
 1 

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  

LISOVNA EPS, UNIČOV – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

THE EPS FACTORY, UNICOV - CARCASSING CONSTRUCTION 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BARBORA LEPAŘOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               ING. BORIS BIELY 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2013                   

A - TEXTOVÁ ČÁST 



 2 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 

ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Student Barbora Lepařová 

Název Lisovna EPS, Uničov – hrubá vrchní stavba 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Boris Biely 

Datum zadání 
bakalářské práce 30. 11. 2012 

Datum odevzdání 
bakalářské práce 24. 5. 2013 

V Brně dne 30. 11. 2012 

     .............................................           .............................................      

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



 3 

 

Podklady a literatura 

LÍZAL, P.:Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, hrubá 
spodní stavba, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 
MOTYČKA,V.: Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2, hrubá 
vrchní stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-214-2873-2 
MUSIL, F.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 
80-7204-282-3 
MARŠÁL, P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2774-4 
MUSIL, F, HENKOVÁ,S., NOVÁKOVÁ, D.:Technologie pozemních staveb I. Návody 
do cvičení, Nakladatelství VUT Brno 1992, ISBN 80-214-0490-6 
BIELY,B.: BW05- Realizace staveb studijní opora, Brno 2007 
ŠLANHOF,J.: BW52- Automatizace stavebně technologického projektování studijní 
opora, Brno 2008 
MUSIL, F, TUZA, K..:Ateliérová tvorba, stavebně technologické projektování, 
Nakladatelství VUT Brno 1992, ISBN 80-214-0335-7 
KOČÍ, B.: Technologie pozemních staveb I-TSP, CERM Brno 1997, ISBN 80-214-0354-3 
ZAPLETAL, I.: Technologia staveb-dokončovací práce 1,2,3 STU Bratislava, ISBN 80-
227-1693-6, ISBN 80-227-2084-4, ISBN 80-227-2484-X  

Zásady pro vypracování 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

- textovou část zpracovanou na PC ve formátu A4, 

- výkresovou část označenou jednotným popisovým polem v pravém dolním rohu, 
zpracovanou s využitím vhodného grafického software. 
Vypracovaná bakalářská práce bude odevzdána v jednotných složkách formátu A4. 
Student práci odevzdá 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě. 
Bakalářská práce bude odevzdána v rozsahu a úpravě dle platné směrnice rektora a dle 
platné směrnice děkana Fakulty stavební na VUT v Brně.  

Předepsané přílohy 

  

 

.............................................      

Ing. Boris Biely 
Vedoucí bakalářské práce 

 



 4 

VUT v Brn ě, Fakulta stavební 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  

 

 

PŘÍLOHA K ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Řešení vybrané technologické etapy na zadaném objektu 
 

Student:  Barbora Lepařová 

Téma bakalářské práce: Lisovna EPS, Uničov – hrubá vrchní stavba 

 

Pro zadanou technologickou etapu stavby vypracujte vybrané části 
stavebně-technologického projektu v tomto rozsahu: 
 
1. Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu  

2. Situace stavby (stavební, nikoliv technologická) se širšími vtahy dopravních tras  

3. Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu  

4. Technologický předpis pro technologickou etapu, bilance zdrojů  

5. Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně výkresu ZS a 

technické zprávy  pro ZS 

6. Časový plán pro technologickou etapu 

7. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 

8. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění  

9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy 

10. Jiné zadání: mimostaveništní doprava, fotodokumentace dopravních tras, průkaz 

zvedacího mechanismu se schématem montáže 

 

 

 

Podklady – část převzaté projektové dokumentace a potvrzený souhlas projektanta 

k využití projektu pro účely zpracování bakalářské práce. 

 

 

V Brně dne 30.11.2012    Vedoucí práce:  

 Boris Biely



 5 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

PRO STUDIJNÍ ÚČELY 

 
 
 
Jméno a adresa organizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou 
dokumentaci: 
 

IP SYSTÉM a.s. 

U PANELÁRNY 573/3, 772 00 OLOMOUC 

ING. VĚKOSLAV NĚMČÍK 

 
Udělujeme souhlas s využitím zapůjčené projektové dokumentace ke stavbě s názvem: 

LISOVNA EPS, UNIČOV 

studentovi: 

jméno: Barbora Lepařová 

datum narození: 16. 11. 1989 

bydliště: Wanklova 11, 779 00 Olomouc 

který je studentem studijního oboru S - TŘS 

na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,            
Veveří 95,  Brno 602 00 

Zapůjčená projektová dokumentace bude využita výlučně pro studijní účely – podklad pro 
vypracování vysokoškolské kvalifikační práce v akademickém roce  2012/2013. 

 

V OLOMOUCI, dne 11. 2. 2013                       

 podpis oprávněné osoby 

                                                                                razítko 



 6 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

PRO STUDIJNÍ ÚČELY 

 
 
 
Jméno a adresa organizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou 
dokumentaci: 

 

 Ing. Josef Popelka 

 Sochova 12 

784 01 Litovel 

 
Udělujeme souhlas s využitím zapůjčené projektové dokumentace ke stavbě s názvem: 

LISOVNA EPS, UNIČOV 

studentovi: 

jméno: Barbora Lepařová 

datum narození: 16. 11. 1989 

bydliště: Wanklova 11, 779 00 Olomouc 

který je studentem studijního oboru S - TŘS 

na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,            
Veveří 95,  Brno 602 00 

Zapůjčená projektová dokumentace bude využita výlučně pro studijní účely – podklad pro 
vypracování vysokoškolské kvalifikační práce v akademickém roce  2012/2013. 

 

V Olomouci, dne 4. 2. 2013                       

 podpis oprávněné osoby 

                                                                                razítko 



 7 

Abstrakt a klí čová slova v českém a anglickém jazyce 

Abstract and key words in Czech and in English 

 
Abstrakt 

Předmětem této práce je technologie provádění železobetonového skeletu výrobní 

haly, konkrétně hrubá vrchní stavba. Tato bakalářská práce obsahuje stavebně 

technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, 

technickou zprávu dopravních vztahů, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přílohách je rozpočet, časový plán, situace 

zařízení staveniště a popis dopravních vztahů. 

 
 

Klí čová slova 

Stavba, montovaná železobetonový skelet, prefabrikovaná hala, autojeřáb, 

rozpočet, propočet, časové plánování, harmonogram, strojní sestava, kontrolní a zkušební 

plán, technologický předpis, bezpečnost a ochrana zdraví, dopravní vztahy, staveniště, 

prefabrikát, sloup, vazník, trám. 

 
Abstract 

Subject of this work is pursuance technology of reinforced concrete skeleton of 

production hall, especialy carcass/rough construction. This bachelor's thesis contains 

construction and technology report, technological prescription, technology report of plant 

building site, technology report of transportation, concept of mechanical assembly, 

inspection and test plan, technology report of health and safety on the construction site. 

Budget, calculation and time planning, a drawing of the facilities of the construction site, 

description of transport relations is included in addendum. 

 

Keywords 

Building, prefabricated reinforced concrete skeleton, prefabrikated hall, mobile 

crane, budget, calculation, time planning, schedule, mechanical assembly, inspection and 

test plan, technological prescription, health and safety, transport relations, building site, 

prefabricated part, column, roof girder, girder. 
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Úvod 
Když jsem si jako malá hrávala s legem a mou nejoblíbenější hračkou nebyla, 

nikdo asi netušil, že si jednou tak jako s legem budu pohrávat s několikatunovými 

prefabrikovanými dílci, svou bakalářskou práci totiž píšu na téma hrubá vrchní stavba 

lisovny EPS v Uničově. 

Tato etapa se zabývá montáží prefabrikovaných dílců v průmyslové zóně Uničova, 

kde rozšiřuje areál stávající dřevovýroby o další halu určenou k výrobě a skladování 

extrudovaného polystyrenu. Projekt je specifický zejména tím, že je striktně popsán postup 

montáží. 

Pro toto zadání si vytyčuji sepsat stavebně technologickou zprávu a technologický 

předpis. Mým cílem je zvážit zařízení staveniště, aby se optimalizovala samotná montáž. 

Dále zvolit vhodnou dopravní trasu prefabrikátů a zjistit, zda je realizovatelná, případně 

zjistit omezující podmínky trasy a její variantní řešení. Dalším úkolem bude návrh 

mechanizace pro konkrétní podmínky. 

Ve své práci se budu věnovat také ekonomickým rozvahám – prostřednictvím 

propočtu celé stavby podle technicko hospodářských ukazatelů a položkového rozpočtu 

etapy montážních prací hrubé vrchní stavby. To porovnám s délkou doby výstavby a 

vytvořím časový harmonogram. 

Součástí mé práce bude také kontrolní a zkušební plán etapy a nařízení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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A1.1 Identifikační údaje stavby 

• Název stavby:  Lisovna EPS, Uničov 

• Místo stavby: Uničov, parc. čís. 622/7 

• Okres: Uničov 

• Katastrální úřad: Jeremenkova 110/15, 772 00 Olomouc -  Hodolany 

• Stavební úřad: Městský úřad Uničov 

  Odbor výstavby a úřad územního plánování 

  Masarykovo nám. 36, 783 91 Uničov 

• Stavebník: Morávek a Král s.r.o. 

  Komenského 357, 784 01 Červenka 

• Projektant: Ing. Josef Popelka 

  Svatoplukova 32, 784 01 Červenka  

• Zhotovitel: IP systém a.s., 

  IČ: 26787971 

  DIČ: CZ26787971 

  U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc   

• Charakter stavby: halový objekt 

• Termín zahájení výstavby: březen 2014 

• Termín ukončení výstavby: květen 2015 

 

A1.2 Rozdělení na stavební objekty 
SO-01 Jednopodlažní hala 

SO-02 Rozšíření komunikace areálu - zátěžová 40t 

SO-03 Rozšíření komunikace areálu - pro pěší 

SO-04 Přípojka plynu 

SO-05 Přípojka NN 

 

A1.3. Základní údaje o území stavby 

A1.3.1 Území stavby 

Staveniště Lisovny EPS se nachází na ulici Šumperská, na severu Uničova. 

Rozkládá se na pozemku 622/7 a sousední s pozemky parcelních čísel 622/1, 622/2, 622/4, 
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622/6, 622/13, 622/14, 622/15, 622/23. Přístupy na pozemnky jsou dva - severní příjezd na 

pozemek je z veřejné komunikace parc.č. 622/23, která odbočuje z hlavní silnice 

Šumperské; jižní příjezd je přímo z ulice Šumperské přes sousední pozemek Stavebnin 

AVANT a.s. Pozemek se nachází v průmyslové zóně Uničova. Na pozemku se nachází dva 

objekty - stávající hala dřevovýroby(st. 2448) a administrativní budova východně od 

vjezdu na pozemek (st. 2449). Hala lisovny tento areál rozšíří o technologii pro výrobu 

extrudovaného polystyrenu zejména jako obalové hmoty. Dále je zbudovaná 

vnitroareálová komunikace - zátěžová 40t. Na staveništi se nenachází porost. Povrch 

terénu je rovinatý. 

Stavba nezasahuje do chráněného území a nebude mít důsledky na kulturní 

památky, protože se nachází v zastavěné průmyslové části.  

Možný vliv má jen na bezprostředně sousedící halovou stavbu (st. 2448), se kterou 

není propojena provozně, pouze z ní bude využito přípojek pro nově budovanou halu. 

 

A1.3.2 Průzkumy před započetím stavby 

V rámci přípravných prací byly zhodnoceny stavební podmínky z předešlé 

výstavby. 

 

A1.3.3 Výměry 

• Zastavěná plocha - stávající objekty 94,2 + 837,2 m2, celkem 931,4 m2 

• Zastavěná plocha - nový objekt 560,7 m2 

• Celková zastavěná plocha  pozemku 1492,1 m2 

• Plocha pozemku 3355 m2 
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A1.4. Architektonické a urbanistické řešení stavby 

 

Obr. 1 – Realizovaný objekt 

 

Architektonické řešení haly projektoval Ing. Josef Popelka jako jednopodlažní 

stavbu bez fasády. Prefabrikované panely budou tvořit hladký světle šedý povrch ze všech 

stran budovy. Střecha bude plechová plochá se sklonem 5%. Místnost pro expedici 

výrobků bude směrem k vjezdu z pozemku 622/6 (622/4) v průčelí zcela nekryta. Vchody 

do budovy jsou tři - z jižní strany přes expediční místnost a po pravé straně přímo do 

skladu a dále pak z východní strany do lisovny. Vrata v obvodovém plášti budou otvíravá, 

vyvedena ve dřevě, v oranžovohnědé barvě a vrata do expediční místnosti budou stahovací, 

plechová, světle šedé barvy. Důležitým a dobře viditelným prvkem budou plechové svody 

ve stříbrné barvě, které jsou určeny pro svod dešťové vody z nového objektu do chladící 

nádrže.  

V hale se nachází expediční místnost, dva sklady a lisovna. Tyto místnosti jsou 

odděleny vzájemně panelovými stěnami. Další obslužné místnosti jako administrativní 
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část, kotelna a další jsou umístěny ve stávajících objektech na pozemku (objekty 2448, 

2449). 

Objekt se nachází na pozemku fy. Morávek a Král s.r.o., na ulici Šumperská. 

Parcela sousedí s dřevovýrobou ze severní strany a se skladem stavebnin z jižní strany, 

nachází se v průmyslové zóně Uničova, severně od historického centra města. Z východní 

strany objekt těsně sousedí se stávajícím objektem dřevovýroby (objekt 2448). 

 

Obr. 2 – vjezd do expedičního skladu 

 

A1.5. Technické řešení stavby 
Hala je založena na základových patkách, tvořených hutněným štěrkopískovým 

polštářem, monolitickou podbetonávkou a prefabrikovaným kalichem. V silně namáhaných 

místech spojených monolitickými základovými prahy. Nosná konstrukce je tvořena 

prefabrikovaným železobetonovým skeletem s přímými vazníky. Podélná tuhost 
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konstrukce bude zajištěna střešní konstrukcí a panelovým opláštěním. Vazníky jsou na 

sloupech uloženy kloubově.  

Obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými panely tloušťky 150 mm. 

Vnitřní příčky pro rozdělení vnitřních prostor budou provedeny taktéž 

prefabrikovanými panely – požárními stěnami tloušťky 150 mm. 

Konstrukce střešního pláště bude z trapézového plechu s tepelnou izolací. 

Opláštění bude provedeno trojitou vrstvou hydroizolace. 

 

A1.6. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd k budově je umožněn po místní komunikaci Šumperská. Jeden možný 

příjezd je po soukromém pozemku, patřícímu firmě Stavebniny AVANT a.s. Druhý příjezd 

je možný po odbočce z místní komunikace vedoucí k areálu lisovny EPS a dřevovýroby, 

dřevovýroby a firmě DAVON s.r.o. Stávající budovy na parcele jsou napojeny na 

inženýrské sítě, které jsou uloženy pod zemí. K budované hale bude provedeno napojení na 

plyn a NN a to ze stávajícího objektu na pozemku – č. 2448 – stávající hala dřevovýroby. 

 

A1.7. Vliv stavby na životní prostředí 
Řešení stavby není v rozporu s územním plánem města. Stavba bude realizována na 

pozemku investora jako přístavba stávající haly. V průběhu stavby se skrápěním a 

pravidelnou údržbou komunikace a manipulačních ploch omezí znečištění způsobené 

stavebními pracemi. Bude docházet k zvýšenému provozu techniky (nákladní automobily, 

autojeřáb...) v areálu objektu a blízkém okolí, který bude dočasný.  

V průběhu užívání bude docházet k uvolňování pentanu z technologie výroby EPS. 

Kvůli nízké stabilitě se pentan uvolněný během procesu výroby EPS rychle mění na oxid 

uhličitý a vodu. Technologie zpěňování polystyrenu je zařazena mezi střední zdroje 

znečištění ovzduší. 

 

A1.8. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o ochraně zdraví a bezpečnosti a musí být 

seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále budou obeznámeni s technologickým 

postupem výstavby a správném postupu prací. Specializované práce budou moci 

vykonávat pouze kvalifikované a zdravotně způsobilé osoby. 

 

A1.9 Popis jednotlivých částí stavebně technologického projektu 
 

I. Technologický předpis pro montáž 

Technologický předpis je zpracován pro montáž železobetonového montovaného 

skeletu daného objektu. Díly skeletu jsou spojovány svarovými, nebo šroubovými spoji. 

Technologický předpis je část práce označená A2.2. 

II. Technická zpráva zařízení staveniště 

V této zprávě bude řešena vybavenost staveniště, vertikální doprava a horizontální 

doprava po staveništi, buňky zařízení staveniště a jejich napojení na staveništní přípojky. 

Technická zpráva zařízení staveniště je část práce označená A2.3. 

Grafická část zařízení staveniště je na výkresu B1. 

III. Dimenze staveništních přípojek 

V této části jsou dimenzovány staveništní přípojky vody a elektrické energie. 

Výpočty se týkají technologické etapy výstavba hrubé vrchní stavby. 

Dimenze staveništních přípojek je část práce označená A2.4. 

IV. Technická zpráva dopravních vztahů 

Technická zpráva dopravních vztahů řeší dopravu stavebních dílců z výroby na 

staveniště, její trasu a možnosti, ekonomičnost – obsahuje odhad ceny dopravy, způsob 

dodávek – rozepisuje podrobně jednotlivé závozy prefabrikovaných dílců, body zájmu na 

trase – složité křižovatky a přejezdy přes vodní toky. 

Výroba: panelárna firmy IP Systém a.s. – ulice U panelárny 3, Olomouc, 

staveniště: lisovna EPS – ulice Šumperská, Uničov, parc. č. 622/7. 

 Technická zpráva dopravních vztahů je část práce označená A2.5. 

Situace dopravních vztahů v okolí stavby je na výkrese B2. 

Situace širších dopravních vztahů – křižovatky je na výkrese B3. 

V. Návrh strojní sestavy 
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Návrh strojní sestavy sepisuje stroje vhodné pro montáž montovaného 

železobetonového skeletu s železobetonovým opláštěním a vnitřními panelovými stěnami. 

Návrh strojní sestavy je část práce označená A2.6. 

Grafická část – průkaz zvedacího mechanismu je na výkresu B4. 

VI. Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán řeší problematiku správnosti a přesnosti všech 

prováděných úkonů v průběhu technologické etapy provádění hrubé horní stavby. Určuje 

co, kdy a jak se má kontrolovat. Předepisuje jaké kontroly je nutné provést před zahájením 

prací - kontroly vstupní, dále v průběhu prací vytyčuje nutné kontrolní momenty - kontroly 

mezioperační a po ukončení prací sděluje nutné finální údaje provedených konstrukcí a 

úkonů v kontrolách výstupních. 

Popisná část plánu kontrol a zkoušek je část práce označená A2.7. 

Tabulková část plánu kontrol a zkoušek je příloha B5. 

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V této části budou uvedeny a doslovně citovány části týkající se prováděné etapy 

stavby z příslušných legislativních statí, kterými jsou: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Každá část bude v 

závěru zrekapitulována a doplněna údaji týkajícími se konkrétní stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je část práce označená A2.8. 

VIII. Rozpo čet 

Rozpočet stavebního objektu byl vytvořen v programu BuildPower jako propočet 

podle THU. Objekt je rozdělen na pět stavebních objektů: 

SO-01 Jednopodlažní hala, 

SO-02 Rozšíření komunikace areálu - zátěžová 40t, 

SO-03 Rozšíření komunikace areálu - pro pěší, 

SO-04 Přípojka plynu, 

SO-05 Přípojka NN. 

Tyto objekty byly zatříděny do třídníku Jednostné klasifikace stavebních objektů a 

tím jim byla přiřazena cena za měrnou jednotku. Z podkladové projektové dokumentace 

byly odměřeny rozměry a kubatury objektů podle předepsaných jednotek. Program 

BuildPower spočítal orientační cenu prací za celou stavbu. 
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Rozpočet pro stavební etapu hrubá vrchní stavba byl vytvořen jak položkový 

rozpočet taktéž v programu BuildPower. Položky byly vybírány ze soupisů firmy RTS, aby 

co nejvíce vystihovaly případ montované konstrukce Lisovny EPS v Uničově, případně 

byly pro konkrétní případ individuálně doopraveny odhadem navýšení nákladů pro 

obdobnou položku, cenový odhad prefabrikovaných prvků po konzultaci s firmou IP 

Systém  byl stanoven na 10 000 Kč za m3, jedná se o odhad ceny, který je založen na 

průměrných hodnotách vyráběných prvků a odpovídá také přepočtu ceny prvků  (sloupů, 

trámů a vazníků konkrétních rozměrů) předzadaných firmou RTS na cenu za 1 m3. Cenová 

úroveň, která byla použita pro stanovení ceny, je druhé pololetí roku 2012. Výslednou cenu 

by však určila až nabídková cena dodavatelské firmy. 

U vedlejších rozpočtových nákladů jsem vycházela z běžných podmínek orientační 

procentické sazby, kterou jsem určila na 1,5% za přesun stavebních kapacit, vycházím z 

délky trasy Olomouc – Uničov a krátké doby trvání prací, 0,7% za zařízení staveniště, kde 

uvažuji užívání stávajících objektů, proto jsem obvyklo sazbu snížila, 0,5 % za provoz 

investora, kde se mohou vyskytnout neplánované prostoje v průběhu prací vlivem provozu 

dřevovýroby, který bude omezen, avšak ne zcela, 2 % na rezervu rozpočtu, kterou jsem 

určila zejména kvůli předpokladu vyšších nákladů na strojovou sestavu. 

Propočet ceny stavby podle THU je část práce označená B6. 

Položkový rozpočet etapy hrubé vrchní stavby je část práce označená B7. 

IX. Časový harmonogram 

Harmonogram je řádkový, vypracovaný pomocí softwaru Contec. Normohodiny a 

strojohodiny jsou částečně převzaty z databáze firmy RTS, jejího programu BuildPower a 

částečně převzaty ze Základní výkonové normy 1988, dále jsou údaje konzultovány s 

firmou IP Systém, která se dlouhodobě zabývá montážemi železobetonových konstrukcí. 

Harmonogram je přizpůsoben rozpočtovým nárokům pro orientační hodinové sazby 

pracovníků stavby, které byly srovnávány s položkovým rozpočtem vytvořeným v 

programu BuildPower, čímž jsem dostala představu o celkovém trvání etapy. Pro etapu 

montáže nepříliš rozměrné stavby není Contec nejvhodnější variantou časového plánování, 

protože nejmenší časový úsek, který rozlišuje je den. Proto jako doplněk k variantě 

harmonogramu programu Contec je vytvořen ještě schamatický řádkový harmonogram. 

Časový harmonogram je část práce označená B8.1. 

Schéma řádkového harmonogramu v hodinách je uvedeno v části B8.2. 
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A2. Technologický přepis pro montáž 
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A2.1 Obecné informace o stavbě 

A2.1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o halu lisovny EPS z montovaného skeletu o rozměrech 22,7x24,7 m. Je 

to jednopodlažní, nepodsklepená stavba. Skelet má nosnou funkci a na něj se montuje dále 

opláštění z panelových stěn a panelové příčky. Základy jsou železobetonové 

prefabrikované základové patky – kalichy s monolitickou podbetonávkou na hutněný 

štěrkopískový polštář. Střecha je z hliníkových trapézových plechů. Parcela č. 622/7 je o 

rozloze 3355 m2, na parcele se nachází stávající stavba haly pro dřevovýrobu katastrální 

číslo 2448 a administrativní budova katastrální číslo 2449, nově budovaná stavba má areál 

dřevovýroby rozšířit o výrobu extrudovaného polystyrenu. Ke stávající hale dřevovýroby 

hala těsně přiléhá.  

 

Obr. 3 – Proluka mezi stávající a nově budovanou halou 
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Podzemní voda neovlivní průběh výstavby. Objekt se nachází na rovném 

terénu.Objekt sousedí s parcelami: 622/1, 622/2, 622/4, 622/6, 622/13, 622/14, 622/15, 

622/23. K budově vedou dvě příjezdová cesty – severní a jižní vjezd na pozemek. Objekt 

je oplocen drátěným plotem s oky o výšce 2 m s kovovými stojkami s betonovým 

základem. Na pozemku vede stávající vnitroareálová komunikace, ta je zátěžová pro 40 

tun. 

 

A2.1.2 Obecné informace o procesu  

Jde o montáž nosného skeletu a panelového opláštění včetně dělicích panelových 

stěn. Hlavní konstrukci tvoří sloupy, které jsou zasunuty do kalichových prefabrikovaných 

patek a zality betonovou zálivkou, a vazníky a štítové trámy ve směru os A až E. Takto se 

vytvoří rámová konstrukce haly. Ztužení ve směru kolmém (v osách 1 až 5) se realizuje 

panely opláštění a vnitřními stěnami. 

 

A2.2 Převzetí stavby 

A2.2.1 Převzetí staveniště 

Staveniště bude předáno 3. března 2014. 

A2.2.2 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde 14. dubna 2014. 

A2.2.3 Připravenost pracoviště 

Na staveništi je dokončeno plošné založení včetně monolitických základových 

patek. V úrovni základové spáry - kóta –1,600 m je proveden dobře zhutněný 

štěrkopískový polštář o mocnosti min. 300 mm; přesah polštáře přes monolitickou 

podbetonávku činí min. 300 mm. Na tento zhutněněný štěrkopískový polštář se osadí 

prefabrikované základové kalichy a vyváže výztuž monolitické podbetonávky dle výkresu. 

V případě, že výztuž monolitických podbetonávek bude dodána ve formě armokošů, je 

nutno tyto osadit již před základovými kalichy. Poté se provede betonáž prvního stupně 

patky (horní úroveň podbetonávky se nachází na úrovni – 1,100). Všechny prvky založení 

musí být provedeny s výškovou tolerancí ±15 mm. Na horní hranu podbetonávky budou 

provedeny základové prahy o výšce 800 mm, horní hrana prahů je totožná s horní hranou 

kalichů - kóta – 0,300. Pod prahy je nutno v místě styku se zeminou provést štěrkopískový 
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podsyp o mocnosti 100 mm. Prahy budou provedeny dle výkresové dokumentace IP 

Systému včetně předepsaného vyztužení. 

Pro pojezd strojů je řádně zpevněn a zhutněn podklad. 

 

A2.3 Materiály 

A2.3.1 Materiál 

Prefabrikované dílce: 

Přesný výpis prvků je ve Specifikaci prefabrikátů IP113/10-X-018. Skelet se skládá 

ze sloupů a ve střešní části z vazníků, trámů a ztužidel. Nejdelším a nejtěžším prvkem je 

vazník o délce 12,025 m a hmotnosti 4,86 tun. Montáž zahrnuje také umístění dvou 

základových prahů.  

 

 L (mm) B (mm) H (mm) m (kg) počet kusů 

sloupy 7840 až 8430 400 400 2970 až 3273 50 
vazníky 12025 400 800 4860 a 4843 5 
trámy 6007 250 400 1495 10 
ztužidla 4180 až 6190 200 390 805 až 1193 8 

základové prahy 5980 a 6340 900 150 1938 a 1968 2 
Tab. 1 – Orientační rozměry prvk ů 

 

Opláštění tvoří panely tloušťky 150 mm, tj. stejné tloušťky jako vnitřní stěny – 

požární stěny, jejich rozměry se pohybují kolem 6 x 3 m, nejtěžším plošným dílcem je 

panel opláštění OP13, který váží 7,35 t.  

 

Nedilatační ložiska: 

označení rozměry 
počet 

ks 
síla (kN) 

(normová) 

napětí 
(Mpa) 

(normové) 
umístění 

LN 1 110/10-120 10 95 7,2 sloup - vazník 

LN 2 120/10-210 20 35 1,4 sloup - trám 

LN 3 120/10-160 12 20 1,1 sloup - ztužidlo 

LN 4 160/10-320 4 20 0,4 sloup - ztužidlo 

Tab. 2 – Výpis nedilatačních ložisek 
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Spojovací prvky: 

oz
na
č
en

í 
profil - délka (mm) 

označení 
styku 

počet 
ks ve 
styku 

počet 
styků 

celkem kg/ks 
hmotnost 
celkem 

(kg) 

SP10 HS 50/30, M12 - DL. 100 MM MS1 1 60 60 - - 

SP20 HS 50/30, M12 - DL. 100 MM MS2 1 16 16 - - 

SP30 PL 60/6 - 150 MS3 1 9 9 0,434 3,906 

SP40 PL 60/6 - 80 MS4 1 8 8 0,226 1,808 

SP50 PL 60/6 - 100 MS5 1 2 2 0,283 0,566 

SP60 PL 60/6 - 240 MS6 1 1 1 0,678 0,678 

SP61 PL 60/6 - 150 MS6 1 1 1 0,424 0,424 

SP70 PL 60/6 - 220 MS7 1 1 1 0,622 0,622 

SP71 PL 60/6 - 150 MS7 1 1 1 0,424 0,424 

SP80 PL 50/6 - 180 MS8 1 12 12 0,424 5,088 

SP90 PL 100/8-50 MS9 1 6 6 0,314 1,884 

SP100.1 ØR16/2580 MS10 - 2 2 4,071 8,142 

SP100.2 ØR16/3590 MS10 - 2 2 5,665 11,33 

SP100.3 ØR16/2620 MS10 - 1 1 4,134 4,134 

SP100.4 ØR16/1670 MS10 - 1 1 2,635 2,635 

SP110 HS 50/30, M12 - DL. 50 MM MS11 1 18 18 - - 

SP111 L 120/120/10 - 100 MM MS11 1 18 18 1,82 32,76 

SP120 PL 60/6 - 60 MS12 1 4 4 0,17 0,68 

SP130 svařovaný výrobek MS13 1 12 12 6,312 75,744 

SP131 
šroub M12-60 MM s 
podložkou MS13 2 12 24 - - 

SP132 PL 60/10-100 MS13 2 12 24 0,471 11,304 

Tab. 3 – Výpis spojovacích prvků 
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označení umístění 

SP10 sloup - panel OP 
SP20 sloup - panel OP 
SP30 sloup - panel PS 
SP40 sloup - panel PS 
SP50 sloup S3(S6) - stěna OP31(32) 
SP60 sloup S11 - panel OP31, OP32 
SP61 sloup S11 - panel OP31, OP32 
SP70 sloup S12 - panel PS14, PS17 
SP71 sloup S12 - panel PS14, PS17 
SP80 panel - panel 
SP90 panel - panel 
SP100.1 panel - panel 
SP100.2 panel - panel 
SP100.3 panel - panel 
SP100.4 panel - panel 
SP110 panel - štítový trám 
SP111 panel - štítový trám 
SP120 sloup - základový práh 
SP130 panel - panel (stabilizační styk) 
SP131 panel - panel (stabilizační styk) 

SP132 panel - panel (stabilizační styk) 
Tab. 4 – Výpis spojovacích prvků s umístění 

 

Celková hmotnost spojovacích prvků je 162,129 kg. 

Betonová zálivka C25/30 - 5,77 m3, výpočet potřeby v příloze technologického 

předpisu. 

A2.3.2 Doprava 

A2.3.2.1 Primární 
Deskové prvky budou na stavbu dopraveny tahačem s nízkoložným návěsovým 

podvalníkem na kozách. Maximálně tři deskové prvky na jedné straně kozového stojanu, 

váhový rozdíl na obou stranách musí být do 10%. Mezi sebou budou desky proloženy 

dřevěnými deskami, aby nedošlo k porušení dílců. Prvky prutové budou dopravovány 

tahačem s návěsem na podkladcích z panelárny firmy IP Systém a.s. Prutové prvky budou 
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proloženy dřevěnými hranoly v 1/5 od kraje sloupů, prokladky musí být umístěny nad 

sebou. 

A2.3.2.2 Sekundární 
Pro montáž železobetonových dílců na staveništi bude sloužit autojeřáb, který se 

bude pohybovat po staveništi ve vhodných pozicích vyznačených na situaci zařízení 

staveniště podle průběhu montážních prací. Ostatní materiály a dílce budou manipulovány 

ručně japonkami nebo v kolečkách. 

A2.3.3 Skladování 

Železobetonové dílce jsou skladovány na zpevněných a odvodněných skládkách 

vyznačených na situaci zařízení staveniště. Prutové dílce jsou uloženy na podkladcích a 

deskové dílce jsou uloženy na ocelových kozách, které slouží jak pro transport na 

podvalníku, tak i pro uložení na skládce. Materiál bude postupně navážen na skládky podle 

rozpisu závozů. Pytlovaný materiál je uložen ve stávající hale dřevovýroby na paletách v 

originálních obalech, maximálně do výšky 1,5 m pro ruční manipulace. Kovové spojovací 

prvky a ložiska jsou uloženy taktéž ve stávající hale dřevovýroby. 

 

Obr. 4 – Kovová koza pro převážení deskových prvků 
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A2.4 Pracovní podmínky 

A2.4.1 Obecné pracovní podmínky  

Ke stavbě vedou dvě příjezdové cesty z ulice Šumperské – severní vjezd z vedlejší 

ulice, která odbočuje z Šumperské ulice, tam je stávající dvoukřídlová brána a jižní vjezd, 

který vede přes sousední pozemek, což je smluvně ošetřeno, vjezd je opatřen 

uzamykatelnou zašupovací branou. V areálu stavby je pak zátěžová komunikace do 40t se 

zámkovou dlažbou. Přípojky elektriky a plynu jsou na severní hranici pozemku, západně 

od severní příjezdové cesty. Stávající rozvody jsou dovedeny ke stávající hale a 

administrativní budově. 

 

 

Obr. 5 – Schéma vjezdů na pozemek 

 

Stávající administrativní budova bude staveništním pracovníkům sloužit jako šatna, 

jsou zde dvě WC a uzamykatelná kancelář stavbyvedoucího. Autojeřáb má několik 

stabilizačních poloh podle postupu montáže. Dočasné staveništní přípojky se budou 

zřizovat pro míchací centrum – přípojka vody a elektrické energie. Jako přípojka pro 
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kombinované sbíjecí kladivo a svářečku bude stačit čtyřicetimetrová prodlužovací šňůra se 

zapojením ve stávající hale v místě napojení nového obvodu. 

Na severním okraji pozemky bude štěrkový zpevněný povrch pro skládku 

materiálu, další skládky se nachází na zátěžové komunikaci a ve stávající hale 

dřevovýroby. Ke zpevněné štěrkové skládce povede panelová dočasná komunikace pro 

pojezd strojů. Pozemek je celý oplocen drátěným plotem se sloupky s betonovým 

základem do výše 2 m, což splňuje požadavek oplocení staveniště.   

Teplota nesmí klesnout pod 5°C , rychlost větru nesmí přesáhnout 10 m/s. Montáž 

musí být také přerušena při silném dešti a snížené viditelnosti. 

A2.4.2 Klimatické podmínky 

Práce budou přerušeny za silného deště, snížené viditelnosti a přílišného větru. 

Teplota nesmí kluesnou pod 5°C. Viditelnost musí být alespoň na vzdálenost 30 m. 

Rychlost větru nesmí dosahovat větších hodnot než 10 m/s.    

 

A2.5 Pracovní postup 

A2.5.1 Návaznost prací 

I. osazení všech sloupů 
II.  montáž části střešní konstrukce – štítové trámy T1 v ose E (2 ks), 

T2 (2 ks) a vazníky V1 (2 ks) 
III.  montáž 2 řad obvodových a vnitřních stěn, montáž základových prahů 
IV.  montáž vnitřní stěny PS3, provedení montážních styků a osazení 

trámů T1z (2ks) 
V. montáž vnitřní stěny PS6, provedení montážních styků a osazení 

vazníku V1.1 v ose D 
VI.  montáž stěn OP31 a OP32, provedení montážních styků a osazení 

trámů T1a (2ks) 
VII.  montáž vnitřní stěny PS6a, provedení montážních styků a osazení 

vazníku V1.1 v ose C 
VIII.  montáž vnitřní stěny PS11, provedení montážních styků, osazení 

vazníku V1.1 v ose B a trámů T1 v ose A (2 ks) 
IX.  montáž třetí řady obvodových stěn v ose 1 a 5, osazení ztužidel 
X. montáž atikových stěny v ose A a E 
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Obr. 6 – Provedení styku střešních trámů a sploupů 

 

A2.5.2 Montáž sloupů (S) 

Všechny sloupy budou osazeny centricky do kalichů, do průsečíku modulových os. 

Pata sloupů se nachází na úrovni – 1,050, hloubka kalichů je 800 mm, přičemž vetknutí 

všech sloupů je navrženo 750 mm; podlití sloupů v kalichu je uvažováno 50 mm. Při 

osazení se sloupy vyklínují a řádně zalijí betonem C25/30 a tato zálivka se řádně zhutní. 

Podle projektové dokumentace je nutné orientovat sloupy dle jejich zhlaví.  

Orientace obvodových sloupů je jednoznačně dána zabudovanými zámečnickými 

výrobky pro uchycení panelů opláštění (kotvy HTA, žiletky v hlavách sloupů), které vždy 

směřují ven z objektu. Orientace vnitřních sloupů S3 a S11 je dána nejenom tvarem zhlaví, 



 35 

ale i zabudovanými zámečnickými výrobky pro uchycení stěn směřujícími směrem k ose 

A. Vnitřní sloup S1 je orientovat tak, aby zabudované ocelové plotny pro kotvení vnitřních 

stěn směřovaly směrem k ose 4, v případě sloupu S12 pak směrem k ose B. 

 

A2.5.3 Montáž střechy (ZT, T, V) 

POZOR – všechna ztužidla (ZT1, ZT2, ZT2z, ZT3 a ZT4) a trámy T1a (2 ks) je 

možno montovat až po ukotvení stěn OP8, OP8z, OP9, OP9a, OP10, OP15 a OP31, OP32 

– stěny se uchycují k zámečnickým výrobkům ve zhlaví sloupů, umístěným přímo pod 

úložnou plochu výše uvedených střešních prvků. 

Prvky T1z (2 ks), V1.1 (3 ks) a T1 v ose A (2 ks) je nutno montovat postupně s 

horní řadou vnitřních stěn v ose 3, tj. stěnami PS3, PS6, PS6a a PS11 – viz postup 

montáže. Z výše uvedeného vyplývá, že bez omezení (tj. bez návaznosti na stěnové dílce), 

lze po osazení sloupů montovat pouze vazníky V1 (2 ks) a štítové trámy T1 ose E (2 ks) a 

T2 (2 ks) 

Vazníky (V),  střešní trámy (T) a ztužidla (ZT) - vazníky se kladou na pryžová 

ložiska tloušťky 10 mm do vidlic ve zhlaví sloupů, střešní trámy a ztužidla se kladou taktéž 

na pryžová ložiska na zhlaví sloupů. Fixace je zajištěna prostřednictvím trnů vyčnívajících 

ze zhlaví sloupů a montážních otvorů v těchto prvcích, které se po osazení zalijí 

zálivkovou směsí vykazující vlastnosti betonu C25/30. Orientace prvků je zřejmá z 

výkresové dokumentace a tvaru zhlaví. 

 

A2.5.4 Montáž základových prahů (ZP) 

Základové prahy jsou navrženy jako plné tloušťky 150 mm, osazují se na horní líc 

kalichů do lože tl. 20 mm z betonu C25/30. Ve spodní části jsou základové prahy fixovány 

ke kalichům pomocí trnů vyčnívajících z úložných ploch prahů, pro které je nutno přímo 

na stavbě vyvrtat do kalichů otvory o průměru 60 mm do hloubky 150 mm a vyplnit je 

těsně před osazením ze 3/4 zálivkovou směsí (C25/30); trn je vždy umístěn tak, aby se 

kotvil do zálivky kalicha. V horní části se základové prahy kotví ke sloupům. 

 

A2.5.5 Montáž panelů opláštění (OP) 

Pro následující prvky je nutno dodržet max. úhel odklonu závěsného lana od 

svislice 30°, v ostatních případech dostačuje 45°: 
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OP1, OP1a, OP1.1 

OP2, OP2z, OP2za 

OP6, OP7 

OP17, OP17.1 

OP18, OP18a, OP19, OP19.1 

OP20 

OP24, OP27 

 

POZOR – před montáží panelu OP15 přikotvit ke sloupu S8 atikový sloupek 

Všechny panely opláštění jsou navrženy jako plné v jednotné tloušťce 150 mm a 

jsou zcela předsazeny před sloupy, kladou se k sobě navzájem na sraz se svislou spárou 

tloušťky 20 mm a na sebe v systému „pero – drážka“ do jemnozrnného betonového lože 

(C25/30) tloušťky 10 mm. V místě uložení panelů na základové kalichy, resp. monolitické 

základové prahy, činí tloušťka betonového lože 20 mm (C25/30). Po osazení panelů musí 

být styčné i ložné spáry zcela vyplněny – při kladení panelů volíme tloušťku betonového 

lože tak, aby při osazování horního panelu byl beton vytlačován ze spáry. Vytlačená část 

betonu bude po montáži zpětně zatlačena do spáry a spára bude následně zapravena. 

Spodní řada panelů je ve spodní části fixována k základovým kalichům, resp. 

monolitickým základovým prahům, pomocí trnů vyčnívajících z úložných ploch panelů, 

pro které je nutno přímo na stavbě vyvrtat do kalichů otvory o průměru 60 mm do hloubky 

150 mm a vyplnit je těsně před osazením ze 3/4 zálivkovou maltou (C25/30); trn je vždy 

umístěn tak, aby se kotvil do zálivky kalicha. Ke sloupům jsou panely přichyceny 

šroubovaným přípojem, ke sloupovým zhlavím obdobným spojem. Vzájemné spojení 

panelů v místě otvorů bude provedeno jako svařované prostřednictvím ocelové plotny – v 

závislosti na konkrétním místě dle montážního schématu. Atikové panely OP22, OP22z, 

OP23, OP23z budou přichyceny ke štítovým trámům šroubovaným přípojem. Panely OP31 

a OP32 (osa B, horní řada) budou kotveny ke sloupům, resp. vzájemně mezi sebou, 

svařovanými přípoji; po provedení těchto styků osadit střešní trámy T1a. 
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Obr. 7 – Detail provedení styčné a ložné spáry 

 

A2.5.6 Montáž vnitřních stěn (PS) 

Pro následující prvky je nutno dodržet max. úhel odklonu závěsného lana od 

svislice 30°, v ostatních případech dostačuje 45°: PS2, PS8, PS12, PS13. Všechny vnitřní 

stěny jsou navrženy jako plné v jednotné tloušťce 150 mm a jsou zcela předsazeny před 

sloupy, obdobně jako v případě panelů opláštění se kladou k sobě navzájem na sraz se 

svislou spárou tloušťky 20 mm a na sebe v systému „pero – drážka“ do jemnozrnného 

betonového lože tloušťky 10 mm (C25/30), v místě uložení panelů na základové kalichy, 

resp. monolitické základové prahy, činí tloušťka betonového lože 20 mm (C25/30), po 

osazení panelů musí být styčné i ložné spáry zcela vyplněny – při kladení panelů volíme 

tloušťku betonového lože tak, aby při osazování horního panelu byl beton vytlačován ze 

spáry. Vytlačená část betonu bude po montáži zpětně zatlačena do spáry a spára bude 

následně zapravena. 

Spodní řada panelů je ve spodní části fixována k základovým kalichům, resp. 

monolitickým základovým prahům, pomocí trnů vyčnívajících z úložných ploch panelů, 

pro které je nutno přímo na stavbě vyvrtat do kalichů otvory o průměru 60 mm do hloubky 
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150 mm a vyplnit je těsně před osazením ze 3/4 zálivkovou maltou (C25/30); trn je vždy 

umístěn tak, aby se kotvil do zálivky kalicha. Ke sloupům jsou panely v závislosti na 

umístění přichyceny svarovým přípojem. Stěny v ose B.1 jsou na krajích smyčkovány 

kolmo do stěn v ose 3 a 5; při montáži bude provedena dočasná stabilizace stěn, toto 

stabilizační uchycení je možno odstranit až po zasmyčkování všech stěn a dostatečném 

zatvrdnutí zálivky (min. 3 dny). Panely PS14 a PS17 (osa B.1, horní řada) jsou kotveny ke 

sloupu S12, resp. vzájemně mezi sebou, svařovaným přípojem. 

 

A2.5.7 Všeobecně 

• U všech styků, které jsou tvořeny systémem „trn – montážní otvor“, bude provedeno 
dokonalé zalití těchto otvorů zálivkovou směsí z jemnozrnného betonu třídy min. 
C25/30 – není-li uvedeno jinak, 

• všechna betonová lože budou vykazovat vlastnosti minimálně betonu C25/30 – není-li 
uvedeno jinak, 

• veškeré styky v konstrukci, které nebudou zabetonovány, je nutné důkladně chránit 
proti korozi, a to min. 3-násobným antikorozním nátěrem. 

 

A2.6 Personální obsazení 

• 1 vedoucí čety – řídí a kontroluje celý proces v návaznostech; 

• 1 jeřábník –obsluhuje a řídí autojeřáb, má platný jeřábnický průkaz a řidičský 
průkaz skupiny C, podle smluveného dorozumívání komunikuje s vazačem a 
montážníky o transportu dílců z korby na skládku a ze skládky na místo montáže, 
veškerý pohyb s upevněným prvkem provádí plynule, aby nedošlo k rozkmitání 
prvku, při špatných klimatických podmínkách přeruší práci, ovládá autojeřáb a 
stará se o jeho údržbu na stavbě, reviduje, zda nedochází k úniku kapalin z 
autojeřábu, ručí za bezpečné a správné umístění stroje při přerušení prací; 

• 1 vazač břemen – upevňuje prvky na závěsné zařízení jeřábu, kontroluje jejich 
úchytná oka, určuje způsob uchycení dle projektové dokumentace, vybírá 
prostředky k uchycení a typ závěsových prostředků, komunikuje s jeřábníkem pro 
bezpečné zvedání prvků a hlídá trasu prvku až po předání činnosti montážníkům, 
před zdvihem je povinen překontrolovat uchycení prvků pro bezpečný transport; 

• 2 montážníci – řídí osazování jednotlivých prvků železobetonového skeletu, 
ovládají montážní plošiny, navigují jeřábníka pro bezchybné a bezpečné uložení 
prvků, vyznají se v projektové dokumentaci, technologickém předpisu s 
návaznostmi postupu montáže a v provádění montáže prvků a spojů, kontrolují 
maltová lože a pryžová ložiska před usazením dílců; 

• 1 svářeč – provádí svarové spoje, ovládá montážní plošiny; 

• 1 pomocný dělník – míchá betonovou směs v míchacím centru, transportuje ručně 
tuto směs, provádí zálivky a jiné pomocné práce. 
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A2.7 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

A2.7.1 Stroje 

• Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1, 

• svářečka na 230V TransTig 1750 Puls,  

• ponorný vibrátor Holzinger HHBR5.5,  

• stavební míchačka Belle BWE 250/230V,  

• 2 pracovní plošiny nůžkové H 15 SX, 

• kombinované sbíjecí kladivo TE 60 Hilti. 

A2.7.2 Nářadí a pomůcky 

• Nivelační přístroj s příslušenstvím, 

• ocelové pásmo, olovnice,  

• zednické lžíce,  

• hadicová vodováha,  

• palice,  

• truhlářské svěrky, 

• klíny tvrdého dřeva,  

• stěrky. 

A2.7.3 Pomůcky BOZP 

• Ochranné brýle,  

• rukavice,  

• helma,  

• ochranné bezpečnostní pásy,  

• bezpečnostní obuv se zpevněnou špicí,  

• celoobličejový štít s náhlavním držákem pro svářeče. 

 

A2.8 Jakost a kontrola kvality 

A2.8.1 Vstupní kontrola 

V této fázi kontrol probíhá určení kompletnosti a správnosti projektové 

dokumentace. Kontrolujeme předchozí konstrukce pro možnost navázat stavební etapou 

montáže – vytvrdnutí betonu základových konstrukcí, umístění a odchylky kalichových 

patek, s tím souvisí kontrola staveniště – zejména přípojky elektrické energie a vody, 

zřízení příjezdových cest a jejich označení, oplocení areálu staveniště, zpevnění ploch pro 
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pojezd autojeřábu a nákladních automobilů. Je shlédnut technický stav, počet a 

charakteristiky strojů. Probíhá zaškolení nebo jeho kontrola, spolu s předložením dokladů 

pracovníků o schopnostech a dovednostech plnit specifické pracovní pozice. Při 

přejímkách materiálů probíhají důkladné kontroly jakosti, kvality a bezvadnosti. 

A2.8.2 Mezioperační kontrola 

V průběhu montáže mistr kontroluje pracovní postup – správnou chronologii 

postupu,  čistotu a stav ploch pro umístění prvků, rozmístění prvků dle projektové 

dokumentace, kvalitu spojů, jak svarových, tak šroubových, včetně rozmístění pryžových 

destiček, důkladné a kvalitní zálivky betonové směsi ve všech montážních otvorech a 

spárách, kde je to předepsáno v projektové dokumentaci. Všechny kroky a postupy jsou 

zapsány do stavebního deníku, který je předán při výstupní kontrole hlavnímu dodavateli. 

A2.8.3 Výstupní kontrola 

Při předání vedoucí čety s hlavním  dodavatelem provedou vizuální kontrolu 

provedené akce – kontrola rovinnosti všech povrchů, správnost spojení dílů mezi sebou, 

správnost provedení všech prací. V přítomnosti geodeta a statika kontroluje 

stavbyvedoucí,mistr a technický dozor investora závěrečné předání díla, jeho rovinnost a 

stabilitu kontrukčního celku. 

Převzetí stavby a pracoviště se potvrdí zápisem stvrzeným podpisy do Stavebního 

deníku. 

 

A2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – Příloha 1 – Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – Příloha 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
XV.  Přeprava strojů 
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591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – Příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy: 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce 
XI. Montážní práce 
 
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
 

A2.10 Ekologie 
V průběhu stavby je pravděpodobnost zvýšení prašnosti a hlučnosti, z tohoto 

pohledu je nutné kontrolovat limitní stavy, které vyplývají z hygienických norem. Na 

stavbě bude užito velkých strojů, pod kterými se pravidelně kontroluje případný odkap 

olejů a ropných látek, v případě pozitivního nálezu, je nutné vyřešit následky s ohledem na 

rozměry skvrn - menší objemy zeminy budou posypány vápnem, větší vytěženy a 

odvezeny, zde je také nutná kontrola pro případné ohrožení kvality spodních vod. Dalšími 

předpokládanými odpady jsou obalové hmoty - plastové a papírové, zbytky dřevěného 

klínování sloupů, kovových úlomků z výztuží a spojovacích dílců a ztuhnuté zbytky 

betonové směsi pro monolitnění dílců. Dále pak vzniklý směsný odpad pracovníků stavby. 
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Všechny materiály přicházející v úvahu budou likvidovány dle následující tabulky 

vycházející z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů. 

název kategorie likvidace 

plastové foliové obaly 15 01 02 odvoz do tříděného odpadu 

papírové obaly 15 01 01 odvoz do tříděného odpadu 

kovové úlomky 17 04 02 odvoz do sběrného dvora 

betonové úlomky 17 01 01 odvoz k recyklaci 

dřevěné kusy 17 02 01 odvoz na skládku 

oleji znečištěná zemina 13 02 odtěžení a odvoz (nepředpokládá se) 

okapy ropných produktů 13 07 odtěžení a odvoz (nepředpokládá se) 

komunální odpady 20 03 01 kontejner na komunální odpad 
Tab. 5 –Přehled likvidace odpadů 

A2.11 Literatura 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

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

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 

Projektová dokumentace firmy IP System: 

Výkresy IP113/10-K-001 až 008 

Montážní předpis IP113/10-K-010 

Specifikace prefabrikátů IP113/10-X-018 
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A2.12 Příloha - výpočet potřeby betonové zálivky 

výplň kalichových patek  

 

V=(1/3)*0,75*(0,5*0,5+0,6*0,6 
+ODMOCNINA(0,5*0,5*0,6*0,6)) 

0,2275 

sloup V=B*H*0,75 

0,12 

celkem pro 1 kalich (m3) 

0,1075 

 

 

celkem pro 21 kalichů (m3) 2,2575 

potřeba betonové zálivky pro 
montáž stěnových panelů  
(Zdroj: BuildPower, RTS) 

V=0,058*počet panelů do 7tun 
+ 0,048*počet panelů do 5 tun 
+ 0,044*počet panelů do 3 tun 

+ 0,032*počet panelů do 1,5 tuny 

kategorie počet ks objem 

5 - 7 tun 32 1,856 

3 - 5 tun 10 0,48 

1,5 - 3 tuny 4 0,176 

do 1,5 tun 4 0,128   

  celkem (m3) 2,64 

potřeba zálivkového betonu 
pro styky trn - montážní otvor   

umístění styků trn - mont. 
otvor 

celkem 
styků 

počet 
otvorů 

ve 
styku 

objem 
otvoru 

objem otvorů 
celkem 

vazník - sloup 5 2 0,0012 0,012 

trám - sloup 10 2 0,0012 0,024 

ztužidlo - sloup 8 2 0,0012 0,0192 

základový práh - kalich 2 4 0,0012723 0,01017876 

panel - kalich 21 2 0,0012723 0,053438491 

  celkem (m3) 0,118817251 

celková potřeba betonu 5,0163173 m3 

ztratné 15% 5,77 m3   

Tab. 6 – Výpočet potřeby betonu 
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A3. Technická zpráva zařízení staveniště 
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A3.1 Identifikační údaje  

• Název stavby:  Lisovna EPS, Uničov 

• Místo stavby: Uničov, parc. čís. 622/7 

• Okres: Uničov 

• Katastrální úřad: Jeremenkova 110/15, 772 00 Olomouc -  Hodolany 

• Stavební úřad: Městský úřad Uničov 

  Odbor výstavby a úřad územního plánování 

  Masarykovo nám. 36, 783 91 Uničov 

• Stavebník: Morávek a Král s.r.o. 

  Komenského 357, 784 01 Červenka 

• Projektant: Ing. Josef Popelka 

  Svatoplukova 32, 784 01 Červenka  

• Zhotovitel: IP systém a.s., 

  IČ: 26787971 

  DIČ: CZ26787971 

  U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc   

• Charakter stavby: halový objekt 

• Termín zahájení výstavby: březen 2014 

• Termín ukončení výstavby: květen 2015 

 

A3.2 Obecné informace o stavbě 

A3.2.1 Informace o rozsahu stavby 
Stavební objekt SO–01 je prefabrikovaná hala. Blízce sousedí se stávajícím 

halovým objektem dřevovýroby. Hřeben střechy se nachází ve výšce 7,4 m nad úrovní 

podlahy (+7,400), úroveň terénu je 0,15 m pod úrovní podlahy (-0,150). Plocha pozemku 

činí 3 355 m2. 
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zastavěná plocha (m2) 560,69 
  22,7 * 24,7   

užitná plocha (m2) 536,2025 
  plocha uvnitř 546,56 
  sloupy 3,36 
  stěny 6,9975 

obestavěný prostor (m3) 4058,24955 

kubatura základů (m3) 80,154 
  monolitické podbetonávky 52,14 
  prefabrikované kalichy 16,8 
  prefabrikované základové prahy 1,562 
  monolitické základové prahy 9,652 

kubatura objektu (m3) 3978,09555 
  22,7 * 24,7 * 6,790 3807,0851 
  ((24,7 * (7,400 - 6,790))/2) * 22,7 171,01045 

Tab. 7 – Informace o rozsahu stavby 

 

A3.2.2 Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Objekt je situován v severní části města Uničov, jedná se o průmyslovou zónu.  

Stavba rozšiřuje areál dřevovýroby o lisovnu a sklad extrudovaného polystyrenu. Těsně 

sousedí s halou dřevovýroby, není s ní však funkčně ani provozně propojena. Jedná se o 

jednopodlažní halový objekt půdorysných rozměrů 22,7 x 24,7 m. Opláštění je navrženo 

betonovými panely, které zůstanou nezaomítány, povrch tedy je šedý hladký beton. Výplně 

otvorů budou s dřevěnými rámy, zasouvací hlavní vjezd bude proveden v bílé barvě. K 

objektu vedou dvě příjezdové cesty – ze severní části kolem administrativní budovy po 

vnitroareálové komunikaci a z jižní strany bránou do expedičního prostoru nového objektu.  

Objekt ve štítových stranách má atikové ukončení panelového opláštění. 
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Obr. 8 – Realizovaná stavba - pohledové panelové opláštění 

 

A3.2.3 Technické a konstrukční řešení objektu 
Objekt je halový prefabrikovaný s prutovým skeletem. Svislé prvky jsou sloupy 

400 x 400 mm, které jsou osazeny v prefabrikovaných kališích. Kalichy jsou umístěny na 

monolitické podbetonávce a štěrkovém polštáři. Dále tvoří základovou konstrukci 

monolitické a prefabrikované prahy, které jsou rozmístěny mezi základovými kalichy. 

Prefabrikované prahy umístíme pouze pod stěnu bez panelové výplně v místech 

expedičního prostoru.  Svislé prvky konstrukce tvoří také panely opláštění a požární stěny. 

Všechny panely jsou navržené plné v jednotné tloušťce 150 mm. Oba typy deskových 

prvků zajišťují prostorovou tuhost objektu. Dále tuhost konstrukce zajišťují vodorovné 

prutové prvky kterými jsou ztužidla v okapových částech a trámy a vazníky ve sklonu 

ploché střechy. V hřebeni střechy není navržen žádný nosný prvek montovaného skeletu. 
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A3.3 Rozsah staveniště 
Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Konkrétní staveniště se řídí podle tohoto předpisu. Staveniště se nachází na pozemku 

622/7, dále jsou využívány pozemky s parcelními čísly 622/6 a 622/4. Oba tyto pozemky 

vlastní Stavebniny AVANT a.s., jsou sepsány smlouvy o užívání těchto pozemků pro 

příjezd vozidel z jižní strany jak pro běžný provoz, tak i po dobu výstavby nového objektu. 

 

Obr. 9 – Letecký snímek staveniště 
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Obr. 10 – Letecký snímek dotčených parcel 

A3.3.1 Informace o staveništi 
Plocha staveniště se nachází na pozemku firmy Morávek a Král s.r.o. Na tomto 

pozemku parc.čís. 622/7 se nachází stávající objekty – hala dřevovýroby a administrativní 

budova u severního vjezdu na staveniště. Část pozemku je vydlážděna zámkovou dlažbou 

a užívá se jako vnitroareálová komunikace. Část pozemku je zatravněna, v této části je 

plánovaná stavba nového objektu lisovny a skladu EPS, ke které bude dodlážděna 

vnitroareálová komunikace a kolem haly dřevovýroby bude ještě zbudována komunikace 

pro pěší vedoucí k lisovně EPS. 

V severní části staveniště bude provedeno dočasné zpevnění povrchu – bude 

zbudována panelová příjezdová cesta pro pojezd autojeřábu a tahače s podvalníkem či 

návěsem; dále budou zřízeny zpevněné štěrkové plochy sloužící jako skládka 

železobetonových dílců, kde se budou dílce na prokladcích a kozách skladovat. 

Štěrková plocha bude o mocnosti 200 mm zhutněna na požadovanou únosnost. 

Panelová příjezdová cesta bude zhotovena z panelů o rozměrech 1,3 x 3 m, které na stavbu 

zapůjčí firma IP System. Úpravu staveniště provádí hlavní dodavatel před započetím 

montážních prací. 
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A3.3.2 Stavební objekty 
SO-01 Jednopodlažní hala 

SO-02 Rozšíření komunikace areálu - zátěžová 40t 

SO-03 Rozšíření komunikace areálu - pro pěší 

SO-04 Přípojka plynu 

SO-05 Přípojka NN 

 

A3.4 Termíny výstavby 
Začátek výstavby: 3. března 2014 

Začátek výstavby skeletové konstrukce: 14. dubna 2014 

Konec výstavby skeletové konstrukce: 23. dubna 2014 

Konec výstavby: 29. května 2015 

Doba výstavby: 313 pracovních dní 

 

A3.5 Staveništní doprava 

A3.5.1 Horizontální doprava 
Prefabrikáty po dovezení primární dopravou (tahačem Scania R420 6x4 s návěsem 

Swartzmüller Coil, u prutových prvků a tahačem Scania R420 6x4 s podvalníkem 

Goldhofer SNT-L 3-39/80 F2 Bau u deskových prvků) budou složeny autojeřábem 

Liebherr LTM 1050-3.1 na skládku, odtud budou vyzdvihovány a montovány dle 

projektové dokumentace. Ostatní materiál bude po staveništi transportován ručně v 

kolečkách či japonkách. 

A3.5.2 Vertikální doprava 
Pro vertikální dopravu je jako hlavní stroj navržen autojeřáb Liebherr LTM 1050-

3.1, ten obstarává dopravu prefabrikovaných prvků po staveništi jak horizontálně, tak 

vertikálně. Pro dopravu ostatního materiálu a osob do výšky jsou na staveništi navrženy 

dvě montážní plošiny Haulotte H 12 SX. 
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A3.6 Objekty zařízení staveniště 

A3.6.1 Staveništní přípojky 
A3.6.1.1 Vodovodní přípojka 

Staveništní vodovodní přípojka je nutná pouze pro výrobu betonové směsi a 

případného očištění strojů a nástrojů na staveništi. Proto bude vodovodní přípojka 

dovedena k míchacímu centru u severní hranice pozemku. Přípojka se napojí na rozvod 

vody z administrativní budovy a bude vedena po hranici pozemku k míchacímu centru. 

Areálovou komunikaci překoná na ocelových stojkách připevněných ke sloupkům 

oplocení. Nad vjezdem bude vedena ve výšce 5 m nad terénem. 

Dimenze vodovodní přípojky je uvedena v části práce A4. 

A3.6.1.2 Elektrická přípojka 

Přípojka elektrické energie povede z RE – elektroměrného rozvaděče. Bude sloužit 

k dodávání energie míchacímu centru. Míchací centrum i RE se nachází na u severní 

hranice pozemku, se vzájemnou vzdáleností do 3 m. 

Další staveništní přípojka bude vedena ze stávající haly dřevovýroby pouze pro 

účely vyvrtání montážních otvorů kombinovaným sbíjecím kladivem a pro svářecí agregát 

pro svařování spojů. Pro tento účel postačí prodlužovací kabel o délce 40 m s jednou 

zásuvkou. 

Dimenze přípojky elektrické energie je uvedena v části práce A4. 

A3.6.2 Oplocení 
Stávající oplocení pozemku vyhovuje požadavkům na oplocení staveniště, je 

provedeno kovovými sloupky výšky 2 m s betonovým základem a kovovým pletivem s 

oky. Oba vjezdy na pozemek jsou opatřeny uzamykatelnými branami – ze severu brána 

dvoukřídlá, jižní vjezd má bránu odsouvací. 

A3.6.3 Staveništní buňky 
Na stavbě není potřeba instalace staveništních buněk. Sanitární funkci plní WC v 

administrativní budově investora, který dal písemný souhlas k využívání stávajících budov 

k účelům výstavby. V administrativní budově se nachází dvě WC a sprchový kout. Je tam 

dále k dispozici převlékárna a jedna uzamykatelná místnost, která bude sloužit jako 

kancelář stavbyvedoucího a v případě potřeby i sklad cenného nářadí a malých strojů 

(svářečky, kombinovaného sbíjecího kladiva apod.). Dalším krytým skladem na staveništi 
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je hala dřevovýroby, kde bude vyhrazen prostor pro skládku sypkého materiálu na 

paletách, kovových spojovacích prvků a dilatačních ložisek. Dále je možno do stávající 

haly dřevovýroby uschovat na noc vybavení míchacího centra. 

A3.6.4 Ostraha na staveništi 
Ostraha vzhledem k povaze prací není nutná, na volně ložených skládkách jsou 

pouze prefabrikované prvky o hmotnosti několika tun. Všechen materiál mimo 

prefabrikovaných dílců bude uzamčen ve stávající hale dřevovýroby, stejně jako zařízení 

míchacího centra. Malé stroje a nářadí budou také uzamčeny buď v kanceláři 

stavbyvedoucího nebo v hale dřevovýroby. 

A3.6.5 Míchací centrum 
Míchací centrum se nachází u severního kraje staveniště. Bude zde umístěna 

míchačka a k ní přivedena přípojka vody a elektrické energie o 230 V. Slouží k výrobě 

betonových zálivek třídy C25/30. Pytlové směsi sem budou dováženy ručně v kolečkách ze 

skládky ve stávající hale. Rozměry míchacího centra budou 4 x 5m. Plocha míchacího 

centra bude zpevněna štěrkovým násypem. 

Dimenzace přípojek je uvedena v části práce A4. 

A3.6.6 Skládky pro materiál 
Na prostoru staveniště se nachází několik skládek s důrazem na posun autojeřábu v 

jednotlivých pozicích. Prefabrikované dílce budou zaváženy postupně dle výstavby a 

umisťovány na příslušné skládky. Skládka pro pozici autojeřábu 1 je uvnitř půdorysu 

objektu, kde budou skladovány prutové prvky. Tato skládka bude upravena štěrkovou 

vrstvou, prvky zde budou skladovány na dřevěných podkladcích maximálně tři kusy na 

výšku. 

Skládka pro pozici AJ 2 se nachází na vnitroareálové komunikaci – na zámkové 

dlažbě, za jižním vjezdem na pozemek. Prefabrikáty zde budou podle typu skladovány na 

podkladcích – prutové prvky a na kozách – deskové prvky. Tato skládka má půdorysnou 

plochu 9,2 x 14,8 m a 12,2 x 3,8 m. 

Skládka pro pozici AJ 3 se nachází v severozápadním rohu staveništního areálu. 

Tato skládka slouží jak pro deskové, tak i prutové dílce. Tato skládka musí být zpevněna a 

odvodněna spádem. Prvky budou loženy na podkladcích a kozách. Tato skládka má 

227 m2. 
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Kovové a sypké materiály budou skladovány ve stávající hale dřevovýroby. 

 

Obr. 11 – Kovové kozy pro skladování deskových dílců 

A3.6.7 Zpevněné plochy pro pojezd strojů 
Plocha pro pojezd strojů bude vnitroareálová komunikace, dočasně zřízená 

panelová cesta v severní části staveniště pro příjezd k pozici AJ 3 a pro lepší pohyb 

mechanizace v prostoru budované stavby bude zhotovena štěrková vrstva.  

Tyto zpevněné plochy zhotoví hlavní dodavatel před započetím prací. 

A3.6.8 Oklepová plocha 
Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě znečištění příjezdových 

komunikací bude zajištěn zametací stroj Technických služeb Uničov s.r.o. 

A3.6.9 Parkovací plochy pro osobní automobily 
Parkování osobních automobilů je možné před severním vjezdem do areálu, kde je 

zbudované parkoviště. Další možností parkování je prostor vedle administrativní budovy, 

kde jsou vyznačeny dvě parkovací místa. 
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A3.6.10 Osvětlení na staveništi 
K osvětlení staveniště bude využito osvětlení areálu dřevovýroby, kde je osvětlena 

vnitrostaveništní komunikace a administrativní budova. Zbylá místa, zejména prostor 

budované stavby a příjezdová cesta k pozici AJ číslo 3 a přilehlé skládky, budou osvětlena 

dvěma halogenovými přenosnými lampami na stojanech, ty budou instalovány v případě 

potřeby dle situace zařízení staveniště. Vzhledem k plánovanému časovému období není 

předpokládáno jejich užití, ale jsou připraveny k dispozici. 

 

A3.7 Ochrana životního prostředí 
Na stavbě je pravděpodobné zvýšení prašnosti a hlučnosti. Limity musí podléhat 

hygienickým normám. Objekt se nachází v průmyslové zóně města, proto se 

nepředpokládá překročení limitních hodnot. V případě prašnosti se přikročí k vodnímu 

postřiku komunikací. Vznikající odpady z obalových hmot budou tříděny, zbylý komunální 

odpad bude vyhazován do kontejneru směsného odpadu. Všechny odpady budou po 

naplnění skladovacích kapacit odváženy ze stavby. Vzhledem k činnosti velkých strojů je 

možnost úniku provozních kapalin z motorů, to bude kontrolováno a podle rozsahu řešeno 

buď zasypáním vápnem, nebo odtěžením zeminy. Při parkování autojeřábu bude pod něj 

umístěna plechová odkapová vana. K čerpání pohonných hmot bude docházet na 

benzínové stanici, která je vzdálena 150 m od místa stavby. 

 

A3.8 Požární bezpečnost na staveništi 
Ve stávajících objektech jsou rozmístěny hasicí přístroje podle požadavků. Pro 

potřeby zajištění požární bezpečnosti staveniště budou rozmístěny hasicí přístroje u vstupu 

do administrativní budova a u brány do haly dřevovýroby. Tyto přístroje budou práškové, 

aby je bylo možno užít při případném vzplanutí strojů, musí být zajištěny proti překlopení. 

 

A3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Touto problematikou se zabývá podrobněji zpráva A8. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a 

kontrolovány stavbyvedoucím. Závazné jsou zejména předpisy  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

A3.10 Příloha – Popis pojezdu autojeřábu po staveništi 
Pro pojezd jeřábu jsou navrženy čtyři pozice – pozice 1, pozice 2, pozice 3a a pozice 3b. 
Číslování pozic vychází z technologických návazností postupu prací v kapitole A2.5.1: 

I. osazení všech sloupů 
II.  montáž části střešní konstrukce – štítové trámy T1 v ose E (2 ks), T2 (2 ks) a vazníky 

V1 (2 ks) 
III.  montáž 2 řad obvodových a vnitřních stěn, montáž základových prahů 
IV.  montáž vnitřní stěny PS3, provedení montážních styků a osazení trámů T1z (2ks) 
V. montáž vnitřní stěny PS6, provedení montážních styků a osazení vazníku V1.1 v ose 

D 
VI.  montáž stěn OP31 a OP32, provedení montážních styků a osazení trámů T1a (2ks) 

VII.  montáž vnitřní stěny PS6a, provedení montážních styků a osazení vazníku V1.1 
v ose C 

VIII.  montáž vnitřní stěny PS11, provedení montážních styků, osazení vazníku V1.1 v ose 
B a trámů T1 v ose A (2 ks) 

IX.  montáž třetí řady obvodových stěn v ose 1 a 5, osazení ztužidel 
X. montáž atikových stěny v ose A a E 

 

Práce začínají v pozici 1, kde dochází k montáži sloupů (fáze označená I.1 – fáze I. 

je montáž sloupů, index 1 značí pozici autojeřábu – prvky S7, S5, S5, S5, S7z v ose 5; S9, 

S12, S9 v ose 4; S4, S3, S2 v ose 3; S10, S11, S9 v ose 2). 

Poté se autojeřáb přesune do pozice 2, tam provede montáž zbylých sloupů (fáze 

I.2 – prvky S1, S1 v ose 3; S8, S6, S5, S5, S7 v ose 1), montáž části střešní konstrukce 

(fáze II.), montáž základových prahů (fáze III.) a částečnou montáž dvou řad obvodových 

stěn (fáze III. - prvky OP28, OP30, OP29, OP2za, OP18, OP11, OP14, OP12, OP16,OP13, 

OP17, OP2z, OP18, OP19, OP21, OP1, OP17).  

Dále se jeřáb přesune do pozice 3a, kde dokončí montáž dvou řad obvodových a 

vnitřních stěn (fáze III.) mimo stěn OP1 a OP5. Tuto pozici ještě využije pro fáze IV. a V.  

Následuje pozice autojeřábu 2 pro montáž fáze VI., to je jediný důvod k 

přemístění, proto se autojeřáb přesune opět do pozice 3a a pokračuje v montáži fází VII., 

VIII.  Fázi IX. v ose 5 je možno si rozdělit mezi pozice 3a a 3b s dodržením všech zásad 

postupu.  

V pozici 3b ale bezpodmínečně dochází k montáži stěn OP1, OP5 a OP9. Po 

dokončení osazení ztužidel v ose 5, je možno přistoupit k montáži atikových stěn OP23, 

OP22, OP23z a OP22z.  
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Následně autojeřáb dokončí práce na fázích IX. a X. z pozice 2. 

V celém postupu mění autojeřáb celkem šestkrát pozici pro montáž prefabrikátů, z 

toho čtyřikrát mění pozici ze severního postavení na jižní (tzn. musí objet objekt). Za 

předpokladů, že zapatkování autojeřábu trvá cca 5 - 10 minut a přejezd z jižního vjezdu k 

severnímu vjezdu na staveniště činí asi 300 m, což nebude trvat také déle než 5 minut, 

zvážíme jakou časovou rezervu by bylo vhodné si dát pro tuto manipulaci. Možná časová 

odchylka od strojohodin určených firmou RTS v programu BuildPower způsobená přesuny 

byla určena na 90 minut. Tato úvaha tedy není zásadní pro tvorbu časového harmonogramu 

prací. Stejně tak se nenavýší počet najetých kilometrů, aby se částka nějak promítla v 

sestavování rozpočtu, jedná se asi o 1,5 km. 

 

U všech pozic je výpočtem (část práce A6.10 Příloha – výpočty únosnosti jeřábu ) 

a schématem (část práce B4.1, B4.2, B4.3a, B4.3b - Průkazy zvedacího mechanismu) 

prokázána dostatečná únosnost zvoleného autojeřábu.  
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A4.1 Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 
 

potřeba energie pro elektrické nářadí 

přístroj specifikace 
počet 

ks 
příkon 
(KW) 

míchačka 
Belle BWE 250/230 
V 1 2,2 

kombinované kladivo Hilti TE 60 1 1,3 

svářečka TransTig 1750 Puls 1 5,2 

celkový příkon P1 8,7 

potřeba energie pro vnitřní osvětlení 

celkový příkon P2  0 

potřeba energie pro vnější osvětlení 

přístroj specifikace 
počet 

ks 
příkon 
(KW) 

Metalhalogenidový 
reflektor Kanlux MATMA 70 2 0,15 

celkový příkon P3  0,3 

Tab. 8 – Příkony používaných přístrojů 

 

Výpočet příkonu elektrické energie: 
S = 1,1 x ((0,5 * P1 + 0,8 * P2 + P3 )

2 + (0,7 * P1 )
2)-2 

S = 1,1 x ((0,5 * 8,7 + 0,8 * 0 + 0,3 )2 + (0,7 * 8,7) 2)-2 

S =  7,66 kW 
 
1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 
0,5 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 
0,7 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 
0,8 - koeficient vyjadřující současný provoz vnitřního osvětlení 
 
Požadovaný příkon elektrické energie pro potřeby staveniště je 7,66 KW. 
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A4.2 Spotřeba vody pro potřeby staveniště 
 

úkon 
počet 
m.j. m. j. 

střední 
norma 

(l) 

spotřeba 
celkem 

(l) 

betonová zálivka do kalichů 2,60 m3 150 390 

betonová zálivka pro stěnové dílce 3,04 m3 150 456 

betonová zálivka pro montážní styky 0,14 m3 150 21 

  celkem 867 

čištění komunikací - - 150 150 

hygienická spotřeba vody pro pracovníky 
staveniště 7 pracovník 40 280 

spotřeba vody na sprchování pro pracovníky 
staveniště 7 pracovník 50 350 

  celkem 780 

Tab. 9 – Spotřeby vody 

 

Výpočet potřeby vody pro míchací centrum: 
Qnh =(Sn x kn)/(t x 3600)=(867*1,6)/(8*3600)= 0,048 l/s 
 
Navržená dimenze pro míchací centrum je 15 mm. 
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A5.1 Obecné informace o stavbě a panelárně 

A5.1.1 Stavba 

Staveniště se nachází v městě Uničov, v jeho průmyslové zóně. Okolní stavby jsou 

haly a administrativní budovy firem.  Průmyslová část Uničova leží v severní části města. 

Ke stavbě je možnost dvou příjezdů – sjezdy ze silnice II. třídy Šuperské. V prvním 

případě se z hlavní silnice sjede na pozemek sousedící s pozemkem stavby, jde o jižní 

příjezd na staveniště. Majitelem tohoto pozemku jsou Stavebniny AVANT,  s majitelem 

pozemku byla sepsána již v minulosti smlouva o užívání této příjezdové cesty. Druhou 

možností vjezdu na pozemek je severní příjezd, kdy použijeme sjezd ze Šumperské na 

veřejnou komunikaci a po této se dostaneme až ke staveništi. Obě příjezdové cesty jsou 

vhodné pro příjezd techniky pro stavbu. 

A5.1.2 Panelárna 

Panelárna firmy IP Systém a.s., odkud se budou dílce dovážet, se nachází v 

Olomouci na ulici U Panelárny. Tato ulice leží severovýchodně od centra města v 

průmyslové části města Olomouc. Panelárna je situována vhodně pro pojezd nákladních 

automobilů s těžkými i nadrozměrnými náklady. Příjezdové cesty jsou dostatečně široké a 

jsou pro dopravu dílců běžně používány. 

 

Obr. 12 – Areál panelárny 
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A5.2 Definice tras 
Tato zpráva řeší vhodnost, dostupnost a výhodnost možností dopravy dílců z 

panelárny firmy IP Systém a.s. v Olomouci na staveniště lisovny EPS v Uničově. Za trasy, 

které přichází v úvahu uvažujme trasu nejkratší a nejrychlejší. 

A5.2.1 Nejrychlejší trasa 

 Tato trasa vede od panelárny na silnici Chválkovickou a poté na silnici 

Šternberskou –silnici I.třídy, po této silnici míří na Šternberk, kde projíždí pouze jednou 

obcí – Dolany. Šternberk křižuje z jihu na sever po ulicích Olomoucké, Věžní a 

Uničovské. Dále pokračuje silnicí II. třídy a projíždí obcemi Babice, Mladějovice, Újezd a 

Brníčko. Do Uničova vjiždí z východní strany ulicí Šternberská a na kruhovém objezdu 

pokračuje vpravo po ulici Šumperské. Celková délka trasy je 31 kilometrů  a čas jízdy pro 

osobní automobily je 36 minut. 

 

Obr. 13 – Mapa nejrychlejší trasy 

A5.2.2 Nejkratší  trasa 

Trasa vede severní částí města Olomouce. Poté pokračuje po silnici III. třídy, 

prochází obcí Chomoutov, dále obcemi Pňovice, Strukov a Želechovice. Do Uničova 

vstupuje z jižní strany, po ulici Olomoucké. Centrum města míjí východně, přes kruhový 

objezd, kde pokračuje rovně, to už po ulici Šumperské se blíží ke staveništi. Celková 

vzdálenost je 28 kilometrů a čas jízdy pro osobní automobily činí 40 minut. 
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Tato trasa není vhodná pro primární dopravu prefabrikovaných prvků, ale pouze 

pro osobní dopravu na stavbu.  

 

Obr. 14 – Mapa nejkratší cesty 

 

A5.3 Dopravní značení v místě stavby 
Před vjezdem na staveniště se umístí značka B20a – 

Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/h. Její platnost je určena pro 

celý prostor staveniště. Osadí se před obě příjezdové brány po 

pravé straně. 

 

 

 

 

 

 

Na ulici Šumperská se umístí dvojice značek A22 – Jiné 

nebezpečí, s doplňující značkou - Výjezd vozidel ze stavby. 

Jednu sestavu této značky umístíme 30 m od jižního vjezdu na 

pozemek, před stavebniny AVANT. Druhou sestavu dáme na 

opačnou stranu komunikace do protisměru a 30 m od napojení 

výjezdové cesty ze severní části staveničtě na ul. Šumperskou. 
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Dále budou na staveništi umístěny tyto značky: 

 

Značky "Nepovolaným vstup zakázán" a "Vstup jen v ochranné přilbě" budou 

umístěny na obou branách do areálu jako informace pro vstupující. Bílý kříž v zeleném 

poli bude vyvěšen na stávající administrativní budově a značí umístění lékárničky v místě 

staveniště.  

 

Návrh dopravního značení byl proveden dle vyhlášky Ministerstva dopravy a 

spojů, č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
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A5.4 Body zájmu na nejrychlejší trase 

A5.4.1 Složité křižovatky či odbočky 

 

Obr. 15 – Vyznačení křižovatek a odboček 

Výjezd z panelárny – Olomouc, U panelárny 3, IP Systém 

poloměr první zatáčky 27 m, poloměr druhé zatáčky 20 m 
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Obr. 16 – Letecký snímek výjezdu z panelárny 

 

 

Obr. 17 – Výjezd z panelárny 

 

Bod A  – křižovatka ulic Roháče z Dubé a Na zákopě 

poloměr zatáčky 24 m 
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Obr. 18 – Letecký snímek bodu A 

 

Obr. 19 – Pohled na křižovatku A 

Bod B  –  vjezd na ulici Pavlovická 

poloměr zatáčky 14 m, nutno najet zatáčku kolem půlící čáry 
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Obr. 20 – Letecký snímek bodu B 

 

Obr. 21 – Pohled na křižovatku B 

Bod C  – odbočka ve Šternberku, z ulice Olomoucká na ulici  Věžní 

poloměr zatáčky 30 m 

 

Obr. 22 – Letecký snímek bodu C 
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Obr. 23 – Pohled na křižovatku C 

Bod D  – výjezd ze Šternberka po ulici Uničovské 

poloměr zatáčky 18 m 

 

Obr. 24 – Letecký snímek bodu D 

 

Obr. 25 – Pohled na křižovatku D 
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Bod E – první zatáčka v obci Újezd 

poloměr zatáčky 42 m 

 

Obr. 26 – Letecký snímek bodu E 

 

Obr. 27 – Pohled na křižovatku E 

Bod F – druhá zatáčka v obci Újezd 

poloměr zatáčky 36 m 
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Obr. 28 – Letecký snímek bodu F 

 

Obr. 29 – Pohled na křižovatku F 

Bod G – vjezd do obce Brníčko 

poloměr zatáčky 27 m, táhlá zatáčka  

 

Obr. 30 – Letecký snímek bodu G 
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Obr. 31 – Pohled na křižovatku G 

Bod H – kruhový objezd v centru Uničova 

poloměr 18 m, nutno najíždět vnějším obloukem 

 

Obr. 32 – Letecký snímek bodu H 

 

Obr. 33 – Pohled na kruhový objezd – vjezd 
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Obr. 34 – Pohled na kruhový objezd – výjezd 

Vjezd na staveniště z jižní strany 

přímý sjezd z hlavní silnice 

 

Obr. 35 – Letecký snímek jižního vjezdu 
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Obr. 36 – Pohled na jižní vjezd 

Vjezd na staveniště ze severní strany 

první odbočka poloměr 16m, druhá poloměr 18 m, nutno najet v obou směrech vnějším 
obloukem, i při vjezdu i při výjezdu 

 

Obr. 37 – Letecký snímek severního vjezd 
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Obr. 38 – Pohled na odbočení ze Šumperské ulice 

 

Obr. 39 – Pohled na severní vjezd 

 

Poloměry byly odměřeny prostřednictví aplikace ruční měření v http://www.mapy.cz/ 
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A5.4.2 Přejezdy přes vodní toky 

 

Obr. 40 – Vyznačení přejezdů vodních toků 

Most A – Dolanský potok 

 

Obr. 41 – Pohled na most A 
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Most B – Trusovický potok 

 

Obr. 42 – Pohled na most B 

Most C – Grygava 

 

Obr. 43 – Pohled na most C 

Most D – Sítka 

 

Obr. 44 – Pohled na most D 

 

Most E – přítok Sítky 
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Obr. 45 – Pohled na most E 

Most F –Babický potok 

 

Obr. 46 – Pohled na most F 

Most G – Řídečský potok 

 

Obr. 47 – Pohled na most G 

Most H – Říčí potok 
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Obr. 48 – Pohled na most H 

Most I – Teplička 

 

Obr. 49 – Pohled na most I 

Most J – Oskava 

 

Obr. 50 – Pohled na most J 
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A5.5 Body zájmu na nejkratší trase 
Tato trasa vede blízko centra Olomouce, které bývá ve špičce těžko průjezdné. Hlavním 
důvodem pro zamítnutí trasy je podjezd pod železniční mostem, kde je průjezdná výška 
vozidla 3,5 m.  

 

Obr. 51 – Výjezd z Olomouce s vyznačením železničního mostu 

 

Obr. 52 – Podjezd železničního mostu 
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A5.6 Příloha – Kalkulace primární dopravy pro prefabrikované prvky 
Firma IP Systém a.s. poskytla orientační náklady na dopravu, užívá dvou variant 

výpočtu podle nichž se určí výsledná cena. Hodnoty jsou pouze orientační, jedná se o 

smluvní ceny, výsledné ceny jsou pouze odhadní, výslednou nabídku by určil dodavatel. 

 

Vstupní údaje výpočtu: 

Trasa A: 31 km, 36 minut; 

trasa B: 28 km, 40 minut. 

Cenová nabídka – varianta 1: 

 pronájem tahače s návěsem – 29 Kč/km 

 pronájem tahače s podvalníkem – 55 Kč/km 

 + hodina nakládky a vykládky zdarma 

Cenová nabídka – varianta 2: 

 pronájem tahače s návěsem – 600 Kč/hod 

 pronájem tahače s podvalníkem – 1200 Kč/hod 

 

 

Tab. 10 – Orientační výpočet primární dopravy prefabrikát ů 

 

Pro řešení primární dopravy je dále stěžejní rozpis dodávky materiálů. Z důvodů 

minimalizace pracovního prostoru pro skládky a efektivity postupu prací byla navržena 

chronologie závozů pro maximální využití nosnosti dopravních prostředků. Uvažuje se v 

rámci rozměrné dopravy. Tento faktor by také ovlivnil cenovou nabídku. 

Pro přehlednost jsou zde uvedeny přepočty kalkulačních cen na měrné jednotky 

prefabrikovaných dílců, které by mohly sloužit pro statistické účely dodavatelským firmám 

pro výpočet pořizovacích nákladů prefabrikovaných prvků a pro následné rozpočtování 

položkových rozpočtů. 
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objem 
prvků  
v m3 

hmotnost 
prvků 
v kg 

celkový 
objem 
prvků 
v m3 

celková 
hmotnost 

prvků 
v t 

panely opláštění 100,428 251087 

vazníky 9,699 24249 

trámy 5,980 14950 

ztužidla 3,439 8599 

základové prahy 1,562 3876 

požární stěny 35,545 98217 

sloupy 26,069 65178 

182,722 466,156 

Tab. 11 – Celkové objemy a hmotnosti prvků 
  

 

celková 
cena 

dopravy 
prvků  
v Kč 

přepočet 
ceny 

dopravy 
v Kč  

na 1 m3 

přepočet 
ceny 

dopravy 
v Kč  
na 1 t 

Varianta 1 53320 291,8094 114,3823 

Varianta 2 50220 274,8438 107,7322 

Tab. 12 – Výpočet pořizovacích nákladů na m.j. 
  

 

objem 
prvků  
v m3 

hmotnost 
prvků 
v kg 

celkový 
objem 
prvků 
v m3 

celková 
hmotnost 

prvků 
v t 

sloupy 26,069 65178 

vazníky 9,699 24249 

trámy 5,980 14950 

ztužidla 3,439 8599 

základové prahy 1,562 3876 

46,749 116,852 

požární stěny 35,545 98217 

panely opláštění 100,428 251087 
135,973 349,304 

Tab. 13 – Celkové objemy a hmotnosti prvků – rozdělení na prutové a deskové 
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celková 
cena 

dopravy 
prvků  
v Kč 

přepočet 
ceny 

dopravy 
v Kč 

na 1 m3 

přepočet 
ceny 

dopravy 
v Kč  
na 1 t 

Varianta 1 8990 192,3036 76,93493 

Varianta 2 8100 173,2657 69,31845 

Tab. 14 – Výpočet pořizovacích nákladů prutových prvk ů na m.j. 

 

 

celková 
cena 

dopravy 
prvků  
v Kč 

přepočet 
ceny 

dopravy 
v Kč  

na 1 m3 

přepočet 
ceny 

dopravy 
v Kč  
na 1 t 

Varianta 1 44330 326,0206 126,9095 

Varianta 2 42120 309,7674 120,5826 
Tab. 15 – Výpočet pořizovacích nákladů deskových prvků na m.j. 

 

A5.7 Příloha – Rozpis závozů pro prefabrikované prvky 
A) prutové prvky 

 

hmotnost tahače 7 300 kg 

hmotnost návěsu 6 300 kg 

maximální hmotnost soupravy 39 000 kg 

kotvící prostředky + prokladky 150 kg 

maximální naložení 25 250  

Tab. 16 – Možná hmotnost nákladu – prutové prvky 

 B) deskové dílce 

 

hmotnost tahače 7 300 kg 

hmotnost návěsu 10 000 kg 

maximální hmotnost soupravy 48 000 kg 

zbývá na náklad 30 700 kg 

Tab. 17 – Možná hmotnost nákladu – deskové dílce 
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Tab. 18 – Závozy – prutové prvky 
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Tab. 19 – Závozy – deskové dílce, část 1 
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Tab. 20 – Závozy – deskové dílce, část 2 
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A6.1 Tahač 
a) název: Scania R420 v provedení 6x4 

b) popis: Univerzální tahač pro těžké náklady. 

c) technické údaje 

Motor přeplňovaný vznětový 

Počet válců/ventilů 6.24 

Zdvihový objem 11 700 cm3 

Největší výkon 309 kW při 1800 ot/min 

Točivý moment 2100 N.m při 1100-1400 ot./min 

Převodovka dvanáctistupňová Opticruise 

Brzdy kotoučové s ABS, ESP, EBS 

Odlehčovací brzdy výfuková a retardér 

Pérování vpředu listové pružiny 

Pérování vzadu 4 vzduchotlakové měchy 

Provozní hmotnost tahače 7 300 kg 

Celková hmotnost soupravy 48 000 kg 

Rozvor náprav 3700 mm 

Vnější rozměry 5940 x 2430 x 3540 mm 

Pneu 315/70 R 22,5 

Objem nádrže paliva 400 l 

Objem nádrže AdBlue 75 l 

Největší rychlost 90 km/h (omezovač) 

Tab. 21 – Technické údaje tahače 
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d) foto 

 

Obr. 53 – Tahač Scania R420 

 

A6.2 Podvalník 
a) název: STN-L 3-39/80 F2 „Bau“, Goldhofer 

b) popis: 3 nápravový nízkoložný návěsový podvalník se vzduchovým pérováním, pevnou, 
neteleskopiskou ložnou plochou typu plošina a nájezdovými rampami pro nakládání 
zezadu. Návěs s jednou vlečnou (samořiditelnou) nápravou. 

c) technické údaje 

Zatížení točnice 20.000 kg 

Zatížení náprav  3x 10.000 kg 

Celková hmotnost návěsu 50.000 kg 

Pohotovostní hmotnost cca 10.000 kg 

Ložná plocha 8.400 x 2.550 mm 

Ložná výška v zat. Stavu 885 mm (+140/-60 mm) 

Pneumatiky (12 ks) 235/70 R 17,5 (143/141 J) 

Tab. 22 – Technické údaje podvalníku při 80 km/h 
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d) rozměry 

 

Obr. 54 – Rozměry podvalníku Goldhofer SNT-L 

e) foto 

 

Obr. 55 – Podválník Goldhofer SNT-L 

 

A6.3 Návěs 
a) název: Návěs COIL, Schwarzmüller 

b) popis: trojnápravový valníkový návěs COIL - lehké provedení 

c) technické údaje 

Hmotnosti 

• Celková hmotnost soupravy  
 (povolená) 42 t. 
• Celková hmotnost (technická) 39 t. 
• Zatížení náprav (technické) 27 t. 
• Zatížení točnice (technické)12 t. 
• Vlastní hmotnost cca 6,3 t. 

Rám vozidla Obr. 56 – Úchytné zařízení návěsu 
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• Ocelová svařovaná konstrukce - odlehčená konstrukce, zesílená pro bodové 
zatížení = přeprava svitků (27 t v těžišti na min. délce 2.000 mm). 

• Připojovací výška v nezatíženém stavu 1.120 - 1.220 mm. 
• Výměnný 2“ královský čep, 21 párů zapuštěných 2,5 t kotevních třmenů dle UVV, 

5 párů 4 t kotevních třmenů ve vnějším rámu v oblasti prohloubeného lůžka. 
 

d) rozměry 

Vnit řní délka ložné plochy cca 13.620 mm. 

Vnit řní šířka ložné plochy cca 2.480 mm. 

Celková šířka 2.550 mm. 

Vnit řní výška ložné plochy cca 2.700 mm. 

Boční nakládací výška cca 2.640 mm. 

Nakládací výška vzadu cca 2.700 mm. 

Ložná výška cca 140 mm nad výškou točnice tahače. 

 

Obr. 57 – Rozměry návěsu Coil Schwartzmüller 
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e) foto 

 

Obr. 58 – Návěs Coil Schwartzmüller 

 

A6.4 Autojeřáb 
a) název: Autojeřáb LTM 1050-3.1, Liebherr 

b) popis: Třínápravový LTM 1050-3.1 s maximální nosností 50 tun nabízí vynikající nosný 
výkon celé provozní oblasti. Teleskopický výložník je rychle rozložen na jakoukoli 
požadovanou délku pomocí osvědčeného hydromechanického teleskopickém systému, 
teleskopická operace může být provedena také při zatížení. Obě nápravy kompaktního 
jeřábu jsou řízené a řiditelné. To zajišťuje vynikající schopnosti v každém terénu a 
ovladatelnost i na stísněných staveništích. 

c) technické údaje 

Max. lifting capacity 50 t at 3 m radius 

Telescopic boom 11.3 m - 38 m 

Lattice jib 9.0 m - 16 m 

Travel motor/crane engine/output Liebherr, 6-cylinder, turbo-Diesel, 270 kW 

Drive/steering 6 x 6 x 6 

Travel speed 80 km/h 

Operational weight 36 t 

Total counterweight 7 t 

Tab. 23 –Technické údaje autojřábu Liebherr LTM 1050-3.1 
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 d) rozměry 

 

Obr. 59 – Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 
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e) pracovní diagram 

 

Obr. 60 – Pracovní diagram autojeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 

f) foto 

 

Obr. 61 –  Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 
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A6.5 Svářečka 
a) název: TransTig 1750 Puls, Fronius 

b) popis: TransTig 1750 Puls – malý, robustní a plně digitalizovaný. S váhou 9,1 
kilogramu je tento jednosměrný proudový zdroj pro TIG svařování ideální pro mobilní 
použití, např. na stavbách. Zabudovaný mikroprocesor garantuje maximálně stabilní 
oblouk  a 100% reprodukovatelné vlastnosti při svařování. TransTig 1750 Puls je vhodný 
při svařování proudem do 170A 

c) technické údaje 

170A při 9,1 kg 

přívod 230V pro mobilní použití 

plně digitalizovaný 

3 - 170A 

30% DZ při 170A, 100% DZ při 120A 

4,13 kg / 9.1 lb 

1 x 230V 

Tab. 24 – Technické údaje svářečky TransTig 1750 Puls 

d) foto 

 

Obr. 62 – Svářečka TransTig 1750 Puls 

 

A6.6 Ponorný vibrátor 
a) název: Benzínový ponorný vibrátor betonu HHBR5.5, Holzinger 
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b) popis: Vibrátor s vlastním motorem, je vhodný všude tam, kde je zbytečné a zdlouhavé 
přivádět elektrickou energii. V provedení: stabilní konstrukce, silný motor, jednoduchá 
obsluha, nenáročný na údržbu, vypínač. 

c) technické údaje 

Hmotnost 44 kg 

Průměr vibra ční jehlice 45 mm 

Délka ohebné hřídele/hadice 6 m 

Výkon motoru 4 kW / 5,5 PS 

Motor. Olej 10 - W40 

Rozměry motoru 55 x 40 x 45 cm 

Tab. 25 – Technické údaje ponorného vibrátoru HHBR 5.5 

d) foto 

 

Obr. 63 – Ponorný vibrátor HHBR5.5 

 

A6.7 Míchačka 
a) název: Stavební míchačka Belle BWE 250/230V 

b) popis: Stavební míchačky Belle řady BWE jsou určeny pro kapitány stavebního 
průmyslu. Jejich robustní a masivní konstrukce zaručuje dlouhou životnost. Možnost 
výběru motorů jak na 230 V, tak 400 V. Na přání lze dodat i s naftovým motorem. 
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c) technické údaje 

Geometrický objem bubnu (litr) 400 

Obsah mokré směsi (litr) 250 

Otáčky bubnu (ot./min.) 22 

Napětí motoru (V/Hz) 230/50 

Příkon motoru (kW) 2,2 

Rozměry v×š×d (cm) 160×120×195 

Váha (kg) 240 

Tab. 26 – Technické údaje míchačky Belle BWE 250/230 V 

 

d) foto 

 

Obr. 64–Míchačka Belle BWE 250/230 V 

 

A6.8 Pracovní plošina 
a) název: Nůžková pracovní plošina H 12 SX, Haulote 

b) popis: Robustní a vysoce odolná pracovní plošina s nosnotí koše 500 kg s velmi dobrým 
poměrem cena/výkon. Plošinu využijete při konstrukci opláštění hal, vybavení hrubých 
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staveb technickým zařízením a dalších aplikacích. Předností stroje je snadná obsluha, 
přesné a plynulé ovládání. Díky své jednoduché konstrukci jsou nůžkové dieselové plošiny 
Haulotte téměř bezporuchové a případná závada je snadno diagnostikována. 

c) technické údaje 

Kategorie Nůžkové 
Dodavatel Haulotte Group 
Pracovní výška 12,00 m 
Stranový dosah 0,00 m 
Nosnost koše 700 kg 
Pohon Diesel 
Přepravní délka 4,00 m 
Přepravní šířka 2,00 m 
Přepravní výška 2,00 m 
Hmotnost 5510 kg 

Tab. 27 – Technické údaje pracovní plošiny Haulotte H 12 SX 

d) foto 

 

Obr. 65 – Pracovní plošina Haulotte H 12 SX 

A6.9 Kombinované kladivo 
a) název: TE 60 Kombinované kladivo, Hilti 

b) popis: Kombinované sbíjecí kladivo – prakticky bezprašné jádrové vrtání a sekání s 
novým systémem TE DRS-BK, vysoký krouticí moment optimální pro jádrové vrtání, 
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robustní konstrukce zajišťující dlouhou životnost, těžiště posunuto blíž k rukojeti pro lepší 
vyvážení stroje a snadnější obsluhu. 

použití: Jádrové vrtání do zdiva a betonu s korunkami TE-Y-BK do průměru 100 mm, 
jádrové vrtání do zdiva s korunkami DD-B PCM do průměru 100 mm, vrtání průchozích 
otvorů s vrtáky TE-YX/TE-Y do průměru 40 mm, středně náročné demoliční práce. 

c) technické údaje 

Jmenovitý příkon 1300 W 
Rozměry (DxŠxV) 480 x 115 x 274 mm 
Energie příklepu 7.3 J 
Šířka 115 mm 
Hloubkoměr Ne 
Hmotnost podle standardu EPTA 6.4 kg 
Otáčky naprázdno (rychlost 1) 350 ot./min. 
AVR - Aktivní redukce vibrací Ne 
Síťový kmitočet 50-60 Hz 
Triaxiální vibrace při vrtání do betonu 18.5 m/s² 
Nejistota pro hodnotu vibrací ve třech osách při sekání 1.5 m/s² 
Hodnoty vibrací ve třech osách při sekání do betonu 15.5 m/s² 
Rozsah vrtací kapacity 12 mm - 40 mm 
Snížené rušení rádia a televize Ano 
Aretace spínače Ano 
Modul pro odsávání prachu TE DRS-BK, TE DRS-

S, TE DRS-B 
Optimální rozsah průměru vrtání v betonu 18 mm - 40 mm 
Typická hladina emitovaného akustického tlaku (A) dle 
EN 60745 

96 

Typická hladina zvukového výkonu (A) dle EN 60745 107 
Typ sklíčidla Sklíčidlo TE-Y (SDS 

max) 
Počet rychlostí 1 

CB – certificate Certifikáty 
UL, CSA 

Servisní kontrolka Ano 
Typ sklíčidla Ne 
Tlačítko zpětného chodu Ne 
Odolnost proti rušení Ano 
TPS - elektronická ochrana proti krádeži Ne 
Max. frekvence příklepu 3300 úderů/min. 

ATC - Aktivní kontrola kroutícího momentu Ne 
Tab. 28 – Technické údaje kombinovaného kladiva Hilti TE 60 
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d) foto 

 

Obr. 66 – Kombinované kladivo Hilti TE 60 
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A6.10 Příloha – výpočty únosnosti jeřábu 
 

 

Tab. 29 – Tabulka únosnosti jeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 

 

m 22 m 27,3 m 

9 15,6 12,5 

10 13,4 11,6 

11 11,5 10,8 

12 10,1 10,1 

14 7,8 7,8 

16 6,3 6,4 

18 5,2 5,3 

20   4,3 

Tab. 30 – Výňatek z tabulky únosnosti jeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 
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nosnost (t) 
vzdálenost 

(m) pozice název 
prvku 

délka 
ramene 

(m) dle tabulky 
vzdálenost 
prvku (m) 

výsledná 
nosnost 

(t) 
hmotnost 
prvku (t) 

5,3 18     
pozice 1 S7 27,3 

4,3 20 19,4 4,6000 3,008 

6,3 16     
pozice 1 S7z 22 

5,2 18 16,6 5,9700 3,008 

7,8 14     
pozice 1 S9 22 

6,3 16 15,6 6,6000 3,153 

7,8 14     
pozice 2 OP17 22 

6,3 16 15,3 6,8250 6,683 

6,3 16     
pozice 2 OP30 22 

5,2 18 16,1 6,2450 5,460 

7,8 14     pozice 
3a 

OP17 22 
6,3 16 15 7,0500 6,683 

10,1 12     pozice 
3a 

OP27 22 
7,8 14 13,4 8,4900 7,108 

6,3 16     pozice 
3b OP23 22 

5,2 18 16,2 6,1900 5,935 

Tab. 31 – Výpočet únosnosti jeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 

 

Výpočet byl proveden podle lineární interpolace, vypočtené hodnoty nosnosti 

jeřábu proto nejsou úplně přesné, ale nosnost v daném místě bude vyšší. Avšak jedná se o 

krátké úseky, kde jsem se rozhodla takto postupovat, protože je to dostačující. Hmotnost 

prvků musí být ve všech případech menší než výsledná nosnost jeřábu. Po porovnání 

shledáme, že tomu tak je. 
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A7. Kontrolní a zkušební plán 
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Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je příloha B5. 

 

A7.1 Podrobný popis a způsob provádění jednotlivých kontrol  

O všech kontrolách je proveden zápis do stavebního deníku s datem provedení a 

podpisy provádějícího a přebírajícího. Měření odchylek je prováděno teodolitem, 

nivelačním přístrojem (nebo totální stanicí), nivelační latí, dvoumetrovou vodováhou, 

pásmem a olovnicí.  

 

7.1.1. Kontroly vstupní 

1. K – Kontrola projektové a výrobní dokumentace 

Kontrolujeme úplnost a správnost realizační projektové dokumentace. Na stavbě 

bude uložen aktuální technologický postup pro provádění montovaného skeletu, spolu s 

kompletní projektovou dokumentací k nahlédnutí při případných nejasnostech.  

2. K – Kontrola poměrů na staveništi 

Kontrolujeme shodnost zařízení staveniště s projektovou dokumentací, zejména 

zpevněné plochy pro skládky a pro pojezd strojů, včetně přístupu do skladů a stávající 

administrativní budovy. Dále prohlédneme neporušenost oplocení staveniště minimálně 

1,8 m výšky a zamykatelnost obou příjezdových bran. Důležité je také označení vjezdů na 

veřejnou komunikaci dopravními značkami a značení staveniště. 

3. K – Kontrola staveništních přípojek 

Kontrolujeme provedení a dokončení přípojek a soulad projektové dokumentace se 

skutečností, jednotlivé vývody musí být připraveny k užití pro odběrná zařízení. 

Zkontrolujeme také nepoškozenost všech částí staveništních rozvodů, která mohla být 

způsobena předcházející stavební etapou. 

4. K – Kontrola připravenosti staveniště 

Dostatečnou pevnost betonu provedených konstrukcí zkontrolujeme pomocí 

Schimdtova tvrdoměru. Při tom prohlédneme neporušenost podkladového betonu a 

základových kalichů, zejména trhliny, praskliny a jiná mechanická poškození. 

5. K – Kontrola geometrie základových patek 

Kontrolujeme plošné založení a monolitické základové patky. Pomocí svinovacího 

pásma a vodováhy měříme přesnost provedených nosných konstrukcí. Pomocí nivelačního 

přístroje zkontrolujeme výškovou odchylku prvků založení s maximální tolerancí ±15 mm: 

• základová spára v úrovní kóty – 1,600 m, 
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• horní úroveň podbetonávky – 1,100 m, 

• horní hrana kalichů – 0,300 m. 

Rovinnost hlavice se musí pohybovat v intervalu ±5mm/2m. 

6. K – Kontrola pracovních podmínek 

Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž konstrukce. 

Montáž železobetonového skeletu bude přerušena za nepříznivých podmínek – bouřky, 

přívalového deště, vydatných srážek. Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 10 

m*s-1. Při provádění prací při teplotě pod 5°C musíme učinit daná opatření pro betonáž - 

je možné zahřívat záměsovou vodu, případně zahřívat kamenivo či pytlovanou maltovou 

směs. Pokud teploty klesnou pod -5°C budou práce na objektu přerušeny. Povrch dílců 

nesmí být namrzlý, nebo zasněžený. Při snížení viditelnosti pod 30m budou montážní 

práce přerušeny. 

7. K – Kontrola pracovníků 

Všichni pracovníci stavby musí být zdravotně způsobilý pro výkon práce. Pracovní 

pozice, pro které je nutná speciální pracovní odbornost, musí zastávat pouze osoby 

splňující tyto nároky a to musí prokázat průkazem či certifikátem. Osoba určená pro práci s 

autojeřábem musí vlastnit jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C. Osoba pověřená 

upevňováním břemen na závěsný mechanismus autojeřábů – vazač břemen, musí doložit 

svůj platný vazačský průkaz. Osoby obsluhující montážní plošiny musí být proškoleny 

v ovládání těchto plošin. Dále musí být všichni pracovníci stavby řádně proškoleni o 

zásadách BOZP a také jim bude k vysvětlen technologický předpis pro následující činnosti 

a správný postup prací. Seznámení s BOZP a technologickým předpisem stavební etapy 

bude stvrzeno podpisy zaškolených pracovníků stavby. 

8. K – Kontrola strojů a nástrojů 

Zkontrolujeme výkonnost všech předepsaných strojů a jejich technický stav. Stroje 

musí odpovídat nárokům stavby. Dále ověříme odvodnění a dostatečnou únosnost jak 

pracovních ploch, tak i ploch odstavných. Důležitou součástí autojeřábu jsou bezvadné 

vázací a upevňovací prostředky. Dále zkontrolujeme kompletnost všech nástrojů ke stavbě, 

jejich čistotu a použitelnost. 

9. K – Kontrola jakosti materiálu a prvků 

Při každé přejímce materiálu kontrolujeme počet, kvalitu a neporušenost dodaných 

materiálů. Kvalitu ukazují provedené zkoušky, jejich výsledky a certifikáty vlastností. U 

neporušenosti materiálů se soustředíme zejména na možné praskliny prefabrikátů a další 
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mechanická poškození jak samotných prvků a ostatních materiál, tak obalových hmot kvůli 

možnému poškození či znehodnocení obsahu. 

7.1.2 Kontroly mezioperační 

10. K – Kontrola dutiny kalichu 

Před osazením sloupů kontrolujeme dutinu kalichu, zda neobsahuje hrubé částice, 

nečistoty a prachové částice. Dutinu je nutné řádně navlhčit kvůli vylití betonové směsi, to 

znamená, že musí být vlhká při lití betonové směsi, tedy těsně před osazením sloupu. 

11. K – Kontrola upevnění zavěšení sloupů 

Vazač břemen ještě před pozvednutím sloupu autojeřábem překontroluje závěs. Pro 

následné odháknutí sloupu po vzpřímení a zaklínování sloupu ve svislé poloze v kalichové 

patce je k závěsu připevněno lano. 

12. K – Kontrola osazení sloupu do kalichu 

Zkontrolujeme správnost umístění sloupu v příslušné patce podle projektové 

dokumentace, zároveň to, jak je sloup orientován, respektive jak jsou orientovány kotvy 

HTA, žiletky ve zhlaví sloupu pro uchycení panelů opláštění a zabudované zámečnické 

výrobky pro uchycení stěn.  

Sloup umisťujeme do průsečíků modulových os. Pata sloupu se nachází na výškové 

úrovni – 1,050 m, hloubka kalichů je 800 mm, vetknutí sloupů je navrženo 750 mm, podlití 

sloupů je uvažováno 50 mm. 

13. K – Kontrola svislosti sloupu 

Olovnicí zkontrolujeme svislost sloupu, která se nesmí odchylovat o více než ±20 

mm. 

14. K – Kontrola správného vyklínování sloupu 

Pro dostatečné zafixování sloupu ve svislé poloze použijeme dva dřevěné dubové 

klíny po všech stranách sloupů (celkem osm klínů na jeden sloup). Tyto klíny musí být bez 

viditelného porušení. 

15. K – Kontrola zálivkového betonu 

Zálivka bude provedena betonem minimálně třídy C25/30, kontrolujeme správnost 

míchání podle předepsané receptury v míchacím centru na staveništi. Dále úplnost 

vyplnění kalichové patky. Bude odebrán vzorek krychle o rozměrech 150x150x150 mm, 

na kterém bude provedena zkouška pevnosti v tlaku, aby byla ověřena minimální třída 

betonu C25/30. 

16. K – Kontrola dostatečného zhutnění betonové zálivky 
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Betonová zálivka bude zvibrována dvěma vpichy vibrátoru po každé ze stran 

sloupu minimálně po dobu pěti vteřin. Betonová zálivka musí být provedena až po hranu 

kalichové patky, tj. výšková úroveň –0,300 m. 

17. K – Kontrola dodržení technologické přestávky 

Technologická pauza bude trvat tři dny. Práce na střešních dílcích a stěnových 

panelech může začít až po uplynutí této doby. Po dobu tuhnutí jsou sloupy zaklínovány. 

18. K – Kontrola ocelových trnů pro osazení střešních prvků 

Přípustné vychýlení je do ±10 mm, dále kontrolujeme čistotu, přítomnost 

nežádoucích prachových částic či mazu, který by mohl zapříčinit nedostatečné přilnutí 

ocelových trnů s betonovou zálivkou ve spoji. 

19. K – Kontrola pryžových ložisek 

Kontrolujeme správné umístění podle projektové dokumentace, zejména jejich 

přítomnost tam, kde jsou předepsány. 

20. K – Kontrola upevnění střešního prvku 

Vazač břemen ještě před pozvednutím prvku autojeřábem překontroluje závěs. A 

ujistí se, zda je zvedán správný prvek podle projektové dokumentace. 

Podle projektové dokumentace řídíme postup výstavby – bez návaznosti na stěnové 

dílce jsou montovány pouze prvky V1 (2 ks), T1 v ose E (2 ks) a T2 (2 ks), ostatní prvky je 

možno montovat až po ukotvení třetí řady stěn. 

21. K – Kontrola osazení střešního prvku 

Kontrolujeme správné vyplnění montážních otvorů betonovou zálivkou – ze 3/4, 

minimální třídy betonu C25/30, rozmístění pryžových ložisek pod uložení střešních dílců, 

orientaci, která je jednoznačně dána tvarem prvku v místě uložení. 

22. K – Kontrola vyvrtaných otvorů pro základové prahy 

Umístění otvorů v kališích musí odpovídat výztuži ve spodní části základových 

prahů, jejich rozměr je předepsán na průměr 60 mm a do hloubky 150 mm. Vyvrtané 

otvory se plní ze tří čtvrtin betonovou zálivkou minimální třídy C25/30. 

23. K – Kontrola betonového lože pod základovými prahy 

Základové prahy se osazují na horní líc kalichů, kontrolujeme tloušťku lože, která 

má činit 20 mm a dostatečné rozprostření po celé ploše. Minimální třída betonu je určena 

na C25/30. 

24. K – Kontrola upevnění základových prahů 
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Vazač břemen ještě před pozvednutím prvku autojeřábem překontroluje závěs. A 

ujistí se, zda je zvedán správný prvek podle projektové dokumentace. 

25. K – Kontrola betonového lože pro panelové dílce 

V místě uložení panelů na základové kalichy či monolitické základové prahy činí 

tloušťka betonového lože 20 mm betonu C 25/30. Zkontrolujeme tloušťku vrstvy a její 

rozvnoměrné rozmístění v oblasti umístění panelu.  

26. K – Kontrola správnosti panelového dílce 

Podle projektové dokumentace určíme správné umístění panelového dílce a jeho 

umístění na stavbě. 

27. K – Kontrola vyvrtaných otvorů pro panelové dílce 

Spodní řada panelů je kotvena pomocí trnů vyčnívajících z úložných ploch panelů, 

pro které kontrolujeme správnost vyvrtání otvorů v kalichu či základovém prahu. 

Kontrolujeme správnost umístění, rozměrů (průměr 60 mm, hloubka 150 mm) a zaplnění 

betonovou zálivkou (ze tříčtvrtin, tř. C 25/30). 

28. K – Kontrola upevnění zavěšení panelového dílce 

Vazač břemen ještě před pozvednutím prvku autojeřábem překontroluje závěs. A 

ujistí se, zda je zvedán správný prvek podle projektové dokumentace. Podle projektové 

dokumentace zkontroluje také maximální úhel odklonu závěsného lana od svislice, který je 

30° pro následující prvky: 

OP1, OP1a, OP1.1, 

OP2, OP2z, OP2za, 

OP6, 

OP7, 

OP17, OP17.1, 

OP18, OP18a, 

OP19, OP19.1, 

OP20, 

OP24, 

OP27, 

PS2, PS8, PS12, PS13. 

Pro ostatní prvky je úhel odklonu závěsného lana od svislice 45°. 

29. K – Kontrola styčných a ložných spar 

Panely se k sobě kladou na sraz se svislou spárou tloušťky 20 mm a na sebe v 

systému pero-drážka do jemnozrnného bet. lože třídy C 25/30. Spáry musí být zcela 
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vyplněny, po montáži bude vytlačená část betonu ze spáry zatlačena zpět a zapravena. 

Kontrolujeme tloušťku spár, úplné vyplnění a vzhledné zapravení. 

30. K – Kontrola dočasných montážních spojů 

Bude provedena dočasná stabilizace stěn, je nutno zkontrolovat správnost 

provedených spojů. Stabilizační spoj může být odstraněn až po zasmyčkování všech stěn a 

zatvrdnutí zálivky. K dostatečnému zatvrdnutí zálivky dojde minimálně po třech dnech. 

31. K – Kontrola šroubovaných spojů 

Zkontrolujeme každý šroubový spoj podle projektové dokumentace – porovnáme 
předepsaný spojovací prvek, šrouby musí být dotaženy na předepsaný moment. 

32. K – Kontrola svařovaných spojů 

Každý svarový spoj zkontrolujeme podle projektové dokumentace – spoj musí mít 

tvar a rozměry určené projektem, na povrchu svaru nesmí být zápaly. 

33. K – Kontrola antikorozního nátěru 

Zkontrolujeme použití antikorozního nátěru na všechny ocelové prvky, které 

nejsou zality betonovou směsí. Tento nátěr musí být nejméně třívrstvý. 

34. K – Kontrola osazení stěnových dílců 

Zkontrolujeme správnost osazení podle projektové dokumentace, dále 

neporušenost a čistotu všech dílců, jejich hladký povrch, řádné zapravení spár, přípustné 

polohové odchylky: vodorovně ±12mm, svisle ±12mm, rovinnost uložení stěnového dílce: 

±5mm/2m. 

7.1.3. Kontroly výstupní 
35. K – konečná kontrola svislosti a rovinnosti skeletu 

Svislost montovaných prvků se nesmí lišit o ± 30mm a vodorovnost o ± 25mm. 

Tyto hodnoty se měří teodolitem a nivelačním strojem od celkové geometrie předepsané 

projektovou dokumentací. 

36. K – kontrola prefabrikovaného  skeletu jako celku 

Zkontrolujeme vizuálně vzhled celé konstrukce a jejích jednotlivých dílců. 

Zkontrolujeme znečištění nebo mechanická poškození povrchu prvků. Kontrolujeme 

provedení styků. Přítomný statik rozhodne o funkčnosti a bezpečnosti užívání konstrukce a 

stabilitě zhotovené stavby. Provede se zápis o předání zhotovené části do stavebního 

deníku 
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Následující text cituje odstavce z právních předpisů – Nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, které 

se týkají stavební etapy montáže hrubé vrchní stavby v konkrétním případě lisovny EPS v 

Uničově. Tyto citace jsou uvedeny kurzívou. Jsou doplněny o komentáře týkající se 

konkrétní stavby, u kterých je použito běžného řezu písma. 

 

A8.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 1 
Další požadavky na staveniště  

Obecné požadavky 
 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně  1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně  
vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z 
horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. 
bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně 
přístupných    komunikacích    umožňovalo    bezpečný    pohyb    fyzických    osob 



 112 

s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami16), 

provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   Zákaz   vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během 
provádění 
prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5). 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky  zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 
Staveniště bude celé oploceno stávajícím plotem do výšky 1,8 m. Oba vjezdy na 

staveniště jsou zajištěny zásuvnými uzamykatelnými branami. Na obou branách a na 

plotech směrem k ulici Šumperská budou výstražné a bezpečnostní tabule. Staveniště bude 

průběžně kontrolováno a regulováno pro bezpečný pohyb osob po staveništi. Stroje a 

dopravní prostředky se budou koordinovaně pohybovat po staveništi dle dokumentace o 

zařízení staveniště. 

 
II. Zařízení pro rozvod energie 

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

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno 
přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a sjeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 
provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
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pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných  strojů  pod  vedením  vyloučit, je  nutno  umístit  závěsné   zábrany a 
náležitá upozornění. 

 
Napojení na elektrickou síť pro zařízení staveniště bude provedeno z rozvodné 

stanice na severní hranici pozemku. Tam je přiváděna od trafostanice na sousedním 

pozemky. Tam je také umístěn hlavní vypínač elektrické energie. Ten bude řádně 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a bude označen. Všichni pracovníci budou řádně 

proškoleni pro práci s přístroji a před zapojením přístrojů do sítě zkontrolují nepoškozenost 

přívodních kabelů a nepřítomnost vlhkosti v přístroji podle uložení přístrojů v příslušných 

skladech. 

 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 

a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle  pokynů výrobce  a v souladu  s požadavky  zvláštních právních předpisů18) a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního    prostředí    vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 

7. Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce  zejména při  používání  a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky    zajišťuje zhotovitel, aby    fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
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osamoceně byly  seznámeny  s pravidly  dorozumívání pro případ nehody  a  stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 
Pro montáž bude použit Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1, dále tahač s návěsem, 

tahač s podvalníkem a nůžková pracovní plošina H 12 SX, tyto stroje se budou pohybovat 

v areálu staveniště, při přerušnení prací se každý stroje vrátí do přepravní polohy na 

skladovací místo. Stroje se budou pohybovat pouze po vnitroareálové komunikaci a po 

zpevněných plochách (panelové příjezdové ploše a štěrkovém násypu). Všechny sklady 

materiálu a prostory pro pracovníky jsou uzamykatelné. Při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách se pracovníci budou řídit nařízením vlády 362/2005 Sb. 

 
Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení,  popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení  stroje  do chodu zvukovým, případně  světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem 
jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní  prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních 
právních 
předpisů16). 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
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Oblast pro pohyb strojů (po staveništi je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště – 

je to vnitroareálová komunikace a zpevněné štěrkové a panelové plochy. Před montáží 

prvků musí být autojeřáb řádně zapatkován, aby nedocházelo k zaboření botky. Před 

použitím strojů proběhne kontrola nepoškozenosti a řádného stavu strojů, pojistných 

zařízení, polohy a závěsných prostředků. 

III. Mícha čky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 

údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 

 
Na staveništi se bude nacházet míchací centrum se stavební míchačkou Belle BWE 

250/230V, která bude stát na zpevněné ploše a bude sloužit pro míchání betonu třídy 

C25/30 pro zapatkování sloupů, zálivky montážních otvorů, styčné a ložné spáry. Pro její 

obsluhu bude určen jeden zaškolený pracovník. 

IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 

ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

 
Bude užito benzínového ponorného vibrátoru betonu HHBR5.5. Obsluhovat ho 

bude řádně proškolená osoba, která bude dbát na desetimetrovou vzdálenost motorové 

jednotky a vibrátoru. Vibrátor slouží pro zvibrování betonové zálivky v kalichu po osazení 

sloupu. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti  samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
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návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, 
ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 

 
Stroje budou odstaveny do určených poloh. Autojeřáb bude v přepravní poloze, 

zvedací plošina bude v dolní poloze. Stroje budou zabržděny ruční brzdou a zajištěny 

klíny. Před opuštěním staveniště nutno překontrolovat uzamčení strojů a uložení klíčů do 

buňky stavbyvedoucího. 

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

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
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mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny5). 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 

 

Na stavbě budou autojeřáb a zvedací plošina. Autojeřáb se dopraví po vlastní ose 

se zvedacím ramenem v přepravní poloze. Zvedací plošina bude na stavbu dopravena za 

tahačem. 

Příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15).  Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 
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vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech  s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky  a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů23). 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem24). 

 
Prvky budou skladovány podle jednotlivých fází zařízení staveniště – prvky 

prutové budou skladovány na dřevěných podkladcích čtvercového nebo obdélníkového 

profilu, pokud bude více uložených dílců na sobě, pak s prokladky do maximální výšky 

1,5m ; prvky deskové budou skladovány na ocelových kozách, kde na každé straně budou 

uloženy tři prvky, vzájemně budou odděleny prokladky. Tyto skládky budou umístěny na 

zpevněném, odvodněném a rovném povrchu. Prvky budou skladovány s takovou orientací 

v jaké budou smontovány, mimo sloupů, které budou loženy na skládce vertikálně. Sypké 

hmoty pro výrobu betonu budou uloženy ve stávajícím skladu dřevovýroby v pytlích na 

paletách, tyto pytle se budou ukládat ručně, maximálně do výšky 1,5 m. 

 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 

do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, 
aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
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podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 

 

Manipulace s betonem třídy C25/30 pro výplně kalichových patek, montážních 

otvorů a ložných a styčných spar bude pouze ruční. Práce budou prováděny ze země, nebo 

z montážní plošiny.  

 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak,aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 

stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 

S betonovými prvky bude manipulováno s ohledem na vyčnívající výztuže pro 

kotvení a spojování. I po umístění prvku na danou pozici musí být bráno v úvahu možné 

nebezpečí poranění o vyčnívající kovové prvky. K jiným případům manipulace s 

železářskými pruty nebude docházet. 

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

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 



 120 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše  lze pouze podle  zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický  postup  stanoví způsob vyztužení těch dílců,  při jejichž  osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 

O převzetí montážního pracoviště bude proveden záznam do stavebního deníku. 

Prvky bude na závěs autojeřábu připevňovat kvalifikovaná osoba – vazač břemen, která je 

povinna překontrolovat úvazy před samotným zvednutím. Dále odpovídá za správné 

připevnění k zabudovaným okům a otvorům pro montáž a zároveň kontroluje úhel 

zvedacích lan podle montážního předpisu. 

A8.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
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musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. 

2.  V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je 
nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 

3.  Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací7).  

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 

 
Pracovní plocha montážní plošiny je zabezpečena ze všech stran kovovým madlem 

ve výšce 1,1 m, u podlahy je bezpečnostní lišta výšky 15 cm jako ochrana před případným 

sesutím například pracovního nástroje. Uprostřed je osazena středová tyč. 

 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci.  

 
Montážní pracovníci budou vybaveni pásem na nářadí, do kterého jej budou 

odkládat. Montážní plošiny jsou u podlahy opatřeny zarážkou o výšce 15 cm.  

 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
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a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 

pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého prostoru se 

vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve 
výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m.Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níže položeném pracovišti. 

 
Pro tuto stavbu je šířka ohroženého prostoru 1,5 m od volného okraje pracovní 

plochy. V tomto prostoru dbají všichni pracovníci zvýšené opatrnosti. O jeden metr – na 

2,5 m, zvětšíme šířku ohroženého prostoru pro vertikální přepravu břemen autojeřábem. V 

tomto prostoru se smí pohybovat pouze osoba navádějící autojeřáb. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky.  

 
Shazování předmětů či materiálů z výšky se nepředpokládá. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C.  
 

Před započetím a v průběhu montáže je třeba sledovat povětrnostní vlivy. 

Teploměr je umístěn na stávající administrativní budově. Měřič rychlosti větru se nachází 

na rameni jeřábu.  

 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených 
nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 
nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 
Tyto podmínky práce se vyskytují pouze v několika málo případech, pracovník, 

jenž bude tuto činnost provádět musí být vybaven ochranným postrojem pro zajištění proti 

pádu z výšky. Tento postroj se nachází na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího. 

 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži 
a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 
Všichni pracovníci podílející se na montáži skeletové konstrukce jsou povinni být 

proškoleni o možných rizicích výstavby a zároveň o prevenci, jak nebezpečným situacím 

předcházet. Zaměstnavatel zodpovídá za řádné školení, všichni zaměstnanci musí podepsat 

souhlas s absolvováním daného školení. Bez potřebného školení nemá pracovník povolen 

vstup na staveniště. 
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Závěr 

Výsledkem mé práce jsou dokumenty potřebné k realizaci montáže prefabrikované 

haly, kterými jsou stavebně technologická zpráva, technologický předpis, technická zpráva 

zařízení staveniště a výkres situace zařízení staveniště. Navrhla jsem řešení dopravy na 

staveniště a řešení dopravních vztahů v místě stavby. A zvolila vhodné stroje pro primární 

i sekundární dopravu a pro horizontální i vertikální přemístění prvků v místě stavby. 

Ve shodě s platnými normami jsem vybrala důležité statě pro bezpečnost práce na 

staveništi a popsala je pro konkrétní případ montáže lisovny EPS v Uničově. Také jsem 

předepsala kontrolní body důležité pro jakost celé stavby. 

Součástí mé práce je také rozpočet etapy hrubé vrchní stavby, který je položkový, v 

tomto rozpočtu však figuruje odhad ceny prefabrikovaných dílců, který je pouze orientační 

a dopočet těchto položek by se v praxi řídil pořizovacími náklady nabídkového rozpočtu 

dodavatele, pro přibližné ocenění dopravy dílců, tedy alespoň přesnějšího nacenění 

nákladů na dopravu prefabrikátů, jsem použila podkladů od dodavatelské firmy. 

Pro svou práci jsem využila software BuildPower, Contec, AutoCad a produkty 

Microsoft Office. Během této práce jsem zdokonalila své dovednosti v těchto programech 

a objevila některá úskalí práce s nimi. Nicméně mi byly velkými pomocníky na mé cestě 

ke zdolání zadaných úkolů. 

Dalším obrovským přínosem pro mě byla vstřícnost firmy IP Systém, kde jsem 

absolvovala prohlídku areálu a seznámila se s opravdovými odborníky v oborech, jež se 

týkaly mojí práce, samozřejmě jsem jejich znalosti během krátké chvíle nestihla všechny 

dostatečně vstřebat, rozhodně mi ale pomohli ve vymýšlení řešení a k reálnějšímu pohledu 

na situaci. 

Pokoušela jsem se postupovat systematicky a postupně, jenže se mi občas stalo, že 

navazující stať nebyla vhodným řešení a tak jsem musela přebudovat předchozí části, tento 

postup jsem byla nucena opakovat i několikrát, stále dokola. To hodnotím jako největší 

přínos pro mé zkušenosti se zdoláváním ucelených projektů. Snad se mi napříště bude 

hodit některý z poznatků, který jsem nabyla i v této práci. 
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