frame structures in MS-OB. 

Construction is divided into two phases - red and blue. Blue phase focuses on the objects A, 

B1, B2 and red stage focuses on objects C1, C2, D1, D2, D3. In this work it is addressed, 

through a technical report, the situation of buildings, building equipment, budget, schedule, 

technological progress in construction, design of mechanical assemblies, KZP and Safety 

solved the technological stage.  

  

Keywords 

 

Mounted skeleton, MS-OB, technical report, the situation of construction, site preparation, 

budget, schedule, technological progress in construction, design of mechanical assemblies, 

KZP, safety technology designed stage  
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je vypracování nosné konstrukce střední školy. Nosná 

konstrukce je tvořená skeletem v systému MS-OB. Celý objekt je tvořen z osmi 

oddilatovaných objektu. Tato práce se bude zaměřovat pouze na část objektu a to objekty C1, 

C2, D1, D2, D3. Výstavba D1, D2, D3 bude probíhat jako první, následně dojde k pojezdu 

mobilního jeřábu a bude probíhat výstavba objektů C1 a C2. V objektu D2 budou osazeny 

atypické sloupy, na které budou osazeny průvlaky a na ně ocelové nosníky pro ocelové 

vazníky. 

V této práci budu řešit časové naplánování stavby, technologický předpis, návrh strojní 

sestavy. Také bude řešena bezpečnost, ochrana zdraví a kvalitativní požadavky. 

Při práci na této bakalářské práci si prověřím a rozšířím své vědomosti v dané problematice. 

Práce bude pro mě velkým přínosem a věřím, že nabyté vědomosti využiju v praxi. 
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a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a 

příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále 

jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

 

Identifikační údaje investora: 

Investor:             Město Ostrava 

Identifikační údaje projektanta: 

Projektant:                                              Ing. Miroslav Geryk 

                                                                     Dvořákův okruh 13 

                          Krnov, 79401 

               IČO: 63015820 

Kontakt:                                   777130444 

Číslo autorizace:                                          ČKAIT 1200850  

          (autorizovaný inženýr pro  pozemní stavby) 

Identifikační údaje stavebníka: 

Stavitel:                                                      Moravskoslezský kraj 

                                                                    28. Října 2771/117 

                                                                    Ostrava 702 18 

 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích, 

 

Jedná se o pozemek s číslem parcely 2641/50 a 2641/52 v katastrálním území Ostrava - 

Moravská Ostrava.  

Pozemek sousedí s parcelami:  1. 2641/85 – chodník 

    2. 3626/5 – silnice (ul. Zelená) 

     3. 2641/13 – základní škola 
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Pozemek dosud nesloužil k žádnému účelu, je celý zatravněný a nenachází se na něm žádné 

stromy ani keře. Majitelem pozemku je město Ostrava. 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

Inženýrsko-geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemina je třídy III. do mocností 10 m. 

Průzkum provedla firma GEOSONDA s.r.o., Frantíkova 5, 530 06 Praha. Dále byl proveden 

průzkum pro stanovení radonového rizika na pozemku. Žádné riziko radonového vyřazování 

nebylo zjištěno. Nevyskytují se také žádné agresivní spodní vody. 

 

Pozemek je přístupný ze stávajících přilehlých komunikací a to z ulice Zelená a Na Zapadlém. 

Z těchto ulic budou přímé vjezdy na staveniště. Při budování inženýrských sítí v rámci celého 

města byly k hranici pozemku dovedeny veškeré potřebné přípojky – kanalizace, elektřina, 

vodovod, plynovod. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 

stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení 

staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečistění životního prostředí. 

Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 

 

Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku, a proto 

neohrozí jeho znečistění. Městský úřad v Ostravě, shledal stavbu jako způsobilou. 

 

Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 

 

Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují, a proto krajský úřad v Ostravě 

shledal stavbu za způsobilou. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 

stavební parcela. 
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Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je řešeno 

podrobněji v Požární zprávě. Hasičský záchranný sbor Ostrava shledal takto chráněný objekt 

způsobilý. 

 

Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy způsobilou. 

 

Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného, a proto krajský 

úřad v Ostravě shledal pozemek způsobilý. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

 

Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

 

Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským úřadem. 

Veškeré podmínky územního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území, 

 

Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstranění zeleně. Žádná jiná omezení nebyla 

zjištěna. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,  

 

Termín zahájení výstavby: březen 2013 

Termín ukončení výstavby: srpen 2014 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 

,a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
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Údaje o podlahové ploše budovy: 

 

D1 – 164,7 m
2
 

D2 – 305,1 m
2 

D3 – 636,66 m
2
 

C1 – 923,16 m
2
 (1NP + 2NP + 3NP) 

C2 – 801,45 m
2
 (1NP + 2NP + 3NP) 

Procento zastavěné plochy: 38,7% 

Celkové předpokládané náklady na stavbu: 30 milionů 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

 

Stavební pozemek pro stavbu Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální leží 

v katastrálním území Ostrava – Moravská Ostrava, č.p. 2641/50 a 2641/52. Podél pozemku 

probíhají celkem 3 komunikace (ul. Na jízdárně, ul. Na Zapadlém, ul. Zelená). Pozemek 

sousedí s parcelou 2641/85 (chodník), s parcelou 3626/5 (silnice), s parcelou 2639/2 

(parkoviště) a s parcelou 2641/13 (školní pozemek). Pozemek určený k zastavění umožňuje 

svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikosti a základovými poměry realizaci 

navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

 

Budova je rozdělená na jednotlivé od-dilatované objekty.  

Rozdělení objektů: a) A - Krajský úřad 

        b) B1 - Krajský úřad 

        c) B2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

        d) C1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

        e) C2 - 1.NP - Krajský úřad 

       2.NP + 3.NP - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

        f) D1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

        g) D2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

        h) D3- Krajský úřad 

 

Pozemek pro budoucí objekt je plně ve vlastnictví investora města Ostravy. Je oplocen a 

přístupny pouze přes brány. Pro zařízení staveniště bude použit pouze pozemek ve vlastnictví 

investora a to parcela č. 2641/56 a 2641/52. Staveniště bude obehnáno plotem výšky 2 m, 

místo vjezdu bude tvořeno rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 

m při každém vjezdu. První vjezd se nachází na severní straně a druhý na jižní. Plocha 
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pozemku stavebníka je 8439,8 m
2
. Zastavěná plocha činí 2764,1 m

2
. Plocha zabraná pro 

zařízení staveniště činí 7150 m
2
. 

  

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 

 

 

Konstrukční systém MS-OB. Hlavní nosný systém je tvořený příčnými vazbami ze sloupů a 

průvlaků, vyztužených ztužujícími stěnami. Na průvlaky jsou ukládány střešní panely. Sloupy 

budou osazeny do předem připravených montovaných patek. Ostatní prvky budou spojeny 

svařenou výztuží. Modulová vzdálenost sloupu je 6000 mm.  

 

V objektu D2 se nachází posluchárna, kde střešní konstrukcí tvoří ocelové vazníky uložené na 

HEA 700 profilech. Na vaznících jsou uložený PZD panely. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Součástí této stavby je i napojení na budoucí komunikaci vedoucí souběžně se stavebním 

pozemkem podél jeho hranice. Inženýrské sítě vedou pod touto komunikací (ul. Zelená a ul. 

Na Jízdárně). Zde bude provedeno napojení na informační síť, elektrickou energii, vodovodní 

a kanalizační řád a také plynovod. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

 

Příjezd na pozemek bude zajištěn po pozemní komunikací sousedící s pozemkem. Na ulici Na 

Zapadlém se nachází parkoviště pro osobní automobily. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,  

 

Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí vůbec. Po 

dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku. 
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g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

 

Napojení příjezdoví komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 

nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20mm. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

 

Radonový průzkum byl stanoven. Riziko je nízké, dle naměřených hodnot se stanoví 

odpovídající HI. Nevyskytují se také žádné agresivní spodní vody. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 

 

Výškový systém: BPV 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 

 

Budova je rozdělená na jednotlivé od-dilatované objekty.  

 

Rozdělení objektů:  a) A - Krajský úřad 

         b) B1 - Krajský úřad 

         c) B2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         d) C1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         e) C2 - 1.NP - Krajský úřad 

        2.NP + 3.NP - Obchodní akademie a vyšší odborná škola soc. 

         f) D1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         g) D2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         h) D3- Krajský úřad 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 

 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke 

zvýšení hlučností a prašnosti. Během stavby objektu bude nutno čistit kola dopravních 

prostředků tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 

F. 

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 

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

na staveništích a dále nařízení vlády č.326/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, po příkladě na stavebním 

dozoru. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek. 

 

a) zřícení stavby nebo její části, 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívaní nemělo za 

následek poškození stavby, její části, technické vybavení, instalované vybavení nebo okolní 

zástavby. 

 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

 

Projekt neřeší. 
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

 

Projekt neřeší. 

 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Projekt neřeší. 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Je řešená samostatným projektem, viz projektová dokumentace. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Likvidace odpadních vod dešťových a splaškových bude zajištěná odvodem do kanalizace. 

 

Na stavbu jsou použitý pouze ty materiály, které nepoškozují zdraví a ani nepoškozují životní 

prostředí. Stavební suť a odpad bude likvidován smluvním partnerem na základě smluv o 

likvidaci. Při likvidaci odpadu je třeba se řídit obecně platnou vyhláškou, nesmí být narušeno 

životní prostředí. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná.  

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika – 

ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 

 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální 

vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Budova je navržena, a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a větrání 

byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním a 

konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcími systémy. 

Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. Byl zpracován 

samostatný projekt energetické náročnosti budovy.  

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

 

Projekt neřeší. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 

Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

 

Splaškové a dešťové vody budou odvedeny do jednotné kanalizace, která se nachází na ulici 

Zelená. 

 

b) zásobování vodou, 
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Objekt bude napojený na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěná v technické 

místnosti.  

 

c) zásobování energiemi,  

 

Objekt bude napojen na stávající elektrický řád města Ostrava. Připojení je řešeno 

v samostatném projektu. 

 

Připojení plynem je řešeno v samostatném projektu. 

 

d) řešení dopravy, 

 

Příjezd a přístup ke stavbě bude po stávající komunikaci ul. Na Jizdárně. Na ulici Na 

Zapadlém je umístěno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

 

V nezastavěné části pozemku mino příjezdovou komunikaci a přístupových chodníků budou 

provedeny rekultivace ornicí, která bude stržena na části pozemku před zahájením výstavby. 

Po rekultivaci budou provedeny sadové a parkové úpravy spojené se zatravněním a výsadbou 

okrasných dřevin. 

 

f) elektronické komunikace. 

 

Telefonní přípojka ani rozhlas po drátě nebo kabelová televize nejsou předmětem tohoto 

řešení a investor si je zajistí odděleně. Uživatel si zajistí televizní příjem sám. V místě je 

televizní síť dostupná několika programy.  

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 

 

 



- 28 - 

 

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 

  

  

SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS   
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Marek Tacina  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2013                   
  



- 29 - 

 

 

1. Mapa širších vztahů 

 

Obr. Mapa širších vztahů 

 

2. Vyznačení stavby na mapě 

 

Obr. Vyznačení stavby na mapě 
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3. Katastrální mapa 

 

Obr. Katastrální mapa 

4. Dopravní posouzení 

 

4.1. Dopravované prvky 

Nejdelší prvek montovaného skeletu je vazník o délce 12 000 mm. Tento dílec nepřesahuje 

délku návěsu použitého k přepravě. Délka návěsu je 13 680 mm. Vazník bude dovezen 

z firmy  STAMPA, která sídli v Ostravě. Nejdelší dílec dovezený z PREFA-BRNO je průvlak 

o délce 7200 mm. Průvlak nepřesahuje délku železničního vozu a ani délku návěsu kamionu. 

 

4.2. Průjezd nákladních automobilů a stavebních strojů danou lokalitou ke staveništi 

 

Nejdelší vozidlo vjíždějící na staveniště je nákladní automobil s návěsem o celkové délce 

16 000 mm. Na staveništi je dostatečně únosný pojízdný povrch vysypány makadamem. Při 
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nájezdu kamionu na staveniště je nutné, aby řidič najel do protisměru a nacouval do vjezdu 

staveniště. Pří najíždění mu bude asistovat pomocný dělník, který na čas potřebný pro vjezd 

zastaví dopravu. 

 

Vjezd na staveniště tvoří rozebíratelný plechový plot v délce 8 m. 

 

4.3. Dopravní trasa 

  

Trasa je posouzená od výrobce prefabrikátu PREFA – BRNO s výrobnou v Kuřími až po 

vjezd na staveniště. Nejdřív budou prefabrikáty převezený na nádraží v Ostravě, kde budou 

následně uskladněný. Zde budou odebíraný dle časového plánu výstavby. 

 

Vlaková doprava - trasa: délka 227 km 

 

1. Kuřim 

 

2. Brno hl. n.  

 

3. Ostrava hl. n. 

 

 

Obr. Vlaková doprava - trasa Kuřím – Ostrava  
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Kamionová přeprava – trasa: délka 3,9 km 

 

1. Skladiště na hlavním nádraží Ostrava  

 

2. Křižovatka – odbočení doprava na silnici 647 po ulici Marianskohorská 

 

3. Kruhový objezd – výjezd 3. Výjezdem na silnici 56 směrem na Opava/Brno 

 

4. Výjezd – výjezd 479 na Porubu 

 

5. Sjezd ze silnice 479 na silnici 28. Října 

 

6. Křižovatka – odbočka doleva na ulici Na jízdárně 

 

7. Křižovatka – odbočka doprava na ulici Na Zapadlém popřípadě na ulici Zelená 

 

 

Obr. Kamionová přeprava – trasa 
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Na trase se nevyskytují žádné větší rizika spojena s přepravou materiálu. Zvýšenou pozornost 

vyžaduje pouze couvací manévr při vjezdu kamionu na staveniště.  
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1. Rozpočet nosné konstrukce 

Rozpočet byl vytvořen v programu BuildPower. 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 001 Obchodní akademia JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

001 Obchodní akademie Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

001 Nosná konstrukce obchodní akademie Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 407 628 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 7 407 628 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 7 407 628 Ostatní náklady neuvedené 0

7 407 628 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  

DPH 20,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0

ZRN+ost.náklady+HZS

7 407 628 Kč

1 481 526 Kč

0 Kč

0 Kč

8 889 154 Kč
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001 Nosná konstrukce obchodní akademie   Rozpočet: 001

001 Obchodní akademie

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

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 

m2 193,75 1 110,00 215 062,50

2 331123111R00 Montáž sloupů ŽB do 2 t v budovách H do 24 m kus 110,00 1 038,00 114 180,00

3 341123312R00 Montáž vnitř. ztužujících stěn do 5,4t, H 24m kus 18,00 1 346,00 24 228,00

4 28698013 Ztužující stěna tl. 160 mm kus 18,00 21 531,12 387 560,16

5 59369104-N2 Sloup želbet 2750x400x400 kus 2,00 6 471,24 12 942,48

6 59369106-N4 Sloup želbet 3350x400x400 kus 100,00 7 892,76 789 276,00

7 59369110-S2 Sloup želbet 6350x400x400 kus 8,00 11 924,42 95 395,36

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 638 644,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
8 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší 

t 8,00 6 780,00 54 240,00

9 411123901R00 Montáž strop.panelů ze ŽB s háky, H do 18 m,1,5 t kus 328,00 691,00 226 648,00

10 411123902R00 Montáž strop.panelů ze ŽB s háky, H do 18 m,3 t kus 249,00 996,00 248 004,00

11 413124103R00 Montáž plochých průvlaků, v budov.H 18-52 m, 7 t kus 82,00 2 675,00 219 350,00

12 441125101R00 Montáž vazníků příhradových, světlosti do 12 m kus 9,00 1 116,00 10 044,00

13 13486375OA Tyč průřezu HEA 700, hrubé, jakost oceli 11 375 T 7,85 30 630,60 240 410,39

14 311755036-V1 Přihradový ocelový vazník dl. 12000 mm kus 9,00 37 557,07 338 013,63

15 593388051-R19 Průvlak 250x1200x6000 mm kus 6,00 23 448,64 140 691,84

16 593388051-R20 Průvlak 250x1200x6000 mm kus 6,00 24 677,29 148 063,74

17 593388051-R21 Průvlak 250x1200x6000 mm kus 6,00 24 677,29 148 063,74

18 593388051-R31 Průvlak 250x1200x6000 mm kus 9,00 23 434,78 210 913,02

19 593388051-R32 Průvlak 250x1200x6000 mm kus 9,00 24 454,61 220 091,49

20 593388051-R33 Průvlak 250x1200x6000 mm kus 9,00 24 454,61 220 091,49

21 593388051-R49 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 3,00 28 100,44 84 301,32

22 593388051-R50 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 6,00 29 584,08 177 504,48

23 593388051-R65 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 3,00 28 222,43 84 667,29

24 593388051-R66 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 3,00 29 680,75 89 042,25

25 593388051-R67 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 3,00 29 680,75 89 042,25

26 593388051-R7 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 6,00 28 075,13 168 450,78

27 593388051-R8 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 6,00 29 639,67 177 838,02

28 593388051-R80 Průvlak 250x1200x3100 mm kus 1,00 13 770,98 13 770,98

29 593388051-R9 Průvlak 250x1200x7200 mm kus 6,00 29 639,67 177 838,02

30 59341227-P11 Panel stropní plná PZD 90x300x2100 mm kus 328,00 432,44 141 840,32

31 59342081-P10 Panel stropní dutinový 250x1200x3300 mm kus 45,00 9 769,34 439 620,30

32 59342081-P13 Panel stropní dutinový 250x900x6200 mm kus 1,00 13 189,52 13 189,52

33 59342081-P5 Panel stropní dutinový 250x1200x5000 mm kus 15,00 6 068,99 91 034,85

34 59342081-P7 Panel stropní dutinový 250x1200x6200 mm kus 192,00 6 447,12 1 237 847,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5 410 612,76

Díl: 43 Schodiště
35 431123352R00 Montáž podestových panelů do 3 t, H do 24 m kus 7,00 660,00 4 620,00

36 435123052R00 Montáž schodiš. ramen bez podest do 3,5 t, H 24 m kus 5,00 847,00 4 235,00

37 435123112R00 Montáž schodiš. ramen s podestou do 3,0 t, H 24 m kus 1,00 874,00 874,00

38 59372193-C20 Rameno schodišťové 12x120x300 mm d.3486 mm kus 4,00 12 467,92 49 871,68

39 59372193-C20a Rameno schodišťové 11x178x280 mm d.3080 mm kus 1,00 9 726,72 9 726,72

40 59372193-C20b Rameno schodišťové s podest. 6x174x280 mm kus 1,00 10 283,13 10 283,13

41 593723300-C30 Deska podestová 250x1200x3000 kus 4,00 11 874,92 47 499,68

42 593723300-C31 Deska podestová 250x1500x3000 kus 3,00 15 087,79 45 263,37

Celkem za 43 Schodiště 172 373,58

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 1 487,97 125,00 185 996,81

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 185 996,81

Stavba :

Objekt : Obchodní akademia
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1. Informace o stavbě a staveništi 

 

Stavba se nachází v Ostravě, na ulici Na jízdárně. Jedná se o budovu Obchodní akademie a 

Krajského úřadu. Objekt je umístěn na parcele č. 2641/56.  

Sousední parcely: a) 2641/52 - zeleň 

   b) 2641/85 - zeleň 

c) 2639/2    - silnice 

 

Budova je rozdělená na jednotlivé oddilatované objekty.  

 

Rozdělení objektů:  a) A - Krajský úřad 

         b) B1 - Krajský úřad 

         c) B2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         d) C1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         e) C2 - 1.NP - Krajský úřad 

2.NP + 3.NP - Obchodní akademie a vyšší odborná škola 

sociální 

         f) D1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         g) D2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

         h) D3- Krajský úřad 

  

Přímý přístup k objektu je po asfaltové silnici, která navazuje na ulici Na jízdárně. Orientace 

objektu bude průčelím k východu. Hlavní vchod do obchodní akademie se nachází v objektu 

C2 na východní straně a hlavní vchod do krajského úřadu v objektu A na východní straně. 

Další vchod je umístěn na jižní straně v objektu B2 a do posluchárny D2. 

 

Konstrukční systém MS-OB. Hlavní nosný systém je tvořený příčnými vazbami ze sloupů a 

průvlaků, vyztužených ztužujícími stěnami. Na průvlaky jsou ukládány střešní panely. Sloupy 

budou osazeny do předem připravených montovaných patek. Ostatní prvky budou spojeny 

svařenou výztuží. Modulová vzdálenost sloupu je 6000 mm.  

 

V objektu D2 se nachází posluchárna, kde střešní konstrukcí tvoří ocelové vazníky uložené na 

HEA 700 profilech. Na vaznících jsou uložený PZD panely. 
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Pozemek pro budoucí objekt je plně ve vlastnictví investora. Je oplocen a přístupny pouze 

přes brány. Pro zařízení staveniště bude použit pouze pozemek ve vlastnictví investora a to 

parcela č. 2641/56 a 2641/52. Staveniště bude obehnáno plotem výšky 2 m, místo vjezdu bude 

tvořeno rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m při každém 

vjezdu. První vjezd se nachází na severní straně a druhý na jižní. Plocha pozemku stavebníka 

je 8439,8 m
2
. Zastavěná plocha činí 2764,1 m

2
. Plocha zabraná pro zařízení staveniště činí 

7150 m
2
. 

 

Inženýrsko-geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemina je třídy III. do mocností 10 m. 

Okolí tvoří travnaté plochy s občasným výskytem křovin. 

 

Výstavba je rozdělená na dvě etapy - červená a modrá. Modrá etapa se zaměřuje na objekty 

A, B1, B2 a červená etapa se zaměřuje na objekty C1, C2, D1, D2, D3. Tento technologický 

předpis se zaměřuje na výstavbu červená etapy. 

 

 

Charakteristika skeletu 

 

Budova je vícepodlažní, jednotlivé objekty mají jinou četnost podlaží. Objekty C1, C2 jsou 

třípodlažní a objekty D1, D2, D3 jednopodlažní. Objekty jsou mezi sebou oddilatovaný. 

 

Konstrukční systém budovy je MS-OB. Hlavní nosný systém je tvořený vazbami ze sloupů a 

průvlaků, vyztužených ztužujícími stěnami. Na uložené průvlaky se ukládají podélně stropní 

panely. V objektu D2 se nachází posluchárna, kde nosnou konstrukcí podlahy a jeviště tvoří 

vyzděné nosné pásy ze ztraceného bednění. Na vyzděné pásy jsou uložený IPE nosníky a na 

nich jsou položený PZD panely. Střešní konstrukcí tvoří ocelové vazníky uložené na HEA 

700 profilech. Na vaznících jsou uložený PZD panely. 

 

Sloupy skeletu se zakládají do základových konstrukcí (patek). Patky jsou montované. 

 

Skelet je tvořen sloupy 400/400 mm vysokými 3,35 m. V posluchárně (objekt D2) je 8 ks 

atypických sloupů a to 400/400 mm výšky 6,35 m. Mezi sloupy budou uložený ztužující stěny 

tl. 160 mm. Sloupy budou zakončený 400 mm dlouhými trny. Na ty budou usazeny průvlaky 
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(viz. Příloha B.2. - Výpis prvků) dle konstrukčního systému MS-OB. Postup bude opakován i 

při výstavbě 2. a 3. NP- sloupy budou usazovaný na průvlaky. 

 

Střešní konstrukce bude tvořena stropními panely ukládanými na průvlaky v podélném směru 

dle konstrukčních zásad systému MS-OB. Do spár mezi jednotlivými panely se vloží ocelová 

výztuž a spára se zalije cementovou zálivkou, aby se dosáhlo zmonolitnění střešní (stropní) 

tabule. 

 

 

2. Materiál 

  

2.1. Výpis materiálu 

 

viz. příloha B.2. – VÝPIS STAVEBNÍCH PRVKŮ 

 

2.2. Doprava materiálu a manipulace 

 

Prvky budou vyrobený v PREFA-BRNO. Z Kuřimské divize do Ostravy budou prvky 

dovezeny pomocí nákladních železničních vozů ČD Cargo. Naložení prvků na nákladní 

železniční vozy bude provedeno za pomocí portálového jeřábu JASS, který se nachází na 

v areálu nádraží. Prvky budou složený v Ostravě na nádraží, kde se nachází dostatečně 

prostorná skládka. V areálu se nachází portálový jeřáb MB 1645, kterým se prvky složí na 

skladce.  Pomocí tohoto jeřábu se prvky také naloží na tahač DAF Super Space Cab a návěs 

S.CS UNIVERSAL, kterým budou prvky dovezeny na staveniště. 

 

Přístup a příjezd na staveniště je bez problému. Na stavbu skeletu budou použité 

prefabrikované prvky. Ty budou na stavbu dopraveny pomocí tahače DAF Super Space Cab a 

návěsu S.CS UNIVERSAL. Prvky se budou převážet v montážní poloze. Pouze velmi těžké 

prvky a sloupy je možné převést v jiné poloze (např. sloupy mohou být převezený na ležato). 

Délka ložné plochy musí být rovná min. délce nejdelšího přepravovaného prvku. Jednotlivé 

dílce je zakázáno převěšovat přes ložnou plochu dopravního prostředku. Prokládky se umístí 

v 1/10 délky prvku od okraje, maximálně však 600 mm od jejího čela. Prokládky se vždy 

ukládají ve svislici nad sebou.  



- 41 - 

 

 

Obr. Schéma dopravního prostředku a dílců 

 

2.3. Skladování materiálu 

 

Dílce skeletu budou skladovány na Ostravském nádraží. Budou naloženy na tahač DAF Super 

Space Cab a návěs S.CS UNIVERSAL pomocí jeřábu MB 1645 a dopraví se pro letmou 

montáž na staveniště. Dílce na Ostravském nádraží budou skladovaný a převezený v poloze, 

ve které se zabudují do konstrukce (kromě sloupů). Skladování průvlaku, sloupů maximálně 

ve 4 vrstvách s prokladky. Stropní panely tl. 250 mm se skladují maximálně 6 vrstev 

proložených prokladkami. Skladování podestových a mezi-podestových panelů maximálně 

2,2 m. Prokladky budou hranoly z dřeva, rozměry 100x100 mm. 

 

Materiál musíme uskladnit v takovém pořadí, aby k prvkům které budou uložený jako první 

byl dobrý přístup a nedocházelo tak k zbytečné manipulaci (zvýšené riziko poškození prvků).  

 

Drobné prvky jako svářecí agregát a pracovní nářadí budou uloženy v uzamykatelných 

kontejnerech. Suché maltové a betonové směsi budou dopravovány v pytlích na paletě 

nákladním automobilem DAF FT LF 55 s ramenem. Ten je složí blízko míchacího centra. 

 

3. Převzetí pracoviště 

 

Při předání pracoviště proběhne kontrola zhotovených základových konstrukcí. Této kontroly 

se zúčastní všechny odpovědné osoby jak ze strany stavebních firem, tak ze strany investora 

(statik, investor, technický dozor, montážní firma, dodavatele, stavbyvedoucí). Musí být 

překontrolováno polohové rozmístění patek, výškové úrovně patek, kontrola vyčnívající 

výztuže, kontrola všech konstrukčních prvků zabudovaných v základech a zasypaní patek se 
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zhutněním do požadované výšky. O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku - 

uvede se datum a čas, případné neshody a vše stvrdí stavbyvedoucí podpisem.   

 

 

4. Pracovní podmínky 

 

4.1. Obecné pracovní podmínky  

 

Pracovníky je nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Proškolení 

pracovníci podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. Pracovat se 

stavebními stroji smějí pouze pracovníci mající k řízení příslušných strojů oprávnění. 

Povětrnostní podmínky pro práci ve výškách a se zvedacími zařízeními musí být vyhovující, 

tj. rychlost větru nesmí být vyšší jak 8 m/s. Při nepříznivých klimatických podmínkách je 

nutné provést určitá opatření, která umožní pokračovat v provádění prací. Pokud jsou 

jednotlivá opatření nedostatečná, je nutné pracovní procesy přerušit. Veškeré montážní 

procesy se musí přerušit, pokud dojde ke snížení viditelnosti, při dešti, hustém sněžení, 

námraze nebo při nízkých teplotách. Pokud teplota klesne pod +5°C nesmí být prováděny 

zálivky výztuže. Pokud klesne teplota pod bod mrazu, je nutné přerušit svářečské práce. Za 

provedené práce a bezpečnost na staveništi odpovídá mistr nebo stavbyvedoucí. Stavební 

stroje bude možno přes noc ponechat na staveništi. Musí byt zamčené. Nářadí a různé 

stavební pomůcky budou uschovaný v uzamykatelné unimo-buňce.  

 

4.2. Stav staveništních objektů 

 

Na staveništi je nutné vybudovat zpevněnou komunikaci vybudovanou při vjezdu s 

železobetonových panelů a dále bude vysypána makadamem frakce 32-63 mm. Minimální 

šířka komunikace je 8 m, která bude navazovat na asfaltové komunikace ulice Zelená a Na 

Zapadlém.  

 

Na stavbu jsou přivedeny přípojky vody, napětí 380V, kanalizace. K nim následně budou 

napojený buňky a jednotlivé stroje. 

 

Na staveništi bude 7 unimo-buňek - jedna buňka stavbyvedoucího, dvě pro úschovu osobních 

věcí pracovníků, které slouží dále jako převlékárny, dvě buňky pro úschovu nářadí a 
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příslušenství. Tyto buňky budou uzamykatelné. Buňky budou napojeny na vodovodní 

přípojku a elektrickou přípojku. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilní 

umývárnou v podobě unimo-buňky. Jako WC budou použity chemické toalety TOI-TOI.  

 

Při práci s jeřábem je nutné dodržovat bezpečnost práce. Obsluhovat jeřáb a uvazování 

břemen smí provádět pouze řádně proškolení pracovnicí. Všechna elektrická zařízení budou 

napojena na elektrický uzamykatelný rozvaděč, který je napojený na elektrickou přípojku. 

Staveniště je oplocené plechovým plotem výšky 2 m z důvodu zamezení vstupu 

neoprávněným osobám. Všechny vstupy budou opatřeny příslušnými zákazovými značkami.  

 

4.3. Proškolení pracovníků 

 

Pracovníky je dále nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Proškolení 

pracovníci podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. Pracovat se 

stavebními stroji smějí pouze pracovníci mající k řízení příslušných strojů oprávnění.  

  

Na oplocení budou rozvěšený informační tabulky (zákaz vstupu na staveniště, hrozí 

nebezpečí). V unimo-buňce stavbyvedoucího bude umístěn hasicí přístroj, lékárnička a pro 

případ úniku nebezpečných látek ze strojů bude připravená havarijní souprava (Havarijní 

souprava - úklidová - HSPS 120 – G). Všichni účastníci stavby budou s tím seznámení a 

řádně proškolení pokud by došlo k požáru na staveništi nebo k úrazu. 

 

Proškolování účastníku stavby bude probíhat pouze jednou a to při první účasti na stavbě. 

Účastníci podepíší řádný dokument o tom, že byli proškolení a že všemu rozumí.  

 

5. Personální obsazení 

 

Všechny práce budou provádět pracovníci školení pro daný úkol. Stavbyvedoucí nebo mistr 

bude dohlížet na provedení dané práce. Stroje budou obsluhované pouze proškolenými 

pracovníky.  
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Profese 
Počet 

pracovníků 
Osvědčení 

Vedoucí montážní 

čety 
1 Školení, průkaz 

Montážníci 2 Školení, průkaz 

Svářeč 2 
Svářecký 

průkaz 

Vazač 2 Školení, průkaz 

Jeřábník 1 Školení, průkaz 

Pomocný dělník 3 Školení 

 Zedník 2 Školení 

      

Tab. Personální obsazení 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Stroje pro těžkou montáž: jeřáb TEREX DEMAG AC-120, míchačka 250l, svařovací 

agregát, nákladní automobil DAF FT LF 55, kamión DAF 

 

Pomůcky k montáži: bude použitý montážní žebřík nebo montážní plošina, vázací technika 

pro manipulaci s dílci  

 

Vybavení stavební čety:  a) měřící pomůcky: nivelační přístroj s příslušenstvím, olovnice, 

pásmo, vodováha    

b) nářadí: káry na beton, dřevěné klíny, ocelové páčidla, 

zednické lžíce, vědra, lopaty, vysílačky pro komunikaci 

s jeřábníkem 

 

K dispozici bude mít četa výkresy skladby montované konstrukce, montážní deník. Veškeré 

popisy ke strojům a pomůckám budou rozepsaný v samostatném protokolu: Stavební stroje. 
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7. Pracovní postup 

 

7.1. Obecné informace 

 

Po vstupní kontrole provedeme výškové srovnání patek (pomocí nivelačního přístroje) 

betonovou mazaninou. Malta se bude míchat v kýblech pomocí elektrického míchadla. 

 

Postup montáže prvků bude v tomto pořadí: sloupy, ztužující stěny, průvlaky a stropní panely. 

Postup montáže se opakuje v každém jednotlivém podlaží. V objektu D2 budou uloženy na 

průvlaky HEA 700 nosníky a na ně následně budou uložený vazníky. Na uložené vazníky 

budou uloženy PZD panely. 

 

Jeřáb bude umístěn tak, aby všechny prvky byly bez problému usazeny na svém místě. Prvky 

budou odebírány přímo z nákladního automobilu. Jednotlivé dílce budou dováženy 

z vlakového nádraží, kde budou umístěný na skládce. Budou dovážený v takovém pořadí, aby 

to nenarušovalo průběh stavby. 

 

Krajní a špatně dostupné montáže budou prováděny z pojízdné pracovní plošiny HR 17 4x4 

(bližší specifikace v protokolu Stavební stroje) 
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                                                        Obr. Axonometrie styčníku 

7.2. Sloupy 

 

Dosedací plochu sloupu očistíme od případných nečistot a zkontrolují se, zda jsou sloupy 

nepoškozené. Na dně patky (průvlaku) se mezitím nanese zálivková hmota z SikaGrout-314 . 

V horní části vazači zapnou vázací plochy dvouvrstvý popruh s oky (nosnost 3000kg). Jeřáb 

zvedne prvek nejdřív do výšky 300 mm a vazači zkontrolují závěs. Jeřábník pomalu sloup 

přemísti na místo montáže. 1 m nad patkou (nosným pásem) nechá sloup v klidu ustálit, pak 

ho pomalu spouští. Oba vazači nasměrují sloup a osadí ho do maltového lože. Přesné osazení 

a zajištění sloupů se provede pomocí dřevěných klínů nebo ocelových páčidel. Po osazení 

zůstává sloup v závěsu, dokud není dostatečně zajištěn klíny. Poté se sundají závěsy. Po 

sundání závěsu se provede přivaření trnů z patek (ve vyšším podlaží ze sloupů o podlaží níže) 

na kotevní destičky v patě sloupu. Po skončení svaru svářeč odstraní ze svarů strusku a připojí 

ne jeden ze svarů svoji značku. Kontrolu provede stavbyvedoucí (dozor, mistr) a pokud je vše 

v pořádku svary se zaomítnou cementovou maltou. Stejný postup bude opakovaný i u vyšších 

podlaží. 
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                                       Obr. Uložení sloupu na montovanou patku 

 

                                                        Obr. Detail patky 

 

7.3. Ztužující stěny 

 

Po osazení sloupů se budou usazovat ztužující stěny. Ztužující stěnu tvoří 3 samostatné bloky 

o rozměrech 160x2000x3350. Dosedací plochu stěnového bloku očistíme a zkontrolujeme, 

zda jsou nepoškozené. V horní části vazači zapnou závěs, jeřáb zvedne ztužující stěnu o 

300mm a vazači zkontrolují závěs. Potom jeřáb pomalu přemístí stěnový blok na montážní 

místo. Zde 1 m nad montážním místem nechá stěnový blok ustálit a pak ho pomalu spouští. 
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Oba vazači nasměrují stěnový blok a osadí do maltové lože SikaGrout-314. Přesné osazení a 

zajištění stěnových bloků se provede pomocí dřevěných klínů a ocelových páčidel. Po osazení 

bude stěna přivařená z jedné strany k sloupu. Z druhé strany bude přivařen další blok ztužující 

stěny. Při každém svaru bude umístěna značka svářeče. Po dokončení bude provedena 

kontrola stavbyvedoucím (mistrem). Stejný postup bude proveden i v následujících podlažích.  

 

7.4. Schodiště  

 

Podestový a mezi-podestový nosník se kotví a přepravují pomocí závěsných manipulačních 

ok. Podestový a mezi-podestový nosník očistíme a zkontrolujeme, zda jsou nepoškozené. 

Podestový a mezi-podestový nosník jeřábem dopravíme na místo určení. Podestový a mezi-

podestový nosník bude uložený na předem vyzděný schodišťový nosný systém z cihel 

POROTHERM 30 P+D. Stejným způsobem budou dopravené schodišťové ramena a budou 

uložený na maltové lože (15mm) nanesené na podestový nosník. Montáž dalšího podlaží je 

postupově stejná. Při zděni u vyšších pater bude použito pohyblivé lešení. Zedníci budou 

proškolení o pracích ve výškách.  

  

7.5. Průvlaky 

 

Průvlaky se kotví a přepravují pomocí závěsných manipulačních ok. Průvlak očistíme ve 

všech plochách určených pro styk s dalšími prvky a zkontrolujeme, zda je nepoškozený. 

Vazači zapnou závěs do manipulačních ok, jeřáb zvedne průvlak o 300 mm a vazači 

zkontrolují závěs. Průvlak jeřábem dopravíme na místo určení. Při ustálení průvlaku nad 

sloupem za pomocí vazačů navlečeme průvlak na hlavy sloupů. Sloupy navlhčíme a 

naneseme na ně maltové lože. Osazení průvlaků bude probíhat z montážního žebříku 

s plošinou, montážní plošiny nebo lešení. Po zajištění stability uvolníme průvlak z 

montážních ok. Po osazení všech průvlaků stýkajících se nad jedním sloupem se spoj provaří 

(ke svárům bude připojena značka svářeče) a zalije zálivkovým betonem SikaGrout-314. Na 

průvlaky jsou následně osazeny panely stropní konstrukce. Postup je stejný i ve vyšších 

patrech. 

 

V objektu D2 (posluchárně) budou na průvlaky osazeny HEA 700 nosníky, na které budou 

osazeny a přivařený ocelové vazníky.  Montáž bude probíhat z pracovní plošiny HR 17 4x4. 
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Obr. Schéma ocelového vazníku 

 

7.6. Stropní panely 

 

Stropní panely se kotví a přepravují pomocí závěsných manipulačních ok. Stropní panel ve 

všech plochách určených pro styk s dalšími prvky zkontrolujeme, zda je nepoškozený. Vazači 

zapnou závěs do manipulačních ok, jeřáb zvedne stropní panel o 300 mm a vazači zkontrolují 

závěs. Stropní panel jeřábem dopravíme na místo určení. Vazači osazují první panel z 

montážního žebříku s plošinou (montážní plošiny), další panely pak z již osazených panelů. 

Po osazení všech stropních panelů bude pokračovat montáž dalšího podlaží.  

V objektu D2 budou na vazníky uložený PZD panely ( příloha B.2. – výpis prvků – prvek 

P11).  

 

Montáž dalšího podlaží je postupově stejná, může ale započít až po zatvrdnutí zálivky stropu. 

 

 

8. Jakost a kontrola kvality 

 

8.1. Obecné podmínky 

 

Jakost a kvalita bude sledována stavbyvedoucím, mistrem i investorem. Odpovědný je za ní 

stavbyvedoucí a mistr. Zodpovědnost za organizaci práce na stavbě a za dodržování 

bezpečnost a technologický postup je taktéž zodpovědný stavbyvedoucí a mistr. 
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Při provádění montovaného skeletu se bude dbát na to, aby odchylky nebyly větší než 

maximální možné odchylky dle platných norem:  

 

1) ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

2) ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

 

3) ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců 

 

4) ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

 

Kontroly budou zaznamenány do kontrolních a zkušebních plánů - Kontrolní a zkušební 

plány. 

 

Stavbyvedoucí po skončení směný provede kontrolu provedených montážních prací a provede 

zápis do stavebního deníku.  

 

8.2. Vstupní kontrola 

 

Kontrola kvality provedení a osazení základových patek. Kontrola provedení podkladního 

betonu a především ocelových trnů, ke kterým se budou přivařovat jednotlivé sloupy. Trny 

nesmí být špinavé ani poškozené. Musí být provedená kontrola objednaného materiálů. Při 

kontrole se zaměřit hlavně na kvalitu materiálů a jejich neporušenost, dále také na množství a 

správnost dodávaného materiálu. O průběhu kontrol se provede zápis do stavebního deníku.   

 

8.3. Mezioperační kontrola 

 

Kontrola dodržení jednotlivých pracovních procesů a postupů, kontrolují se jednotlivé kroky, 

které jsou po dokončení nevratné a také dodržení projektové dokumentace. Je nutné se 

zaměřit především na správnost uložení, svislost a vodorovnost ukládání jednotlivých prvků. 

Dále se musí kontrolovat výztuž, především její čistota a provádění spojů (vizuální kontrola a 
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podle normy ČSN EN 473 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků 

nedestruktivního zkoušení - Všeobecné zásady a následně svářeč připojí svoji značku). 

Kontroly zálivkových malt – kontrola tělesa v laboratoři po 28 dnech. Je nutné překontrolovat 

mezní odchylky projektu dle platných norem (viz protokol - Kontrolní a zkušební plán). Tuto 

kontrolu je nutné provést před zalitím jednotlivých spojů. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 

provede zápis do stavebního deníku. 

 

8.4. Výstupní kontrola 

 

Vizuální kontrola jednotlivých prvků a provedení celého skeletu a především jejich 

nepoškozenost. Uvedení protokolů o provedených kontrolách svarů. Jednotlivé odlišnosti od 

projektové dokumentace je nutné řešit ve spolupráci se statikem a projektantem. K výstupní 

kontrole budou přizvány všechny odpovědné osoby a zástupci všech zúčastněných stran. 

Především stavbyvedoucí, projektant, zástupce investora a dodavatele stavebních prací. O této 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Normy: 

 

ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty  

ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 206-1  Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců 

ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

ČSN EN 473 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků 

nedestruktivního zkoušení - Všeobecné zásady 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

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

 

9.1. Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

9.1.2. Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 

 

9.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

9.2. Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 

 

9.3. 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 

 

10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 

Při provádění prací na staveništi bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí 

(prašnost, hlučnost, znečištění komunikací).  

 

Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znění   pozdějších 

předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 

podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po 

skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech. Odborná firma si 

kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejnerů vystaví doklad přejímce odpovědnosti za 

likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 

 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace bude před odjezdem očištěná v mycím centru. 

Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala nadměrným hlukem. 

 

Při práci s odpady se na pracovišti řídí dle vyhlášek: 

381/2001 – Likvidace odpadů 

 

309/1991 – ochrana životního prostředí 
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185/2001 – Nakládání s odpady 

 

86/2002  – zákon o ochraně ovzduší 

 

354/2001 – zákon o ochraně vod 

 

61/2003 – nařízení o ochraně vod 

 

Odpady vyskytující se na stavbě: 

 

12 01 13 – Odpady ze svařování 

 

13 02 06 – Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

 

17 01 01 – Beton 

 

17 01 02 – Cihly 

 

17 02 01 – Dřevo 

 

17 02 02 – Sklo 

 

17 02 03 – Plasty 

 

Komunální odpad na staveništi bude ukládán do kontejnerů. Nebezpečné odpady se budou 

skladovat v přistavěném kontejneru a posléze odvezeny. 

Během prací bude stanoven pracovník (odborně způsobilý), který bude kontrolovat zásady 

jejího dodržování. 

 

Hluk a prašnost na stavbě budou minimalizovány navržením méně hlučných strojů, budou 

pracovat po nezbytnou dobu a při přerušení práce se vypne motor, pracovní doba je také 

upravena, kvůli okolní zástavbě (od 6:00-18:00) mimo soboty, neděle a svátky.  
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1. Informace o staveništi 

Obchodní akademie kde je součásti budovy i Krajský úřad se nachází v Ostravě -katastrální 

území Moravská Ostrava na parcele 2641/56. Objekt je řešen jako montovaný skelet ze 

systému MS-OB. Obchodní akademie je navržena jako více objektů vedle sebe oddělená 

dilatačními spárami.  

Skládá se z celků: A – Krajský úřad 

B1 – Krajský úřad 

B2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

C1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

C2 – 1.NP – Krajský úřad 

2.NP + 3.NP - Obchodní akademie a vyšší odborná škola 

sociální 

D1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

D2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

D3 – Krajský úřad 

Hlavní vstup do obchodní akademie se nachází na východní straně budovy v objektu C2 a 

hlavní vstup na krajský úřad východní straně objektu A. 

Předmětem řešení mojí bakalářské práce jsou objekty C1, C2, D1, D2, D3. Zastavěna plocha 

těchto objektů činí 162,3 m2. Budova má plochou jednoplášťovou střechu. 

Příjezdová cesta na staveniště bude zřízena z ulice Zelená a Na zapadlém. Staveniště bude 

obehnáno plotem výšky 2 m místo vjezdu bude tvořeno rozebíratelným plotem z tabulí z 

vlnitého plechu v celkové délce 8 m při každém vjezdu. 

 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Od zahájení zemních prací budou vytyčený inženýrské sítě objektem. Inženýrské sítě budou 

vedeny z ulice Zelená. Budou zřízený přípojky pro vodu, elektřinu a přípojka pro kanalizaci. 

 

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

staveniště apod. 

Dešťové a splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace nově vytvořenou přípojkou 

přes revizní šachtu. 
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Objekt bude napojen na veřejný vodovod z ulice Zelená. Bude vytvořená nová vodoměrná 

šachta, kde bude vodoměr. Voda bude po staveništi rozvedena do mycího centra, k sociálnímu 

zařízení, do míchacího centra a k odběrnému místu vody. Mezi dodavatelem a odběratelem 

bude dodávka vody dojednána smluvně.   

 

Elektrický proud bude odebíraný z veřejné energetické sítě na ulici Zelená, kde se napojí 

hlavní rozvaděč s elektroměrem. Z rozvaděče povedou rozvody elektrického proudu po celém 

staveništi. Mezi dodavatelem a odběratelem bude dodávka elektrického proudu dojednána 

smluvně. 

 

V prostoru staveniště se nepředpokládá napojení objektů zařízení staveniště na telefon, v 

případě nutnosti budou využívány mobilní telefony. 

 

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

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Staveniště bude obehnáno mobilním plotem Iron Silver výšky 2 m místo vjezdu bude tvořeno 

rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu Iron Silver v celkové délce 8 m při každém 

vjezdu-výjezdu. Při vjezdu-výjezdu bude stát bezpečnostní značka informující o výjezdu 

vozidel ze stavby. Na staveniště bude po domluvě s investorem umístěno patřičné znamení se 

zákazem pohybu nepovoleným (třetím) osobám. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů  

Realizací stavby nebudou znepřístupněny žádné veřejné komunikace, provoz stavby bude 

probíhat na stavebním pozemku. Vozidla, která opouštějí staveniště budou řádně očištěná 

v mycím centru. Mycí zóna bude zřízena při vjezdu-výjezdu ze staveniště.  

 

6. Řešení zařízení staveniště  

Staveniště bude obehnáno mobilním plotem výšky 2 m místo vjezdu bude tvořeno 

rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu Iron Silver v celkové délce 8 m při každém 

vjezdu-výjezdu. Vjezd na staveniště bude z ulice Zelená a Na zapadlém. Pojízdné plochy 
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budou zpevněný vysypáním makadamem frakce 32-63 mm, u vjezdu-výjezdu budou uložený 

železo-betonové panely o rozměrech 2500x1500x200 mm. 

Na staveništi budou umístěný mobilní buňky kancelářské (stavbyvedoucí, mistr, skladník), 

sanitární buňky (šatny, WC, umývárny) a sklady (uzamykatelné sklady stavebního nářadí a 

stavebního materiálu). Ubytování pro pracovníky se na daném projektu neuvažuje. 

 

 

Obr. Rozměry unimo – buňky 

 

Obr. Příklad návrhu sestavy unimo - buněk 
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Na staveništi se nenachází žádný stávající objekt. Porosty budou odstraněny při provádění 

zemních prací. 

 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.  

Žádné stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení.  

 

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány:  

Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí  

pádu.  

Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

staveništích.  

Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

prostředí.  

Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů.  

Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Každý pracovník a účastník stavby bude proškolen o bezpečnosti na stavbě. Všechny osoby 

na staveništi jsou povinné používat bezpečnostní pomůcky (přilba, reflexní vesta, vhodnou 

obuv). Pracovníci budou seznámení s technologickým postupem výstavby a budou řádně 

proškolení. Při montáži skeletu je třeba stavební práce dodržet dle projektu. 

 Stroje budou používat osoby k tomu pověřené a řádně proškolené. Každý stroj bude používán 

pouze k účelu, ke kterému slouží.    

Při manipulaci s těžkými břemeny (sloupy, průvlaky, stropní panely apod.) ve výškách je 

nutno dbát zvýšené pozornosti a nezdržovat se v jejich bezprostřední blízkosti pokud to není 

nutné.  

Na oplocení budou rozvěšený informační tabulky (zákaz vstupu na staveniště, hrozí 

nebezpečí). V unimo – buňce stavbyvedoucího bude umístěn hasicí přístroj, lékárnička a pro 

případ úniku nebezpečných látek ze strojů bude připravená havarijní souprava (Havarijní 

souprava - úklidová - HSPS 120 – G). Všichni účastníci stavby budou s tím seznámení a 

řádně proškolení pokud by došlo k požáru na staveništi nebo k úrazu. 
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9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Stroje na staveništi se nachází v dobrém technickém stavu. Všechny použité stroje budou mít 

platnou revizní zkoušku a průkaz. Pro případ úniku nebezpečných látek ze strojů bude 

připravená havarijní souprava (Havarijní souprava - úklidová - HSPS 120 – G).  

Při provádění prací na staveništi bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí 

(prašnost, hlučnost, znečištění komunikací).  

Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znění   pozdějších 

předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 

podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po 

skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech. Odborná firma si 

kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejnerů vystaví doklad přejímce odpovědnosti za 

likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 

 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace bude před odjezdem očištěná v mycím centru. 

Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala nadměrným hlukem. 

Komunální odpad na staveništi bude ukládán do kontejnerů. Nebezpečné odpady se budou 

skladovat v přistavěném kontejneru a posléze odvezeny. 

 

Během prací bude stanoven pracovník (odborně způsobilý), který bude kontrolovat zásady 

jejího dodržování. 

 

Hluk a prašnost na stavbě budou minimalizovány navržením méně hlučných strojů, budou 

pracovat po nezbytnou dobu a při přerušení práce se vypne motor, pracovní doba je také 

upravena, kvůli okolní zástavbě (od 6:00-18:00) mimo soboty, neděle a svátky. 

Během provádění stavebních prací musí byt dodržovaný: 

• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 

• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

 • Zákon č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 

• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 
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Při práci s odpady se na pracovišti řídí dle vyhlášek: 

381/2001 – Likvidace odpadů 

309/1991 – ochrana životního prostředí 

185/2001 – Nakládání s odpady 

86/2002  – zákon o ochraně ovzduší 

354/2001 – zákon o ochraně vod 

61/2003 – nařízení o ochraně vod 

 

Odpady vyskytující se na stavbě: 

 

12 01 13 – Odpady ze svařování 

13 02 06 – Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

17 01 01 – Beton 

17 01 02 – Cihly 

17 02 01 – Dřevo 

17 02 02 – Sklo 

17 02 03 – Plasty 

 

10. Orientační lhůty výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby:  16 měsíců 

Počátek výstavby:    duben 2013 

Předpokládaný konec výstavby:  srpen 2014 

Počátek montáže skeletu:   17. Května 2013 
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1. Časový plán výstavby 

 

Časový plán byl vytvořen v programu CONTEC. 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

Obchodní akademie kde je součásti budovy i Krajský úřad se nachází v Ostravě -katastrální 

území Moravská Ostrava na parcele 2641/56. Objekt je řešen jako montovaný skelet ze 

systému MS-OB. Obchodní akademie je navržena jako více objektů vedle sebe oddělená 

dilatačními spárami.  

Skládá se z celků: A – Krajský úřad 

B1 – Krajský úřad 

B2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

C1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

C2 - 1.NP – Krajský úřad 

2.NP + 3.NP - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

D1 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

D2 - Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální 

D3 – Krajský úřad 

 

Hlavní vstup do obchodní akademie se nachází na východní straně budovy v objektu C2 a 

hlavní vstup na krajský úřad východní straně objektu A. 

 

Předmětem řešení mojí bakalářské práce jsou objekty C1, C2, D1, D2, D3. Zastavěna plocha 

těchto objektů činí 2764,1 m2. Budova má plochou jednoplášťovou střechu. 

Příjezdová cesta na staveniště bude zřízena z ulice Zelená a Na zapadlém. Staveniště bude 

obehnáno plotem výšky 2 m místo vjezdu bude tvořeno rozebíratelným plotem z tabulí z 

vlnitého plechu v celkové délce 8 m při každém vjezdu. 
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Obr. Letecký pohled na danou lokalitu a vyznačení příjezdu vozidel. 

 

2. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

 

Obslužnost areálu zajišťuje staveništní komunikace o šířce 8 metrů, která bude vyskládána z 

panelů. Dojezd ke staveništi je možný z ulice 28. Října, z které se pak dostaneme na ulici Na 

jízdárně a následně pokračujeme na ulici Na Zapadlém a Zelenou. Z těchto ulic je pak přímý 

vjezd na staveniště. 

 

Aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod. od 

vozidel vyjíždějících ze stavby, musí být tato vozidla řádně očištěna. Proto bude u vjezdu na 

staveniště zřízena zpevněná plocha sloužící pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze 

stavby. Zhotovitel stavby zajistí kropící vůz a vozidlo s kartáči pro případné čištění veřejných 

komunikací, které budou v případě tvorby prachu zkrápěny.  
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3. Strojní sestava 

 

3.1. Železniční nákladní vůz SGNSS 55 

 

 Čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz pro kombinovanou přepravu řady Sgnss 

55. konstrukční skupiny (typ 9-539.8) vyrobila pro bývalé ČD Moravskoslezská vagónka 

Studénka.  

Vůz je určen pro přepravu velkých kontejnerů podle vyhlášky UIC 592-1,2 a výměnných 

nástaveb podle vyhlášky UIC 592-4 s jednotným nebo smíšeným uspořádáním nákladů na 

celé ložné délce po tratích o rozchodu kolejí 1435 mm, s přednostním využitím pro provoz v 

ucelených soupravách. Konstrukce vozu umožňuje jeho provoz při teplotách vnějšího 

prostředí od +50o C až do -30o C. 

Technické parametry: 

Hmotnost prázdného vozu 20,0 t 

Délka vozu přes nárazníky 19 640 mm 

Vzdálenost krajních náprav – vnějších 16 000 mm 

Rozvor podvozku 1 800 mm 

Vzdálenost otočných čepů podvozků 14 200 mm 

Počet náprav 4 ks 

Typ podvozku Y 25 Ls(s)d1 

Typ brzdy DAKO GP-A 

Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu A 44,0 t 

Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu B 52,0 t 

Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu C 60,0 t 

Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu D 70,0 t 

Ložná délka 18 400 mm 

Ložná šířka 2 346 mm 

Ložná plocha 43,1 m
2
 

Výška podlahy nezatíženého vozu nad TK 1 155 mm 

Typ podlahy bez podlahy 
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Obr. Typový výkres nákladního železničního vozu 

 

Obr. Nákladní železniční vůz 
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3.2. Kamión DAF FT XF 105 Super Space CAB 

 

 

Obr. DAF SUPER SPACE CAB 

 

Kamión DAF bude použit k dovezení jednotlivých prvku na stavbu. Dílce budou dovezeny 

z Ostravského nádraží, kde je naloží jeřáb MB 1645. 

 

Technické parametry: 

 

Výkon a motor: 300kW, ruční převodovka, 16 rychlostí, mechanická uzávěrka diferenciálu, 

ASR 

 

Emise výfukových plynů: EURO 5 

 

Max. technická provozní hmotnost CHJS: 61t 

Podvozek: Rozvor 4,55 m / zadní převis 1,65m; Výška podélníku 310 mm 

Nádrž: 430 l 

Rozměry a hmotnosti:  

Rozvor 3800 mm, délka x šířka x výška jsou 6600 x 2490 x 3830 mm  

Pohotovostní hmotnost tahače 7740 kg 
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3.3. Valníkový návěs S. CS UNIVERSAL  

 

Návěs pro všechna přepravní zadání. Možnost nakládat po celé délce návěsu zvyšuje užitečné 

zatížení a využití nákladového prostoru. Bude použit pro dovoz jednotlivých prvku na stavbu. 

 

Technické parametry: 

 

Rozměry: 

Celková délka:                                       13 680 mm 

Celková šířka:                                        2550 mm 

Celková výška:                                       4000 mm 

Hmotnost: 

Celková:                                                 39 000 kg 

Užitečná:                                               28 200 kg 

 

Obr. Nákladní valník S. CS UNIVERSAL 
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3.4. Jeřáb DEMAG AC 120-1 

 

Technické parametry: 

Délka:                                                          11 170 mm 

Šířka:                                                           2750 mm  

Výška:                                                          4000 mm 

Šířka s vysunutými opěrami:                       7000 mm 

Nosnost:                                                       80 t 

Délka zasunutého základního výložníku:      12 500 mm 

Délka vysunutého základního výložníku:      60 000 mm 

Maximální dopravní rychlost:                     80 km/h 

Cena za 1 km:                                              120 Kč 

Cena používáni za 1 hodinu:                       2500 Kč 

 

 

 

Obr. Terex Demag AC 120-1 
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Obr. Rozměry jeřábu 

 

 

Obr. Rozpětí podpor jeřábu při práci 
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Obr. Zátěžový diagram jeřábu 
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Obr. Nejtěžší a nejvzdálenější poloha břemene – POJEZD JEŘÁBU 1 
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Obr. Nejtěžší a nejvzdálenější poloha břemene – POJEZD JEŘÁBU 2 
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Obr. Nejtěžší a nejvzdálenější poloha břemene – POJEZD JEŘÁBU 3 
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3.5. DAF FT LF 55 

 

Bude používaný pro dovoz potřebného nářadí a materiálu. Pro složení materiálu (palety 

z cementovou směsí) bude použitá hydraulická ruka. 

 

Technické parametry: 

 

Výkon a motor: 165W, manuální převodovka, 6 rychlostí, mechanická uzávěrka diferenciálu 

 

Emise výfukových plynů: EURO 5 /EEV 

 

Max. technická provozní hmotnost CHJS: 13 t 

 

Podvozek: Rozvor 3,50 m / zadní převis 0,83m; Výška podélníku 210 mm 

 

Nádrž: 200 l 

 

 

 

 

Obr. DAF FT LF 55 
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3.6. Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 

 

Obr. Atika Patriot 250 

Technické parametry: 

 

Elektrické napájení: 380/50 V/Hz 

 

Příkon: 1100 W 

 

Objem bubnu: 250 l 

 

Hlučnost: 84 dB 

 

Maximální objem mokré směsi: 190 l 

 

Hmotnost: 150 kg 
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3.7. Montážní žebřík Stabilo – PROFI 

 

Hrany svislých profilů jsou v kluzné části zesílené, rozměr příčlí 30 x 30 mm 

Kování žebříku není plechové, ale z pevného spec. tvarovaného Al. profilu, opatřeného 

kluzáky 

Pásové Al. profily zajišťují stabilní rozevření štaflí, textilní pásy rozevření pouze jistí 

Prodloužená délka dolní stabilizační příčné traverzy zaručuje vyšší stabilitu 

Snadná manipulace s žebříkem díky optimálně tvarovaným pojistkám vysunutých dílů 

 

 

 

 

Obr. Polohy montážního žebříku 

 

Technické parametry: 

 

Max. pracovní výška A [m] 3,35 3,90 4,15 4,70 5,25 

Max. pracovní výška A1 [m] 3,90 4,15 4,40 4,95 5,45 

Max. pracovní výška A2 [m] 4,40 4,95 5,45 6,55 7,60 

Max. pracovní výška A3 [m] 6,30 7,10 7,90 9,55 11,20 

Výška žebříku B [m] 2,30 2,60 2,85 3,40 3,90 

Výška žebříku B1 [m] 3,70 4,20 4,70 5,80 6,85 

Délka žebříku C [m] 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10 

Délka žebříku C1 [m] 5,20 6,05 6,90 8,60 10,25 

Počet příčlí 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14 

Hmotnost [kg] 14,4 16,8 18,4 25,8 30,0 

 

 

http://www.brka.cz/userfiles/image/
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3.8. Svářečka TELWIN TECHNOMIG 225 PULSE 

 

Technické parametry: 

 

Napětí:    230V 

 

Napětí naprázdno:   65 V 

 

Svařovací proud:   5-200 A 

 

Primární proud:   40 A 

 

Hmotnost:    22 kg 

 

 

Obr. Telwin Technomig 225 
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3.9. Staveništní rozvaděč  SVED  SR50M 

 

Bude sloužit jako hlavní staveništní rozvaděč. Všechny zásuvkové  obvody lze v případě 

potřeby bezpečně vypnout červeným tlačítkem (STOP), které je zapojeno v obvodu vypínací  

spouště hlavního jističe. Povrchová úprava rozváděče je provedena práškovou barvou RAL. 

Všechny typy rozváděčů jsou opatřeny proudovými chrániči a odpovídají normě ČSN EN 

60439-4. 

 

Technické parametry: 

 

Zásuvky: 400V 1x 4k/32A  1x 5k/16A  

 

Zásuvky: 230V 3x 16A 

 

 

Obr. Staveništní rozvaděč 

 

3.10. Stavební kolečko 

Stavební kolečko je určeno k sekundární dopravě stavebního materiálu po staveništi, např. 

malty pro zdění. 

 

 

Obr. Kolečko 
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3.11. Kontejner 

 

Bude použit pro třídění a shromažďování odpadu na staveništi. Objem kontejneru je 10,0 m
3
.  

 

 

 

Obr. Kontejner 
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3.12. Vázací řetězový čtyřhák 

 

Řetězové vázací prostředky Tř. 10. typ: Oko-čtyřhák nosnosti 8000 Kg délky 3 m. Standartní 

velikost závěsného oka, hák se záklopkou, možnost použití zkracovačů - pevný na řetězu 

EKF, odnimatelný DVKF, zkracovací hák SVX. 

 

 

Obr. Vázací řetězový čtyřhák 

 

3.13. Vázací popruh plochý dvouvrstvý 

 

Vázací popruh dle EN 1492-1 typ B2 dvouvrstvý se vyztuženými textilními oky. 

Nosnost  3000  kg. Impregnovaný pás s barevným rozlišením dle nosností. Proužky dle 

nosnosti. 100 % polyester.  

 

 

Obr. Vázací popruh 
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3.14. Úhlová bruska BOSCH GWS 15-150 CI Professional 

 

Úhlová bruska slouží k řezání přebytečné ocelové výztuže. 

 

Technické údaje: 

 

Jmenovitý příkon:    1.500 W 

Volnoběžné otáčky:    9.300 min-1 

Výstupní výkon:    820 W 

Závit hřídele brusky:    M 14 

Průměr kotouče:    150 mm 

Průměr gumového brusného talíře:  125 mm 

Průměr hrncového kartáče:   75 mm 

Délka:      311 mm 

Výška:      104 mm 

Hmotnost:    2,4 kg 

 

  

 

Obr. Uhlová bruska 
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3.15. Pojízdné lešení ALUFIX 5000 

 

Lešení bude použito k dozdění 2 výšky při montáži schodišť. Může být také použito k uložení 

prvku (lepší manipulace). 

 

Obr. Schéma lešení 
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3.16. Pracovní plošina HR 17 4x4 

 

Pracovní plošina bude použitá pro montážní práce na skeletu. Bude použitá pro montáž 

krajních prvků. Bude se z ní také provádět montáž a usazení HEA 700 nosníku a vazníku 

v objektu D2. 

 

Technické parametry: 

 

Maximální pracovní výška 17.20 m 

Výška podlahy koše 15.20 m 

Boční dosah 9.60 m 

Otoč 360° 

Jib 150° 

Šířka 2.00 m 

Výška 2.18 m 

Délka - složená 5.00 m 

Poloměr otáčení vnější 5.10 m 

Natáčení koše 180° 

Nosnost koše 225 kg 

Rozměry koše 1.80 m x 0.70 m 

Rychlost pojezdu - (4x4) 6.6km/h 

Stoupavost 45% 

Pohon - (4x4) Pouze diesel Kubota 1505 (32Hp) 

 

Obr. Pracovní plošina HR 17 4x4 
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MONTOVANÝ SKELET 
 

 P

ol. 

Orientace Práce Popis Rozsah 

měření 

Výsledky měření 

Tolerance 

Provede

ní 

Odpovědný 

pracovník 

 1 2 3 4 5 6 7 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 MONTOVANÝ 

SKELET 

Příprava pro 

provádění 

prací, 

kontrola 

předešlých 

činností 

a) Projektová dokumentace 

b) Technologický postup 

 

Vizuální 

kontrola 

Každý doklad 

Každá dodávka 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj 

nivelační lať 

ČSN 73 0212-3 

 

 

a) Odsouhlasena objednatelem; 

platnost označena na výkresech 

b) TP dle vyhl. 324/90 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol Přípravář 

Stavbyvedo

ucí 
Mistr 

2 MONTOVANÝ 

SKELET 

Přejímka 

materiálu a 

skladování 

a) Kontrola dodaného 

materiálu - sloupů, 

průvlaků, ztužujících 

stěn, schodišťových 

ramen, stropních 

panelů, vazníků, 

střešních panelů 

b) Skladovací plocha 

Vizuální 

kontrola 

Každý 

dodávka 

 

 

ČSN 73 0212-5 

 

a) Převzetí materiálů – kompletnost, 

neporušenost, čistota a kvalita dle 

PD – zápis přímo na dodacím listu 

Certifikáty, atesty a Prohlášení o 

shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. - o 

technických požadavcích na výrobky 

a související předpisy 

b) Skladovací plocha rovná, 

dostatečně únosná a odvodněná 

 

 

 

 

Protokol 

od 

každého 

druhu 

prvků 

Stavbyvedo

ucí 

Mistr 
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 P

ol. 

Orientace Práce Popis Rozsah 

měření 

Výsledky měření a tolerance Provede

ní 

Odpovědný  

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

3 MONTOVANÝ 

SKELET-  

 

PATKA 

Kontrola 

patky 

a) Přesnost usazení 

b) Kontrola rovinnosti  

c) Kontrolora 

správných prvků 

d) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola každé 

patky 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670 

, ČSN 73 0210-1, ČSN EN 206-1   

 
a) Poloha patky dle PD, vodorovně ±10mm 

svisle ±10mm 

b) Rovinnost uložení patky ±5mm na 2m 

c) Na jednotlivá místa budou osazeny 

správné prvky dle PD 

d) Usazené patky jsou neporušené a čisté 

 

 

Protokol Stavbyvedo

ucí Mistr 

 4 MONTOVANÝ 

SKELET  

 

SLOUP 

Osazování a) Přesnost usazení 

b) Kontrola svislosti 

c) Kontrolora 

správných prvků 

d) Kontrola 

montážního postupu 

e) Kontrola zálivky 

f) Kontrola prvků 

g)Kontrola svarů 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

sloupu 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať, 

teodolit 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1, ČSN EN 

473 

 
a) Poloha sloupu dle PD, vodorovně 

±10mm, svisle ±10mm 

b) Svislost osazeného sloupu ±20mm od osy 

c) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

d) Osazené sloupy budou po dobu tuhnutí 

zálivky v kalichu zajištěny pomocí klínů 

e) Použitá zálivka má o třídu vyšší pevnost 

než je pevnost prvků, důkladné zalití kalicha 

f) Usazené sloupy jsou neporušené a čisté 

g)Vizuální kontrola provedených svarů 

 

Protokol Mistr 
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P

ol. 

Orientace Práce Popis Rozsah 

měření 

Výsledky měření a tolerance Provede

ní 

Odpovědný  

5 MONTOVANÝ 

SKELET-  

 

PRŮVLAK 

Usazování  a) Přesnost usazení 

b) Kontrola rovinnosti  

c) Kontrolora spojů 

d) Kontrola ošetření 

spojů e) Kontrola 

správných prvků 

f) Kontrola prvků 

g)Kontrola svarů 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

průvlaku 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1, ČSN EN 

473   

 
a) Poloha průvlaku dle PD, vodorovně 

±5mm, svisle ±5mm 

b) Rovinnost uložení základového pasu 

±5mm na 2m 

c) Vyčnívající výztuž bude vzájemně 

spojena svary  

d) Nekrytá výztuž bude zalita maltou, aby 

bylo zajištěno krytí výztuže 

e) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

d) Usazené průvlaky jsou neporušené a čisté 

f) Usazené průvlaky jsou neporušené a čisté 

g)Vizuální kontrola provedených svarů 

 

 

 

 

Protokol Mistr 
M

E
Z

IO
P

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

6 MONTOVANÝ 

SKELET  

 

 

ZTUŽUJÍCÍ 

STĚNY 

Usazování  a) Přesnost usazení 

b) Kontrola rovinnosti  

c) Kontrolora spojů 

d) Kontrola ošetření 

spojů e) Kontrola 

správných prvků 

f) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

ztužidla 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1, ČSN EN 

473   

 
a) Poloha průvlaku dle PD, vodorovně 

±5mm, svisle ±5mm 

b) Rovinnost uložení základového pasu 

±5mm na 2m 

c) Vyčnívající výztuž bude spojena svary a 

následně bude provedena vizuální kontrola 

d) Nekrytá výztuž bude zalita maltou, aby 

bylo zajištěno krytí výztuže 

e) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

d) Usazené ztužidla jsou neporušené a čisté 

 

 

Protokol Mistr 
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P

ol. 

Orientace Práce Popis Rozsah 

měření 

Výsledky měření a tolerance Provede

ní 

Odpovědný  

7 MONTOVANÝ 

SKELET 

 

SCHODIŠTĚ 

Osazování  a) Přesnost usazení 

b) Kontrolora spojů 

c) Kontrola ošetření 

spojů 

d) Kontrola správných 

prvků 

e) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

ramene 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1  

  
a) Poloha schodišťových ramen dle PD, 

vodorovně ±5mm, svisle ±5mm 

b) Vyčnívající výztuž bude vzájemně 

spojena svary  

c) Nekrytá výztuž bude zalita maltou, aby 

bylo zajištěno krytí výztuže 

d) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

e) Usazená schodišťová ramena jsou 

neporušené a čisté 

 

 

 

Protokol Mistr 

8 MONTOVANÝ 

SKELET 

 

STROPNÍ 

PANELY 

Osazování  a) Kontrola 

montážního postupu 

b) Přesnost usazení 

c) Kontrolora 

rovinnosti 

d) Kontrola výztuže 

ve spárách 

e) Kontrola 

zmonolitnění 

f) Kontrola správných 

prvků 

g) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

panelu 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1, ČSN EN 

473 

  a) Před pokládkou panelů nanést na 

ozub maltové lože 
b) Poloha panelu dle PD, vodorovně 

±12mm, svisle ±5mm 

c) Rovinnost uložení panelu ±5mm na 2m  

d) Do spár vložena výztuž dle PD a pomocí 

distančních podložek zajištěna její poloha 

e) Výztuž vložená do spár bude zalita 

maltou, aby bylo zajištěno krytí výztuže a 

došlo ke zmonolitnění stropu 

f) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

g) Usazené stropní panely jsou neporušené a 

čisté 

Protokol Mistr 
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 P

ol. 

Orientace Práce Popis Rozsah 

měření 

Výsledky měření a tolerance Provede

ní 

Odpovědný  

M
E

Z
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P
R

A
Č

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

9 MONTOVANÝ 

SKELET 

 

 

VAZNÍK 

Usazování  a) Přesnost usazení 

b) Kontrola rovinnosti  

c) Kontrolora spojů 

d) Kontrola ošetření 

spojů e) Kontrola 

správných prvků 

f) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

ztužidla 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1, ČSN EN 

473   

 
a) Poloha průvlaku dle PD, vodorovně 

±5mm, svisle ±5mm 

b) Rovinnost uložení vazníku ±5mm na 2m 

c) Vazník bude spojen svary k HEA 700  

d) Vizuální kontrola 

e) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

f) Usazené vazníky jsou neporušené a čisté 

Protokol Mistr 

10 MONTOVANÝ 

SKELET 

 

STŘEŠNÍ 

PANELY 

Usazování  a) Přesnost usazení 

b) Kontrolora 

rovinnosti 

c) Kontrola 

zmonolitnění 

d) Kontrola správných 

prvků 

e) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

panelu 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať 

ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, ČSN 

73 0210-1, ČSN EN 206-1,  

   
a) Poloha panelu dle PD, vodorovně 

±12mm, svisle ±5mm 

b) Rovinnost uložení panelu ±5mm na 2m  

c) Kontrola provedení zálivky a 

zmonolitnění stropu 

d) Na jednotlivá místa budou usazeny 

správné prvky dle PD 

e) Usazené panely jsou neporušené a čisté 

Protokol Mistr 
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V
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S
T

U
P

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

11 MONTOVANÝ 

SKELET 

Celková 

konstrukce 

a) Geometrická 

přesnost konstrukce 

b) Kontrola sednutí 

c) Kontrola jakosti 

d) Kontrola prvků 

Vizuální 

kontrola 

Přeměření a 

kontrola 

každého 

panelu 

 

Měřeno 

pomocí: 

Svinovací 

pásmo, 

vodováha dl. 

2m, nivelační 

přístroj, 

nivelační lať, 

teodolit 

ČSN 73 0212-3, ČSN EN 13670, 

ČSN 73 0210-1, ČSN 73 2480, ČSN 

EN 473   

    
 a) Celková geometrie konstrukce dle PD, 

vodorovně ±25mm, svisle ±30mm 

b) Dovolené konečné, průměrné sedání 

objektu je 60mm 

c) Všechny konstrukce jsou kvalitně 

provedeny, vizuálně nejsou vidět žádné 

poruchy  

d) Všechny prvky v konstrukci jsou 

neporušené a zbavené nečistot  

Protokol Stavbyvedo

ucí 

 
Vysvětlivky k tabulkové části: 

Použité zkratky:   PD- projektová dokumentace, TP- technologický předpis, SD- stavební deník  

 
Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 

 

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

ČSN EN 13670                        Provádění betonových konstrukcí  

ČSN EN 206-1     Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

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

ČSN 73 0210-1                               Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 2480                                Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

ČSN EN 473  Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Všeobecné 

zásady 
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Tato zpráva bude popisovat, jak bude zajištěná bezpečnost a ochrana zdraví při prací 

na stavbě a v její blízkosti. Vše bude dle platných legislativních předpisů a zákonů 

vlády České Republiky.  

 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

  

1. Obecné podmínky 

 

Zhotovitel bude dbát na to, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu a dalším požadavkům na staveniště. Za staveniště odpovídá pracovník, 

kterému bylo předáno. Zhotovitel bude dbát na to, aby stroje a technické zařízení při 

provozu splňovaly minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.  

 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám pomocí souvislého 

plechového oplocení výšky 2 m. 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. Bude zajištěno, aby náhradní komunikace (chodník) na veřejných 

prostranstvích umožňovala bezpečný pohyb fyzickým osobám s pohybovým 

postižením a také zrakovým. 

 

Vjezdy na staveniště budou řádně označeny dopravním značením. Vjezdy budou 

označený zákazovou značkou pro nepovolané fyzické osoby. Po celou dobu 

provádění prací bude zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikaci. 

Dopravní prostředky, stroje, materiály a břemena nesmí a nebudou ohrožovat 

bezpečnost a zdraví fyzických osob pohybujících se po staveništi a v bezprostřední 

blízkosti. 

 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou navržená tak, aby při 

používání nedošlo k požáru a výbuchu a nebyly tak ohrožený fyzické osoby, které 
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jsou na staveništi. Dočasná elektrická zařízení budou splňovat všechny požadavky 

z normy a budou podrobována pravidelným kontrolám a revizím v předem daných 

intervalech. Všichni pracovníci budou seznámení s tím kde je umístěný hlavní 

vypínač elektrického zařízení. Hlavni vypínač el. zařízení bude umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný a bude dobře označen. 

 

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. 

 

2. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů 

 

Všichni pracovníci budou seznámení s obsluhou nářadí a strojů. Neproškolený 

pracovník nebude používat stroje do té doby, dokud nebude řádně proškolený.  

 

a) Míchačky 

Před uvedením do provozu, bude míchačka řádně ustavena a zajištěna proti pádu na 

zem. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Za chodu míchačky je 

striktně zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky nesmí být čištěný 

za chodu. 

 

b) Úhlová bruska 

Před uvedením do provozu musí být provedena kontrola, zda je brusný kotouč řádně 

připevněn. Pokud bruska nebude používána, musí být vytažená z elektrické energie. 

Při jakýchkoliv pochybnostech o špatném stavu brusky musí být neprodleně 

zastavená práce s bruskou. 
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3. Skladování a manipulace s materiálem   

 

Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy budou rovné, 

odvodněné a zpevněné (vysypání makadamem). Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací bude 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Sypké 

hmoty v pytlích se ručně budou ukládat do výšky nejvýše 1,5m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Pytle budou 

uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 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 1,5m. 

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

 

4. Zednické práce 

 

Pro výrobu a přepravu malty se stroje umísti tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických 

osob. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí malty z míchačky je nutno 

používat vhodné ochranné pomůcky. Pracovní prostor při zdění musí být nejméně 

600 mm široký. Nesmí se vstupovat nebo jinak zatěžovat právě vyzdívanou stěnu. 

Osazené předměty (mezi-podesta) musí být řádně připevněný a ukotvený tak, aby se 

nemohly posunout a ovlivnit negativně stabilitu objektu. 

 

5. Montážní práce 

 

Montážní práce budou zahájeny po řádném převzetí pracoviště fyzickou osobou 

určenou k tomu. Vyhotoví se písemný záznam o předání. Zhotovitel montážních 

prací zajisti, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění prací, bez ohrožení 

účastníků výstavby. Při provádění montáže, budou používány bezpečnostní pomůcky 

a přípravky předepsané v technologickém postupu. Montážní a bezpečnostní 

přípravky sloužící k zajištění bezpečnosti účastníků výstavby, zejména při práce ve 
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výšce, je nutno upevnit k prvkům ještě před jejích vyzdvižením k osazení. Zvolené 

vázací prostředky budou umožňovat zavěšení dílce podle dokumentace výrobce. 

Upevnění vázacími prostředky, bude voleno tak, aby šlo bezpečně upevnit a uvolnit 

při osazení. Zdvihání a přemisťování zajištěných břemen se provádí v souladu 

s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Během zdvihání a přemísťování 

prvků se účastnící výstavby zdržují v bezpečné vzdálenosti až po ustálení prvků nad 

místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlah provádět jeho osazení a 

zajištění proti vychýlení. Po dostatečném zajištění je možno uvolnit zdvíhací závěs. 

Svisle dílce (sloupy), budou zajištění proti překlopení zaklínováním dřevěnými klíny, 

které zajistí jeho stabilitu. Následující prvky se budou osazovat teprve po bezpečném 

uložení a upevnění předchozího prvku.  

 

6. Svařování 

 

Při svařování budou dodrženy všechny předpisy požární bezpečnosti. Svářečské 

pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 

zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit před vstupem nepovolaných 

fyzických osob a označit bezpečnostními značkami. Zhotovitelem bude zajištěno, 

aby svařování neprováděly fyzické osoby, které neprošly školením a nejsou odborně 

způsobilé dle právního předpisu.  
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Vyhláška č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádů z výšky 

nebo do hloubky. 

 

 

1. Obecné informace 

 

 Zaměstnavatel přijímá technické a organizační opatřeni k zabránění pádu účastníku 

výstavby (zaměstnanců) z výšky nebo do hloubky a zajisti řádné bezpečnostní 

opatření proti pádu. Ochrana bude zajištěná zaměstnavatelem pomoci prostředků 

kolektivní ochrany, jako např. ohranná zábradlí, dočasné stavební konstrukce, jako je 

lešení a pracovní plošiny.  

 

Volné okraje otvorů (schodiště) budou zajištěný technických prostředkem ochrany 

proti pádu (ochranné zábradlí). Práce ve výškách nebude prováděná, jestliže bude 

nepříznivá povětrnostní situace a bude ohrožená bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců. 

 

2. Žebříky 

 

Žebřík bude používán pro práci ve výšce v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 

účelné. Na žebříku budou prováděny jen krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 

nebudou používány nebezpečné nástroje, jako např. uhlová bruska. Žebřík bude 

umístěn tak, aby byl stabilní po celou dobu použití. Bude postaven na pevném, 

stabilním, dostatečně velkém podkladu. U přenosných žebříků budou namontované 

protiskluzové gumové přípravky s odpovídající účinnosti. Skládací a výsuvné 

žebříky budou užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 

pohybu. Zaměstnavatel zajistí pravidelné kontroly žebříku v souladu s návodem na 

používání. 
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3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

 

Nářadí a materiál a pracovní pomůcky, budou uloženy ve výškách tak, aby nedošlo 

k jejích sklouznutí nebo shození během práce a po jejich ukončení. Nosné konstrukce 

nesmí být přetěžovány hmotnosti materiálu, pomůcek a nářadím. 

 

 

 

4. Zajištění pod místem práce a v jeho okolí 

 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů, je vždy nutné bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění 

ohrožených prostorů se používá zejména konstrukce ochrany proti pádu osob a 

předmětu v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce. 

 

5. Dočasné stavební konstrukce 

 

Dočasné stavební konstrukce budou použity jen v provedení, které odpovídá 

dokumentaci a návodům na montáž. Zaměstnanci budou mít k dispozici všechny 

potřebné doplňující nákresy a dokumenty k sestavení (lešení). Nosné součástí lešení 

budou zajištěný proti podklouznutí, a to buď připevněním k základové ploše, nebo 

pojízdná lešení budou zajištěná vhodnými zařízeními proti pohybu během práce. 

Celá konstrukce lešení musí tvořit prostorově tuhý celek. Pokud nejsou dočasné 

stavební konstrukce připravený k používání, budou proti používání zamezeny 

vhodnými zábranami a označené bezpečnostními značkami.  

 

Dočasné stavební konstrukce budou podrobovány pravidelnými odbornými 

prohlídkami, a to v stanovených časových intervalech. Lešení lze montovat a 

demontovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž, pod vedením osoby, 

která je k tomuto účelu odborně způsobila. Montáž a demontáž lešení můžou 

provádět jenom zaměstnanci, kteří byli řádně proškolení a jejich znalosti a 

dovednosti byly ověřeny. 
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6. Přerušení práce ve výškách 

 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, je zaměstnavatel povinen zajistit 

přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci se považuje ta, při které může 

dojít k pádu nebo sklouznutí z výšky. Jedná se o povětrnostní situace, jako je bouře, 

déšť, čerstvý vítr o rychlosti nad 8m/s (práce na pojízdném lešení a žebřících nad 

5m), v ostatních případech o rychlosti nad 11 m/s a teplota prostředí nesmí překročit 

-10
0
 C. 

 

7. Krátkodobé práce ve výškách 

 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách, pro osazení stavebních dílců se 

mohou stavební dílce osazovat a vzájemně spojovat s konzol, s profilů ztužujících 

konstrukci nebo podobných nášlapných ploch. Zaměstnanci budou provádět tyto 

práce s použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Krátkodobé 

práce ve výškách budou také prováděny z montážních plošin. 

 

8. Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům školení o bezpečností a ochraně 

zdraví při výškách a nad volnou hloubkou, pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 

kdy zaměstnanci nemůžou pracovat s pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy 

pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a o používání ochranný 

pracovních prostředků 
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Závěr 

Cílem práce bylo řešení hrubé vrchní stavby střední školy.  Tato bakalářská práce 

obsahuje potřebné protokoly a dokumenty o zpracování stavby. Je to technologický 

postup výstavby, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochrana 

zdraví, kontrolní a zkušební plán a dopravní posouzení. Tyto protokoly a dokumenty 

jsou nedílnou součástí rozsáhlejších a komplikovaných staveb. Dále jsem také 

vypracoval výkresy zařízení staveniště, které zobrazují umístění jednotlivých pozic 

skladek, unimo-buněk, míchacího centra a pojezdy mobilního jeřábu.  

Při práci na této bakalářské práci jsem si prověřil nabyté vědomosti a informace 

z cvičení a přednášek. Hlavně jsem si rozšířil své znalosti v oblasti skeletových 

konstrukcí a systému MS-OB. Také jsem se naučil používat nové programy, které 

velice usnadňují práci, výpočty, zpracování časového plánu (CONTEC, 

BuildPower). 

Věřím, že nově nabyté vědomosti využijí dále v budoucnu jako student navazujícího 

programu nebo v zaměstnání. 
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