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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné 
administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem 
zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické studie výstavby ocelové výrobní haly, 
položkového rozpočtu dle projektové dokumentace, zpracování finančního a časového plánu, 
návrhem vhodné strojní sestavy včetně zvedacích mechanismů, bezpečnosti práce, 
environmentálního plánu a kontrolního zkušebního plánu.  
  
Klí čová slova 
technologický předpis, finanční plán, časový plán, zařízení staveniště, ocelová konstrukce, 
bednění, drátkobeton, strojní sestava, hlubinné zakládání, dopravní trasy, pojezdy strojů, 
opláštění konstrukce, projektová dokumentace, pilotáž, kontrolní a zkušební plán, 
environmentální plán, bezpečnost práce  
  
  
  
Abstract 
The subject of my diploma thesis is the technology of steel production hall and brick 
administrative building in the komplex of Kabeltechnik compalny in Mikulov. Thesis deals 
with design of construction site, construction and technological study of construction of steel 
manufacturing hall, items budget according to project documentation, financial and time 
planing, proposal of suitable mechanical assembly including lifting mechanisms, safety of 
work, environmental plan and monitoring and test planing.  
  
Keywords 

technological instruction, financial planing, time planing, plan of building site, steel structure, 
formwork, wire reinforced concrete, mechanical assembly, deep foundation, schema of 
transport coordination, trajectory of motion of mechanisation, cladding design, project 
documentation, piloting, monitoring and test plan, environmental plan, safety of work 
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1 Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  Přístavby 6.etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik, Mikulov 

Místo stavby:  Nádražní 677E, Mikulov  

Kraj:   Jihomoravský 

Charakter stavby: Přístavba a stavební úpravy 

Katastrální území :     Mikulov na Moravě 

 

1.2 Identifikační údaje stavebníka 

Investor:          Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. 

Sídlo:            Nádražní 677E, 692 01 Mikulov 

IČO:        499 776 44 

 

1.3 Identifikační údaje projektanta 

Generální projektant: OK. Atelier s.r.o., Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav 

IČO:    607 444 56 

Zpracovatelé jednotlivých částí : 

- stavební část    Lumír Svoboda 

- statická část    Ing.Dalibor Klusáček, Ing.Dušan Medla 

- ocelové konstrukce   Aciercon s.r.o., Zvonařka 18, Brno         

- souhrnná část    Ing.Milan Ostřížek 

- požární ochrana   Ing.Pavel Šebesta, Lednická 23, Břeclav 

 

- topení a rozvody zemního plynu FaBa engineering, s.r.o., 1817/75, 690 03 Břeclav         

- elektro - silno a slaboproud  Elux spol. s r.o., Pod Zámkem 650/10, Břeclav 

- vodovod a kanalizace   Ing.Karel Rakovský 

- komunikace a zpevněné plochy Ing.Karel Rakovský 

- vzduchotechnika, klimatizace  Ing.Josef Hřib, Purkyňova  95a, Brno         

- technologie výroby   Investor 

- posudek denního osvětlení  Elux spol. s r.o., Pod Zámkem 650/10, Břeclav 

- projednání změny záměru  

 dle zákona č.100/2001 Sb.  Ing.Vašíček, Mezi mlaty 804/30, Kyjov  

- posudek soustavy umělého  

 osvětlení stávajících provozů  Elux spol. s r.o., Pod Zámkem 650/10, 690 02  

                                            Břeclav 
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- technologická část   investor 

- sklad tech.plynů   Linde Gas, a.s., U technoplynu 1524, 198 00 Praha 9,  

Kyje 

 

1.4 Identifikační  údaje zhotovitele stavby : 

Zhotovitel stavby bude určen výběrovým řízením na základě dokumentace pro výběr zhotovitele a 

zhotovení stavby. 

 

2 Členění stavby na jednotlité stavební objekty: 

SO 101 Výrobní hala 6.etapy      

SO 102 Sociálně administrativní budova 6.etapy    

SO 107 Změna užívání expedice 3.etapy       

SO 111a Úpravy výrobní haly 3.etapy       

SO 215a Areálové komunikace 6.etapy ( cca 30%celkového rozsahu)     

SO 216a Areálová dešťová kanalizace 6.etapy ( cca 15%celkového rozsahu )       

SO 217 Oplocení 6.etapy             

SO 220 Posílení čerpací stanice splašků  3.etapy.        

SO 221a Úpravy volných ploch (cca 40%celkového rozsahu)      

SO 222a Protipožární opatření – EPS       

SO 223 Sklad argonu a CO2           

SO 224  Prodloužení STL plynovodu          

SO 225 Úpravy a rozšíření trafostanice a rozvodny        

SO 226a Slaboproudé rozvody 

 

Objekty psané kurzívou byly předmětem řešení mé diplomové práce. 

 

3 Zhotovitelský systém: 

Hlavní zhotovitel stavby bude určen výběrovým řízením na základě dokumentace pro výběr 

zhotovitele a zhotovení stavby. Práce, které firma neprovádí, budou zadány specializovaným 

firmám tzv. subdodavatelům. 
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4 Popis staveniště 

4.1 Staveniště       

Terén v místě stavby je plochý jenom mírně ve sklonu a je položený níže než okolní účelové 

komunikace. Část plochy staveniště šesté etapy je nezastavěná, byla využívána pro zemědělskou 

výrobu, nenachází se zde vzrostlá zeleň. Zčásti bude zasahovat nová stavba do užívané části areálu 

vybudovaného v předchozích pěti etapách. Navrhovaná stavba se bude zčásti týkat i stavebních 

úprav stávajících budov a inženýrských sítí v areálu. Areál je ze tří stran lemován veřejnými 

účelovými komunikacemi ve zmíněných ulicích, na východní straně je za komunikací kolejiště 

železnice a nádraží. První až pátá etapa stavby jsou v provozu a komunikační napojení i rozsah 

skladovacích provozů investora umožní využít stávajících ploch pro zařízení staveniště – 

nepředpokládá se tedy ani dočasný zábor jiných pozemků pro stavbu než je rozsah pozemků 

investora.  Stávající přípojky inženýrských sítí postačují i pro provedení a zprovoznění šesté etapy. 

Z hlediska rozvodů inženýrských sítí bude nutné provést napojení šesté etapy na rozvody 

předchozích etap, zejména třetí až páté etapy, zejména prodloužit STL plynovod k nové regulační 

stanici před AB čtvrté etapy, napojit výtlak splaškové kanalizace na svodné potrubí třetí etapy, 

ústící do přečerpávací stanice a ji posílit, pro odvedení srážkových vod bude nutné vybudovat 

jímací potrubí pod halou a pod zpevněnými plochami napojené na retenční nádrž a čerpací stanici a 

výtlačné potrubí do místní vodoteče, protože jímací schopnost pískového podloží je předchozími 

etapami vyčerpána a v ploše nových parcel šesté etapy se vrstva písků vytrácí. Napojení na 

elektrickou energii a vodovodní rozvod bude vnitřkem haly třetí etapy. Navrhovaná stavba zasáhne 

částečně i do ploch třetí až páté etapy, kde se předpokládá dílčí úprava stávajících vsakovacích 

prvků napojením na svodné potrubí k retenční nádrži, úprava a rozšíření skladovacích ploch třetí 

etapy a demontáž a náhrada bočních a štítových stěn haly třetí etapy směrem k etapě šesté. 

Dopravní napojení na okolí se doplní o další sjezd a v této souvislosti dojde k úpravě směru a 

způsobu zásobování areálu, kdy se oddělí dovoz cívek od dovozu ostatního zboží pro výrobu a 

odvozu hotových výrobků. Dále se uvažuje doplnění celkového počtu parkovacích míst o dalších 

86 vzhledem k současnému stavu zaměstnanců ( cca 900 zaměstnanců ve 3 směnách ) a budoucímu 

nárůstu na 1150 zaměstnanců ve třech směnách. 

 

4.2 Poloha staveniště 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Mikulov zvané „Za nádražím„v přímé návaznosti 

ae stávajícím areálu výrobního závodu investora.  
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4.3 Možnosti napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Stavba je součástí areálu, který je v současné době napojen na technickou infrastrukturu. V rámci 

stavby se předpokládá pouze zřízení jednoho nového sjezdu z místní komunikace na parcele č.7750 

pro nový vjezd kamionů do areálu, který bude doplněn novými vnitroareálovými komunikacemi 

s jednosměrným průjezdem závodem s napojením na stávající sjezdy, jeden u Frigoprimy a druhý u 

železniční tratě. Tím by mělo dojít k odstranění souběhu dopravního zatížení na místní komunikaci 

na parcele č.4508.  

 

4.4 Poloha vůči záplavovému území 

Daná lokalita není v záplavovém území. 

 

4.5 Přístup na stavební pozemek po dobu stavby 

Pro stavbu bude možné využít stávajících sjezdů, přesto se předpokládá při zahájení stavby provést 

sjezd na pozemku p.č. 7750 z místní komunikace v prodloužení  železničního přejezdu. 

 

4.6 Zajištění medií po dobu stavby : 

Zásobování stavby medii bude po celou dobu stavby ze stávajících rozvodů v areálu. 

 

5 Popis hlavních stavebních objektů 

5.1 Objekt SO 101 Výrobní hala 6.etapy      

Zastavěná plocha 72,925 x 65,650 m = 4 787 m2 

Výšková úroveň  +0,000=203,45 m Bpv.  

 

Základová konstrukce: Založení konstrukce bude na velkoprůměrových pilotách, předpokládá se 

průměr 600 mm a délka do 6,0 m, pod podlahou bude proveden na stávající terén po odstranění 

ornice nový násyp ze zhutnitelných nenamrzavých zemin, pod podlahou bude na terén položena 

folie proti vlhkosti a pronikání radonu, na ni a pod ní ochranná geotextilie a poté vlastní podlahová 

vrstva tl.200 mm z drátkobetonu s rozptýlenou výztuží Dramix a případně s doplněním Kari sítí 

v zátěžově exponovaných místech. 

Konstrukční systém: Montovaná ocelová hala trojlodní. 

Sviské konstrukce: V příčném směru bude ocelová konstrukce trojlodní 20,8 + 22,0 +20,8 m, 

v podélném směru budou rámy po 6,0 m ve středních řadách budou v podélném směru průvlaky, 

takže vnitřní sloupy budou po 12,0 m. Výška haly v atice bude 8,5 m. Sloupy budou plnostěnné, 

příčle a průvlaky příhradové. 
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Střešní konstrukce: Střecha bude plochá ve skladbě trapézový plech s výplní vln, parotěsná zábrana, 

tepelná izolace s minerální vatou v tloušťce 200 mm, dilatační folie a hydroizolační folie. Skladba 

musí odpovídat požadavku na p- roof(3). Světlíky ve střeše budou obloukové, orientované 

v podélném směru, 6 ks 18,0 x 6,0 m a 3 ks 12,0 x 6,0 m. Výplň světlíků polykarbonát, tl.16 mm  

Povrchové úpravy: Podlahová vrstva bude  dilatována pomocí pracovních a prořezávaných spar, 

povrch podlahové vrstvy bude proveden se vsypem pro zlepšení obrusných a smykových vlastností 

povrchu. Výplň dilatací bude provedena pružně se zakrytím pro pojezd vysokozdvižnými vozíky. 

Obvodový plášť bude proveden ze stěnových panelů Kingspan v provedení podle požadavků požární 

bezpečnosti, předpokládá se přednostní využití panelů s jádrem IPN z důvodů možnosti použít nižší 

tloušťku, snadnější manipulace a nenasákavosti jádra panelu. Podezdívka bude provedena 

z betonových panelů s tepelnou vložkou z polystyrenu tl.100 mm, zvenku bude podezdívka opatřena 

kamínkovou mozaikovou omítkou v zelené barvě.  

Výplně otvorů: Prosklení ve stěnách s požární odolností – interiér-interier bude jednoduchým 

protipožárním sklem v pruhu výšky do 3,0 m, ve stěnách interiér exteriér –dvojsklo, vnitřní 

protipožární, vnější bez požární odolnosti běžné dvojsklo. Prosklení v požárních stěnách bude pevné 

bez otevíravých křídel, ostatní budou otevíravá. Prosklení na obvodových stěnách bude opatřeno 

protisluneční folií pro zamezení přehřívání interieru. Vrata ve stěně haly budou protipožární, 

posuvná do boku, vrata v čele tunelu budou rychloběžná plastová. Spojení s vedlejší halou 3.etapy 

bude posuvnými vraty v obou krajních polích s doplněním přístupovými dveřmi 

 

5.2 Objekt SO 102 Sociálně administrativní budova 6.etapy     

Základová konstrukce: Objekt bude založen na základových pasech vyztužených betonářskou 

výztuží, které budou podepřeny soustavou velkoprůměrových pilot zejména z důvodu výškového 

umístění základové spáry proti současnému terénu a urychlení výstavby.   

Konstrukční systém: Bude to zděná budova šířky 9,90 m a celkové délky 64,5 m, dvoupodlažní, 

světlá výška  obou podlaží bude 3,0 m, celková výška budovy u atiky 7,08 m nad terénem, 

provedená tradiční technologií. Budova bude mít dva dilatační celky. Nosné zdivo bude zděno z 

cihel  POROTHERM 30 a POROTHERM 25. 

Stropní konstrukce: Nadzemní část budovy bude mít strop nad 1.NP proveden z předepjatých 

panelů Spirol uložených na obvodových podélných zdech s doplňkovými částmi z železobetonu 

v prostoru schodišť a velkých otvorů. 

Střešní konstrukce: Střecha bude mít nosnou konstrukci z příčně uložených ocelových nosníků I 

300 ve spádu s trapézovými plechy s výškou vlny 160 mm, parozávbranou, tepelnou izolací 

RockWool tl.200 mm a povlakovou krytinou Sarnafil popř.Sika se splnění požárních požadavků. 

Povrchové úpravy: Venkovní zdivo bude zatepleno zvenku 100 mm minerální vlny a venkovní 

omítkou. 
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Výškové umístění podlahy přízemí objektu bude takové, že +0,000 = 203,45 m v systému Balt po 

vyrovnání. – odpovídá navrženému výškovému umístění podlahy 1.NP v navazující výrobní hale. 

 

5.3 Objekt  SO 214 Zřízení parkoviště 88 stání 

Obslužná komunikace š.6 m, 1470  m2, parkovací plochy ze zámkové dlažby 1100 m2, 

povrchové odvodnění do štěrkového vsakováku a odtok vody.   

 

5.3 Objekt SO 215a Areálové komunikace 6.etapy    

Celková plocha nových komunikací s asfaltovým povrchem 2 790 m2. 

 

5.4 Objekt SO 216a Areálová dešťová kanalizace 6.etapy  

PVC DN 300-145 m, PVC DN 400 - 30 m, PVC DN 500 - 60 m, PVC DN 600 - 25 m. 

 

5.5 Objekt SO 217 Oplocení 6.etapy             

Drátěné oplocení dl.365 m, 2x upravená brána včetně vybavení a přívodu.  

 

5.6 Objekt SO 221a Úpravy volných ploch           

Předpokládá se uložení přebytečné ornice a osetí travním semenem, uvažovaná volná 

plocha cca 1 945 m2.  

 

5.7 Objekt SO 224  Prodloužení STL plynovodu          

Prodloužení STL plynovodu bude provedeno napojením na stávající areálový STL plynovod, která 

prochází k výrobní hale SO 12. STL plynovod po areálu je majetkem investora. Prodloužení bude 

vedeno podél objektu sociálního zařízení SO 12 a dále do objektu SO 02. Na obvodové zdi bude 

zřízena skříň s hlavním uzávěrem plynu.  

Obsahuje vlastní STL vedení délky 110 m a regulátor STL-NTL na stěně budovy 
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6 Dokumenty stavebně technologického projektu 
 

6.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

V této zprávě je řešeno ZS a jeho napojení na přilehlé komunikace, staveništní přípojky (elektrické 

energie, vodovod, kanalizace), staveništní komunikace, umístění, množství a využití staveništních 

buněk, bezpečnost staveniště (oplocení, osvětlení) atd. Výpočet spotřeby elektrické energie a 

spotřeby vody pro danou technologickou etapu (montáž ocelové výrobní haly) je v příloze č. 1  - 

požadovaný příkon elektrické energie a v příloze č. 2 - spotřeba vody. 

 

Technická zpráva zařízení staveniště je v textové části označené A2. 

 

6.2 Projekt zařízení staveniště 

Z výkresové části zařízení staveniště je patrné napojení na inženýrské sítě, rozmístění rozvaděčů 

elektrické energie, umístění staveništní komunikace, napojení na okolní komunikace, situování 

staveništních buněk, osvětlení atd. 

 

Projekt zařízení staveniště je příloha výkresové části označené B7 

 

Schéma zařízení staveniště byl zpracován na tři technologické etapy: 

B7.1 - Schéma zařízení staveniště pro zemní práce  

B7.2 - Schéma zařízení staveniště pro montáž ocelové haly SO 101a výstavba objektu SO 102 

B7.3 - Schéma zařízení staveniště pro dokončovací práce  

 

6.3 Způsob realizace hlavních technologických etap 

Tento dokument řeší postup realizace jednotlivých technologických etap objektů SO 101 a SO 102 

a to od snímání ornice, provádění vrtaných velkoprůměrových pilot, bednění a betonáž 

základových patek a pasů, zdící práce, montáž ocelové haly a její opláštění.  

 

Způsob realizace hlavních technologických etap je v textové části označené A3. 

 

6.4 Technologický předpis pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 

V technologickém předpise je stanoven přesný způsob provádění vrtaných velkoprůměrových pilot, 

včetně specifikací materiálů, jejich množství, doprava a skladování. 
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Technologický předpis je rozčleněn na tyto části: 

 1 Obecné informace o stavbě 

 2 Výpis materiálu, doprava a skladování 

 3 Převzetí pracoviště 

 4 Obecné pracovní podmínky 

 5 Personální obsazení 

 6 Stroje a pracovní pomůcky 

 7 Pracovní postupy 

 8 Jakost, kontrola a zkoušení 

 9 Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP podrobně řešena v textové části C2.) 

10 Nakládání s odpady 

 

Technologický předpis je příloha textové části označené A4. 

 

6.5 Řešení dopravních vztahů 

V textové části jsou řešeny a znázorněny jak trasy (primární, sekundární), tak body zájmu a jejich 

posouzení. Body zájmů poukazují na možné ztížení a narušení plynulosti dopravy. Vyhodnocení 

trasy a bodů zájmu je přímo v textové části, která je doplněna mapami. Také je zde návrh 

dopravních prostředků, které budou použity pro dopravu či přepravu materiálu, jejich technické 

parametry, vzdálenosti tras a odhad doby přepravy. Výkresová část řeší napojení staveniště na 

okolní komunikace, úpravu dopravního značení v okolí staveniště a možné dopravní trasy. 

 

Řešení dopravních vztahů jsou v textové části označené A8. 

 

Užší dopravní trasy jsou přílohy výkresové části označené:  

 B3.1  Užší dopravní vztahy 

 

6.6 Návrh strojní sestavy 

V této příloze jsou uvedeny všechny stavební stroje a ruční nářadí, které jsou v dané technologické 

etapě použity, včetně jejich technických listů a potřebných parametrů (dosah, křivka únosnosti, 

příkon, výkon atd.). 

 

Návrh strojní sestavy je přílohová část B8. 
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6.7 Návrh a ověření zvedacího prostředku 

Při návrhu zvedacího prostředku byla zohledněna především únosnost, pozice zvedacího 

prostředku při montáži včetně četnost jeho přemístění. Dále bylo zohledněno také ekonomické 

hledisko v závislosti na čase výstavby. 

 

Návrh a ověření zvedacího prostředku je výkresová část v přílohové části B4. 

 

6.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

Nedílnou součástí stavebně technologického projektu je BOZP, který udává, jakým způsobem bude 

zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví v průběhu realizace jednotlivých technologických etap. 

BOZP bude zajištěna dle platných norem, zákonů, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je příloha textové části označené A7. 

 

6.9 EMS plán 

V tomto dokumentu  jsou popsány činnosti, při kterých může dojít k ohrožení životního prostředí 

případně osob. V každé pasáži se dozvíme jak těmto problémům předcházet a jak se chovat 

v případě jejich vzniku. Dále je zde také stanoveno kdo nese odpovědnost za nehodu při dané práci. 

 

EMS plán je v přílohové části označené B2. 

 

6.10 Účinnost ocelových vláken přidávaných do betonu – experimentální část 

Tato zpráva řeší experiment, při kterém byly namíchány čtyři záměsi betonové směsi o stejné 

receptuře s rozdílným druhem a množstvím dávkováním ocelových vláken a jedna referenční bez 

přidání vláken. V této části je vidět, jakým způsobem ocelová vlákna přidávaná do betonu ovlivňují 

výsledné vlastnosti betonu v tlaku a tahu ohybem. Dále je z protokolu patrné, jak vlákna ovlivňují 

vlastnosti čerstvého betonu, dobu vibrace či jeho konzistenci.  

 

Protokol je v textové části označené A6. 
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6.11 Návrh smlouvy o dílo 

Tato smlouva řeší vztah, který je uzavřena mezi objednatelem a hlavním zhotovitelem stavby. 

Předmětem smlouvy jsou Přístavby 6.etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik, 

Mikulov. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti k provedení stavby. 

 

Návrh smlouvy je v textové části označené A12. 

 

6.12 Kontrolní a zkušební plán 

V KZP je stanoven předmět kontroly, popis a způsob kontroly, tolerance a povolené odchylky, 

kritérium kvality, kdo zkoušení provádí, jaké pomůcky jsou na zkoušku zapotřebí, kdo kontrolu 

ověřil a nakonec převzal. KZP je primárně rozdělen na kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. 

 

Kontrolní a zkušební plán je textová část B1: 

 B11 KZP – Zemní práce – sejmutí ornice, úprava pláně 

B1.2 KZP – Zemní práce – piloty 

 B1.3   KZP – Základové konstrukce 

 B1.4   KZP – Zásypy 

 B1.5   KZP – Montáž ocelové haly 

 B1.6 KZP – Realizace průmyslových podlah – drátkobeton 

 B1.7 KZP – Zdění svislých nosných konstrukcí 

 B1.8 KZP – Stropní konstrukce z panelů Spiroll 

 

6.13 Časový plán 

Pro zjištění časové náročnosti výstavby ocelové výrobní haly byl pro sestavení časového plánu 

použit program MS Project. Začátek výstavby je plánován od 18.3.2011 a konec do 21.10.2011. 

 

Časový plán je textová část označená A11. 

 

6.14 Finanční plán 

Pro sestavení podrobného čerpání finančních prostředků byl využit program BuildPower a byl 

zpracován na základě rozpočtu a časového plánu.  

 

Finanční plán je textová část označená A10. 
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6.15 Nabídkový rozpočet 

Nabídkový rozpočet byl zpracován pro hrubou stavbu objektu SO 101- Výrobní hala a SO 102 – 

Sociálně administrativní budova a objekt SO 217 – Oplocení 6. etapy. Pro zjištění ceny projektu 

byl použit software BuildPower. Do rozpočtu jsou zaúčtovány ceny materiálů, montáží, dopravy, 

zařízení staveniště i specifikace. Byl použit nejaktuálnější ceník sestavený k 1. lednu 2012.  

 

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr je příloha textové části označené B6. 

Nabídkový rozpočet bez výkazu výměr je textová část označená A9. 
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1 Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:       Přístavby 6.etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik 

Místo stavby:  Nádražní 677E, Mikulov  

Kraj:   Jihomoravský 

Charakter stavby: Přístavba a stavební úpravy 

Katastrální území :   Mikulov na Moravě 

 

1.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Stavba je součástí areálu, který je v současné době napojen na technickou 

infrastrukturu. V rámci stavby se předpokládá pouze zřízení jednoho nového sjezdu 

z místní komunikace na parcele č.7750 pro nový vjezd kamionů do areálu, který bude 

doplněn novými vnitroareálovými komunikacemi s jednosměrným průjezdem závodem 

s napojením na stávající sjezdy, jeden u Frigoprimy a druhý u železniční tratě. Tím by 

mělo dojít k odstranění souběhu dopravního zatížení na místní komunikaci na parcele 

č.4508.  

2 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 

SO 101 Výrobní hala 6.etapy      

SO 102 Sociálně administrativní budova 6.etapy    

SO 107 Změna užívání expedice 3.etapy       

SO 111a Úpravy výrobní haly 3.etapy       

SO 215a Areálové komunikace 6.etapy ( cca 30%celkového rozsahu)     

SO 216a Areálová dešťová kanalizace 6.etapy ( cca 15%celkového rozsahu )       

SO 217 Oplocení 6.etapy             

SO 220 Posílení čerpací stanice splašků  3.etapy.        

SO 221a Úpravy volných ploch ( cca 40%celkového rozsahu)      

SO 222a Protipožární opatření – EPS       

SO 223 Sklad argonu a CO2           

SO 224  Prodloužení STL plynovodu          

SO 225 Úpravy a rozšíření trafostanice a rozvodny        

SO 226a Slaboproudé rozvody 
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3 Popis staveniště 

3.1 Staveniště       

Terén v místě stavby je plochý jenom mírně ve sklonu a je položený níže než 

okolní účelové komunikace. Část plochy staveniště šesté etapy je nezastavěná, byla 

využívána pro zemědělskou výrobu, nenachází se zde vzrostlá zeleň. Zčásti bude zasahovat 

nová stavba do užívané části areálu vybudovaného v předchozích pěti etapách. Navrhovaná 

stavba se bude zčásti týkat i stavebních úprav stávajících budov a inženýrských sítí 

v areálu. Areál je ze tří stran lemován veřejnými účelovými komunikacemi ve zmíněných 

ulicích, na východní straně je za komunikací kolejiště železnice a nádraží. První až pátá 

etapa stavby jsou v provozu a komunikační napojení i rozsah skladovacích provozů 

investora umožní využít stávajících ploch pro zařízení staveniště – nepředpokládá se tedy 

ani dočasný zábor jiných pozemků pro stavbu než je rozsah pozemků investora.  Stávající 

přípojky inženýrských sítí postačují i pro provedení a zprovoznění šesté etapy. Z hlediska 

rozvodů inženýrských sítí bude nutné provést napojení šesté etapy na rozvody předchozích 

etap, zejména třetí až páté etapy, zejména prodloužit STL plynovod k nové regulační 

stanici před AB čtvrté etapy, napojit výtlak splaškové kanalizace na svodné potrubí třetí 

etapy, ústící do přečerpávací stanice a ji posílit, pro odvedení srážkových vod bude nutné 

vybudovat jímací potrubí pod halou a pod zpevněnými plochami napojené na retenční 

nádrž a čerpací stanici a výtlačné potrubí do místní vodoteče, protože jímací schopnost 

pískového podloží je předchozími etapami vyčerpána a v ploše nových parcel šesté etapy 

se vrstva písků vytrácí. Napojení na elektrickou energii a vodovodní rozvod bude vnitřkem 

haly třetí etapy. Navrhovaná stavba zasáhne částečně i do ploch třetí až páté etapy, kde se 

předpokládá dílčí úprava stávajících vsakovacích prvků napojením na svodné potrubí 

k retenční nádrži, úprava a rozšíření skladovacích ploch třetí etapy a demontáž a náhrada 

bočních a štítových stěn haly třetí etapy směrem k etapě šesté. Dopravní napojení na okolí 

se doplní o další sjezd a v této souvislosti dojde k úpravě směru a způsobu zásobování 

areálu, kdy se oddělí dovoz cívek od dovozu ostatního zboží pro výrobu a odvozu 

hotových výrobků. Dále se uvažuje doplnění celkového počtu parkovacích míst o dalších 

86 vzhledem k současnému stavu zaměstnanců (cca 900 zaměstnanců ve 3 směnách) a 

budoucímu nárůstu na 1150 zaměstnanců ve třech směnách. 
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3.2 Poloha staveniště 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Mikulov zvané „Za nádražím„v 

přímé návaznosti se stávajícím areálu výrobního závodu Kabeltechnik Mikulov.  

 

 

 

3.3 Podzemní a podzemní překážky 

Na staveništi se nenacházejí žádné podzemní ani nadzemní překážky, které by 

mohli ovlivnit nebo omezit průběh výstavby. 

 

Staveniště  
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4 Základní řešení zařízení staveniště 

4.1 Možnosti napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné z ulice Jiráskova, kde budou zřízeny dva vjezdy, 

využívaný ve všech etapách výstavby jako obousměrné. Každý sjezd nabízí různý poloměr 

zatočení a různé rozměrové parametry. Vjezd a výjezd č. 2 umožní dopravu materiálů a 

průjezd větší strojní mechanizace něž vjezd č.1. Vjezd č. 1 bude z větší části používán na 

dopravu materiálů a zajištění výstavby objektu SO 102, kdežto vjezd č. 2 bude využit 

převážně pro obsluhu objektu SO 102, kde se předpokládá vyšší požadavek na náročnost z 

hlediska velikosti strojní mechanizace a zásobování materiálem. Oba vjezdy/výjezdy 

budou opatřeny uzamykatelnou bránou a v blízkosti brány č. 1 bude umístěna buňka, kde 

bude vrátný, kontrolující veškerý pohyb po staveništi. 

 

 

 

Legenda: 

  Nové objekty SO 101 a SO 102 

  Nové oplocení 

  Nově budovaná komunikace  

  Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

 

1. 

2. 
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Vnitrostaveništní komunikace bude navržena částečně v místě budoucí vnitropodnikové 

komunikace jako zpevněná komunikace z hutněného drceného kameniva frakce 16/32       

tl. 200 mm. Tento štěrkový podsyp bude částečně tvořit spodní podkladní vrstvu 

vnitroareálové komunikace a zpevněných ploch zámkovou dlažbou. 

  

4.2 Zajištění medií po dobu stavby : 

Zásobování stavby medii bude po celou dobu stavby ze stávajících rozvodů 

v areálu. V blízkosti se nachází všechny veřejné sítě technické infrastruktury vybudované 

v předešlých etapách dojde k jejich napojení a prodloužení. Voda bude napojena na 

východní straně objektu SO 102 a vedena do vodovodní šachty, odkud bude rozvedena do 

sanitárního kontejneru. V šachtě bude osazena výtoková armatura, na kterou bude 

nasazena hadice, sloužící k rozvodu vody pro omývání aut v čistící zóně, pro použití při 

výrobě maltových směsí popř. omítkových směsí atd. V blízkosti stavebních buněk bude 

zřízena kanalizační šachta, do které bude přes odlučovač ropných látek a olejů odvedena 

voda z čistící zóny a dále napojen sanitární kontejner. Z již vybudované trafostanice bude 

zajištěno dostateční množství elektrické energie pro zásobování stavby a to především 

stavebních buněk a osvětlení. Z této trafostanice bude rozveden jeden staveništní 

rozvaděče pro napojení strojů a strojní mechanizace umístěný v blízkosti stavebních buněk. 

Po dobu výstavby bude možné použít i rozvaděče umístěné v přilehlých objektech (v 

případě potřeby při realizaci objektu SO 101 je možné použít rozvaděč umístěný v hale 3. 

etapy, na kterou nový objekt navazuje. 

 

5 Objekty zařízení staveniště  

5.1 Oplocení staveniště  

Pro zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště bude staveniště oploceno 

nově vybudovaným drátěným oplocením o délce 375 m výšky 2,25 m, vybudovaným 

v první etapě, před samotnou realizací objektu SO 101 a SO 102. Ocelové sloupky budou 

vyplněny poplastovaným pletivem 50x50 mm doplněným ostnatým drátem v horní části. 

Zařízení staveniště umístěné v jižní části staveniště, kde budou umístěny skladovací, 

obytné a sanitární kontejnery bude oploceno dočasným mobilním oplocením výšky 1,8 m 

z betonových patek a plotových dílců z ocelových sítí. U vjezdu a výjezdu ze staveniště 
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bude umístěna cedule s povolením o provádění stavby, lhůtou výstavby a jejími účastníky s 

kontaktními údaji.  

  

5.2 Staveništní komunikace  

 Vnitrostaveništní komunikace bude zřízena před zahájením zemních prací. Tvoří ji 

štěrkopískový hutněný podsyp výšky 200 mm, frakce 16/32mm. Vjezd a výjezd na 

staveniště je zajištěn z ulice Jiráskova (viz. bod 4.1). Komunikace je navržena jako 

obousměrná, aby zvýšená doprava v době realizace co nejméně narušovala okolní 

komunikace. Vjezd je opatřen uzamykatelnou branou, která bude sloužit proti vniku třetí 

osoby. Vstupy na staveniště budou opatřeny bezpečnostními tabulkami upozorňujícími na 

provádění stavebních prací a zákazu vstupu. 

 Na všech vstupech na staveniště bude viditelně umístěna cedule se zákazem vstupu 

neoprávněným fyzickým osobám: 
 

   
 

  

Na všech vstupech do staveniště bude příkazová cedule přikazující používání 

ochranné přilby, pracovní obuv a reflexní vestu: 
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 Na rozvaděči el. energie bude vyvěšena výstražná tabule upozorňující na možný 

úraz el. proudem a pravidly bezpečné práce s tímto zařízením: 
 

    
  

V další řadě bude na všech branách a kancelářském kontejneru čitelně vyvěšen 

návod na poskytnutí první pomoci společně s nejdůležitějšími tísňovými linkami: 
 

    
 

5.3 Osvětlení staveniště  

Staveniště bude částečně osvětleno osvětlením v areálu firmy. Další osvětlení 

staveniště se nebude zřizovat vzhledem k době provádění prací na stavbě, která je od 7 do 

19 hod. V části zařízení staveniště, kde se nachází staveništní buňky sloužící jako sklady a 

kanceláře, bude osvětlení jedním či dvěma halogenovými světly umístěnými na dřeveném 

stožáru ve výšce 3 - 4 m. Osvětlení bude sloužit především jako ochrana před odcizením a 

krádeží materiálů a nářadí třetí osobou. 
 

5.4 Zpevněná plocha pro umístění mobilních kontejnerů  

Pro umístění skladovacích, obytných a sanitárních kontejnerů bude vyčleněna 

plocha 20,0 x 7,0 m v jižní části staveniště. Kontejnery budou osazeny na volně sypaném 

štěrku výšky 150 mm a na něm položených dřevěných pražců.  
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5.5 Mobilní kontejnery 

Sociální, obytné a skladovací prostory budou zajišťovat kontejnery Pegas Container. 

S ohledem na maximální vytíženost uvažujeme maximální obsazení obytné buňky 8 osob, 

jedno umyvadlo na 10 osob, jedna sprcha na 15 osob, jedno sociální zařízení - pisoár na 10 

osob a 2 WC na 50 osob (mužů). Pro umístění kontejnerů bude vyčleněna plocha 20,0 x 

7,0 m. Kontejnery budou osazeny na volně sypaném štěrku výšky 100 mm a na něm 

položených dřevěných pražců.  

 

V první etapě budou na staveništi k dispozici 1 x skladovací kontejner sloužící pro 

skladování drobného materiálu, 1x skladovací kontejner sloužící jako sklad drobného 

nářadí, 1 x obytný kontejner sloužící jako šatna, 1 x obytný kontejner sloužící jako vrátnice 

a 1 x obytný kontejner sloužící jako kancelář. V první etapě bude hygienické zázemí 

zajištěno firmou Dixi, která na staveniště dodá 2 x mobilní toaletu Dixi Fresh a současně 

bude ještě během první etapy osazen sanitární kontejner s napojením na vodu a kanalizační 

šachtu. 

 

V druhé a třetí etapě budou mobilní toalety Dixi Fresh odstraněny a nahrazeny sanitárním 

kontejnerem. Dále budou v 2. a 3. etapě na staveništi osazeny další dvě staveništní buňky 

sloužící jako šatny. 

 

Rekapitulace buněk:   

I.etapa:  2 x skladovací kontejner Pegas Container typ C 20 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 - vrátnice 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 – kancelář 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 - šatna 

  1 x sanitární kontejner Pegas Container typ PC – 8  - 

  1 x chemické WC Dixi Fresh 

 

II. etapa:  2 x skladovací kontejner Pegas Container typ C 20 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 - vrátnice 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 – kancelář 

  3 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 - šatna 

  1 x sanitární kontejner Pegas Container typ PC – 8  - 
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III.etapa:   2 x skladovací kontejner Pegas Container typ C 20 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 - vrátnice 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 – kancelář 

  1 x kancelářský kontejner Pegas Container typ PC – 4 - šatna 

  1 x sanitární kontejner Pegas Container typ PC – 8  - 

 

Přesné technické parametry kontejnerů v příloze č. 1 

 

5.6 Chemické WC  

V první etapě výstavby bude na staveništi umístěna mobilní toaleta Dixi Fresh (viz. výkres 

č. B7.1) a to do doby, kdy bude zřízena kanalizační a vodovodní přípojka. Poté se osadí 

sanitární kontejner. Toaleta bude vybavena zásobníkem na čistou vodu pro mytí rukou a 

dávkovačem tekutého mýdla. Firma Dixi zajistí kompletní servis, který zahrnuje dopravu, 

instalaci, pravidelné vyčištění a dezinfekci kabiny, výměnu a doplnění biologických a 

ostatních náplní a toaletního papíru a po skončení akce odvoz kabiny. Samozřejmostí je i 

likvidace odpadních vod (fekálií) ve shodě s ekologickými předpisy a normami. 

 

Rekapitulace: 1 x mobilní toaleta Dixi Fresh – I. etapa 

Přesné technické parametry mobilní toalety v příloze č.2 

5.7 Zásobování a doprava na staveništi  

Horizontální dopravu zajistí především nákladní automobily zajišťující dopravu stavebních 

a montážních materiálu a odvoz odpadních materiálů. Doprava bude probíhat převážně po 

zpevněné vnitrostaveništní komunikaci. Vertikální doprava je zajištěna pomocí autojeřábů 

s nosností dle požadavků na danou práci. Na staveništi nebude umístěn stacionární jeřáb. 

Při realizaci zemních prací bude doprava drobného materiálu zajištěna pomocí kolového 

nakladače. V době realizace hrubé vrchní stavby a prací dokončovacích bude na staveništi 

k dispozici teleskopický manipulátor LM 174 zajišťující vertikální i horizontální dopravu. 

  

5.8 Odstavná plocha pro stroje  

Ve středové části staveniště bude plocha cca 1500 m2 zpevněná hutněným štěrkem frakce 

16/32, sloužící jako točna pro stavební a nákladní automobily zajišťující dopravu materiálů 
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využívána současně jako odstavná plocha pro stroje a mechanizaci. Ve druhé a třetí etapě 

budu část sloužit jako skládka pro materiál. Po skončení prací se stroje odstaví na 

zpevněnou plochu a zajistí se.  
 

5.9 Staveništní přípojky  

Z již vybudované trafostanice bude zajištěno dostateční množství elektrické energie pro 

zásobování stavby a to především stavebních buněk a osvětlení. Z této trafostanice bude 

rozveden jeden staveništní rozvaděče pro napojení strojů a strojní mechanizace umístěný 

v blízkosti stavebních buněk. 

 

Požadovaný příkon el. energie pro stroje a mobilní kontejnery je vyčíslen v příloze 

v tabulce č.1. 

 

 Zásobování stavby vodou (pro technologii a hygienické zázemí) bude provedeno 

napojením na nově vybudované prodloužení vodovodního řadu pro nově budovaný objekt 

SO 102. 

 

 Požadované množství staveništní vody pro technologii a hygienické zázemí bude 

vyčísleno v příloze v tabulce č. 2. 

 

 Odvod splaškových vod z hygienického zázemí bude sveden do nově vybudované 

kanalizační šachty napojené na nově vybudovanou kanalizaci objektu SO 102. 

 

5.10 Plocha pro skládky  

1. etapa: zemní práce 

Skladování drobného materiálu a nářadí bude možné ve skladovacích kontejnerech. 

Skládka ornice a vytěžené zeminy bude přímo na staveništi a to v severozápadní části. 

Ornice bude skladována do výšky max. 1,5m. Dále bude vedle skládky ornice skládka 

zeminy vytěžené při pilotáži. 

2. etapa: montáž ocelové haly, zdící práce 

Při montáži ocelové haly budou jednotlivé prvky odebírány přímo z návěsu a montovány. 

Je tedy potřeba klást důraz na správnou objednávku prvků, aby byly dodávány dle postupu 

montáže a zabudování do konstrukce. Palety s keramickými tvárnicemi budou na stavbu 

dovezeny na nákladním automobilu IVECO s hydraulickou rukou a skladovány co nejblíže 
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místu zabudování, tedy přímo v ploše objektu SO 102 na dokončené betonové mazanině 

(viz. výkres ZS č.2). Pytle se suchou směsí pro výrobu zdící malty budou skladovány 

v uzamykatelných kontejnerech, kde budou chráněny před povětrnostními vlivy. Překlady 

budou na stavbu dovezeny před zabudováním a uskladněny na ploše zpevněné volně 

sypaným štěrkem v těsné blízkosti zabudování. Pokládka stropních panelů spiroll bude 

probíhat přímo z dopravních prostředků pomocí autojeřábu Liebherr (viz. schéma pojezdu 

a ověření únosnosti) 

3. etapa: práce dokončovací 

Při dokončovacích pracích bude prováděno opláštění ocelové haly. Skládka panelů bude 

umístěna na zpevněné ploše hutněným stěrkopískem a skladování se bude řídit technickým 

předpisem a pokyny výrobce. Skládka je umístěna ve střední části vnitrostaveništní 

komunikace v blízkosti odstavné plochy pro stavební mechanizmy, jelikož se v této etapě 

nepřepokládá zvýšený pohyb dopravních prostředků v tomto místě komunikace. Dále bude 

na staveništi v blízkosti zdroje vody umístěno silo na omítkové směsi. Pro manipulaci 

s materiálem je k dispozici teleskopický manipulátor. Po obvodu objektu SO 102, který 

bude zateplen zateplovacím systémem, bude zřízeno lešení. Lešení je standardních 

rozměrů v metrickém rastru (viz. parametry níže). 

 
 

 

Metrický rastr:  

� délka podlah 0,5 m až 4,0 m 

� standardní šířka rámu 0,65 m 

� Standardní výška rámu 2,0 m 

 

Obr. - lešení  

 

5.11 Vertikální doprava 

Vertikální dopravu na staveništi zajistí v I. a II. etapě autojeřáb s nosností dle potřeby dané 

montáže. Jeřáb je navržen s ohledem na váhu nejvzdálenějšího a nejtěžšího prvku ocelové 

konstrukce v případě montáže ocelové haly, nejtěžší a nejvzdálenější panel Spiroll 

v případě pokládky stropní konstrukce objektu SO 102. V poslední etapě bude vertikální 

doprava zajištěna teleskopickým manipulátorem. 
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5.12 Likvidace odpadu  

Při realizaci stavby bude vznikat standardní komunální odpad, odpad stavebních 

a montážních materiálů. Odpadový materiál bude tříděn a dle jednotlivých druhů 

a dodavatelskou firmou likvidován na řízených skládkách a ve sběrnách. Na staveništi 

budou umístěny 2 odpadové kontejnery, které budou označeny druhem odpadu, pro který 

jsou určeny. 
 

Rekapitulace kontejnerů: 1 x komunální odpad 

    1 x plastové obaly 

    1 x kovový šrot 
 

Kontejnery budou označeny druhem odpadu, pro který je určen.  
 

Během realizace stavby (zemní práce, základové konstrukce, montáž ocelové haly, zdící 

práce, opláštění haly, zastřešení atd.) vzniknou tyto odpady:  

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Způsob skladování 

17 02 03 Plasty O Sběrné suroviny 

17 04 02 Hliník O Sběrné suroviny 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrné suroviny 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

17 04 07 Směsné kovy O Sběrné suroviny 

17 09 04 Odpady drobné  O Skládka 

17 04 11 Kabely O Sběrné suroviny 

17 05 04 Zemina, kamení O Skládka, recyklace 

17 01 01 Úlomky betonu O Skládka, recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
 

O – obyčejná odpad 
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6 Přístup na staveniště  

6.1 Úprava dopravního značení  

 Zásobování a doprava na staveniště bude zajištěna po místních komunikacích. 

Staveniště je velice dobře přístupné z ulice Jiráskova, kde jsou umístěny dva vjezdy a 

výjezdy. Pro zvýšení bezpečnosti provozu na přilehlých pozemních komunikacích je 

navržena dočasná úprava dopravního značení – viz. výkres č. B3.1. Budou použity svislé 

přenosné značky na červenobílém pruhovaném sloupku. Z výkresu je patrné, že v okolí 

staveniště bude maximální dovolená rychlost 30 km/h. Ve vzdálenosti 100 m před a za 

výjezdem ze staveniště bude umístěna výstražná tabule upozorňující na probíhající práce 

na stavbě společně se značkou omezující rychlost – snížení na 30 km/h. Maximální 

dovolená rychlost na staveništi je snížena na 5 km/h. Při výjezdu ze staveniště bude 

umístěna cedue přikazující: „dej přednost v jízdě“. 
 

Řešení užších dopravních vztahu je v přílohové a výkresové části značené B3.1. 

 

7 Předpokládaný počet pracovníků  

Předpokládaný počet pracovníků byl stanoven na základě rozborů jednotlivých činností 

probíhajících při výstavbě objektu SO 101 a SO 102. Předpokládaný počet pracovníků na 

stavbě je v průměru 34.  

 

Limitka pracovních sil je v části B9. 

 

8 Předpokládaná doba výstavby  

Dáno pro zadanou technologickou etapu – hrubá spodní stavby : 

 

Předpokládaný začátek výstavby:   18.3.2013 

Předpokládaný konec výstavby:   21.10.2013 

 

Podrobný časový plán je zpracován v části B9. 
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9 Likvidace ZS  

Po dokončení dané výstavby objektu SO 101 a SO 102 bude zařízení staveniště ponecháno. 

 Zařízení staveniště bude využito při realizaci vnitropodnikové komunikace, 

zpevněných ploch, terénní úpravy atd. Bude odstraněno a zabrané pozemky budou 

uvedeny do původního stavu až po dokončení celé přístavby areálu Kabeltechnik. Dále 

zhotovitel opraví veškerá poškození soukromých i veřejných cest, chodníků a dlážděných 

ploch v okolí staveniště, která prokazatelně vznikla stavební činností. 

 

10 Vliv stavby na životní prostředí 

 Při realizace stavby (pojezdu stavebních strojů, techniky a automobilů a montáži) 

vzniká nadměrný hluk, prašnost a odpad. Tyto faktory mohou působit negativně na okolní 

obyvatelstvo, proto je nutné je minimalizovat. Například vhodnou organizací výstavby 

nebo volbou strojní mechanizace. V době od 7 do 21 hod nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 

65 dB. 
 

10.1 Návrh opatření: 
 

Hluk – po dokončení práce se stroji bude stroj okamžitě vypnut 
 

Prašnost – kropením přilehlých komunikací - ulice Jiráskova 1 x denně 
 

Únik nebezpečných látek – v případě úniku nebezpečných látek do zeminy, např.: ropy je 

potřeba odebrat a předat k odborné recyklaci 
 

Odpadový materiál – minimalizace množství, recyklace, třídění, skladování 

a následná likvidace na řízených skládkách a ve sběrnách 
 

Znečištění přilehlých komunikací – znečištění přilehlých komunikací bude eliminováno 

čistící zónou, která bude umístěna před výjezdem na ulici Jiráskova.  

 

 Celkovou zodpovědnost za dodržení výše zmíněného nese stavbyvedoucí, který při 

vzniklých problémech (stížnosti na hluk, prašnost, znečištění) bude projednávat 

bezodkladně se stěžovateli a případnými pověřenými orgány. 
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Během realizace stavby (zemní práce, základové konstrukce, montáž ocelové haly, zdící 

práce, opláštění haly, zastřešení atd.) vzniknou odpady viz. tabulka výše. 

 

10.2 Přehled použitých legislativních dokumentů: 

Zákon č.166/1999 Sb., o životním prostředí 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

NV č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

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

 

11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby musí být dodržován projekt, normy, vyhláška o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Na staveništi se budou pohybovat pouze 

pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu 

vykonávající dozor. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být proškoleni 

z BOZP a používat ochranné pracovní pomůcky. V průběhu výstavby budou provádět 

speciální stavební úkony, vyžadující zvláštní proškolení a osvědčení, pouze osoby 

způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 

Povinnosti dodavatele: 

Dodavatel je povinen při realizaci stavebního díla dodržovat veškeré právní předpisy 

k zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. Zaměstnancům a osobám pohybujících 

se s jeho souhlasem po staveništi je dodavatel povinen zajistit veškeré požadavky na 

zajištění BOZP vyplívající z ustanovení zákoníku práce a dalších navazujících předpisů. 

Na veřejném místě vyvěsí provozní řád stavby obsahující základní požadavky BOZP, 

krizové telefonní čísla a kontaktní údaje na zodpovědné vedoucí pracovníky.  

V případě úrazu je dodavatel stavby povinen zajistit lékařskou pomoc, událost vyřešit, 

zjistit příčinu nebo důvod a učinit ochranné opatření proti opakování. 

Při používání technických zařízení, technologii, materiálů a výrobků dbá na předpisy a 

technologické postupy, návody a technické požadavky stanovené výrobcem. 
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Přehled použitých legislativních dokumentů: 

� Nařízení vlády 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 

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

� Nařízením vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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PŘÍLOHA Č. 1 – MOBILNÍ KONTEJNERY 

P1.1 Sanitární kontejner PEGAS CONTAINER TYP PC-8  

 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

Pohledy: 

 

 

Technické parametry kontejneru: 

Rozměry: 

6058 x 2438 x 2820mm 

Okna: 

4x 600/400, S, k 1,1, ornamentní sklo 

Dveře: 

venkovní- ZK 875/2000, kování klika/klika, oboustranně lakované 

vnitřní- lakované nebo foliované, plastové kování klika/ klika, dózický zámek, 

toaleta- zámek volno/ obsazeno 
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Izolace: 

podlaha 80mm, stěny 60mm, strop 80mm 

Vnitřní dekor: 

bílý nebo dekor světlý dub 

Podlaha: 

PVC 1,5mm, okopové lišty bílé nebo světlý dub, ve sprchové místnosti PVC vana 

Sanitární vybavení: 

2x porcelánový záchod s nádržkou, věšák, držák na toaletní papír 

6x porcelánové umyvadlo, páková baterie, polička, zrcadlo, háček 

2x porcelánový pisoár 

2x sprchová kabina se závěsem 

Elektro: 

venkovní CEE zásuvky 380/32A (vstup, výstup) 

rozvaděčová skříň včetně jističů a proudového chrániče 

2x svítidlo 1x36W s krytem, 2x vypínač, 6x zásuvka u umyvadla, 2x zásuvka pro topidlo, 

bojler 200L, ventilátor 

Stohovatelnost: 

2x stohovatelné 

 

P1.2 Kancelářský kontejner PEGAS CONTAINER TYP PC- 4 

Půdorys: 
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Pohledy:

 

 

Technické parametry kontejneru: 

Rozměry: 

6058 x 2438 x 2820mm 

Okna: 

2x 900/1200, OS, k 1,1, plastová roleta 

Dveře: 

venkovní- ZK 875/2000, kování klika/klika, oboustranně lakované 

vnitřní- lakované nebo foliované, plastové kování klika/ klika, dózický zámek 

Izolace: 

podlaha 80mm, stěny 60mm, strop 80mm 

Podlaha: 

PVC 1,5mm, okopové lišty bílé nebo světlý dub 

Elektro: 

venkovní CEE zásuvky 380/32A (vstup, výstup) 

rozvaděčová skříň včetně jističů a proudového chrániče 

2x svítidlo 1x36W s krytem, 1x vypínač, 2x zásuvka, 1x zásuvka pro topidlo 
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P1.3 Skladovací kontejner PEGAS CONTAINER TYP C 20 

 

 

 

Půdorys: 

 

 

 

Technické parametry kontejneru: 
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P1.4 Mobilní toaleta Dixi Fresh 

 

Technická data: 

fekální tank 250 litrů 

dvojité odvětrávání fekálního tanku 

pisoár 

držák 2 rolí toaletního papíru 

oboustranný uzamykací mechanismus dveří 

jeřábová oka 

ukazatel na dveřích ženy/muži 

zrcadlo 

háček na oděvy 

 

Rozměry:  

šířka 1,23 m 

hloubka 1,23 m 

výška 2,3 m 

hmotnost 82 kg 

 

Zvláštní vybavení (nutno specifikovat v objednávce): 

zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

zásobník papírových ručníků 

dávkovač tekutého mýdla 

Ceník mobilních toalet - dlouhodobý pronájem: 

Uvedené ceny zahrnují kompletní servis, který zahrnuje dopravu, instalaci, pravidelné 

vyčištění a dezinfekci kabiny, výměnu a doplnění biologických a ostatních náplní a 

toaletního papíru a po skončení akce odvoz kabiny. Samozřejmostí je i likvidace 

odpadních vod (fekálií) ve shodě s ekologickými předpisy a normami.  

 

Uvedené ceny jsou bez DPH 20 %.  
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PŘÍLOHA Č. 2 – VÝPOČET POTŘEBY ENERGIÍ 

P2.1 - Tabulka č. 1 - Výpočet příkonu el. energie pro provoz staveniště 

Strojní zařízení Štítkový příkon 
[kW] 

Počet zařízení 
[ks] 

Celkový příkon 
[kW] 

Míchačka 5 2 10 

Svářečka 3,8 2 7,6 

Úhlová bruska 1,1 2 2,2 

Drobné nářadí 1 11 11 

P1 – Instalovaný příkon elektromotorů 30,8 

Vnit řní osvětlení  
Příkon světla 

[kW/m 2] 
Osvětlené 

plochy [m2] 
Celkový příkon 

[kW] 
Obytný kontejner – šatna 0,02 30 0,6 

Obytný kontejner - kancelář 0,02 15 0,3 

Obytný kontejner –WC, sprchy 0,06 30 1,8 

Skladový kontejner 0,003 30 0,09 

P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 2,79 

Vnější osvětlení  
Příkon světla 

[kW/m 2] 
Osvětlené 

plochy [m2] 
Celkový příkon 

[kW] 
Osvětlení ZS č.2 0,02 60 1,2 

P3 – Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 1,2 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

 

 

 

 
 

1,1 - koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

Nutný příkon elektrické energie je 31,1 kW. 
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P2.1 - Tabulka č. 2 - Výpočet potřeby staveništní vody 

A - voda pro provozní 
účely 

Měrná 
jednotka 

Množství 
m.j. 

Střední 
norma 
[l/den] 

Voda 
celkem [l] 

Ošetřování betonu m2 5437 10 54370 

Zdění z tvárnic m3 45 30 1350 

Čištění komunikací l - - 200 

Kropení komunikací l - - 100 

Mezisoučet A 56020 

B - Voda pro hygienické a sociální účely  Měrná 
jednotka 

Střední 
hodnota 

[l/p] 

Voda 
celkem [l] 

Hygienické účely 38 pracovník 40 1520 

sprchování 14 pracovník 45 630 

Mezisoučet B 2150 

C - Voda pro technologické účely 
Voda 

celkem [l] 

Mytí nákladních vozidel 500 

Mezisoučet C 500 

 

Výpočet spotřeby vody: 

  

     

 

 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den (směna 8 hod) 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

  

Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu bude potřeba přípojka s výkonem 

3,30 l/s. Tato přípojka postačí na provozní i technologické účely. 
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1 Úvod 
V tomto dokumentu je zpracován způsob realizace hlavních stavebních etap objektů SO 

101 a SO 102, výkaz výměr hlavních stavebních materiálů, návrh strojní sestavy s ohledem 

na co nejefektivnější využití a eliminaci lidské manuální práce a jednotlivé znaky 

etapového procesu včetně omezení z hlediska povětrnostních podmínek.  
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1.1 Obecné podmínky 

Zahájení celé stavby – přístavby 6. etapy započne předáním staveniště hlavnímu 

zhotoviteli. Zhotoviteli díla bude předána realizační projektová dokumentace včetně příloh 

a potřebných dokladů. Napojení inženýrských sítí bude ze stávajících rozvodů ze 

stávajících objektů. První až pátá etapa stavby jsou v provozu a komunikační napojení i 

rozsah skladovacích provozů investora umožní využít stávajících ploch pro zařízení 

staveniště – nepředpokládá se tedy ani dočasný zábor jiných pozemků pro stavbu než je 

rozsah pozemků investora. Stávající přípojky inženýrských sítí postačují i pro provedení a 

zprovoznění šesté etapy. Z hlediska rozvodů inženýrských sítí bude nutné provést napojení 

šesté etapy na rozvody předchozích etap, zejména třetí až páté etapy, zejména prodloužit 

STL plynovod k nové regulační stanici před AB čtvrté etapy, napojit výtlak splaškové 

kanalizace na svodné potrubí třetí etapy, ústící do přečerpávací stanice a ji posílit, pro 

odvedení srážkových vod bude nutné vybudovat jímací potrubí pod halou a pod 

zpevněnými plochami napojené na retenční nádrž a čerpací stanici a výtlačné potrubí do 

místní vodoteče, protože jímací schopnost pískového podloží je předchozími etapami 

vyčerpána a v ploše nových parcel šesté etapy se vrstva písků vytrácí. Napojení na 

elektrickou energii a vodovodní rozvod bude vnitřkem haly třetí etapy. Výstavba objektu 

započne vybudováním nového oplocení výšky 2,0 m, které je součástí projektu a částečně 

bude vybudováno oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, které bude rozebíratelné a po 

dokončení stavby bude odstraněno (nově budované oplocení a oplocení dočasné (viz. obr. 

č. 1).  

 Obr. č. 1 – Oplocení staveniště 

Legenda značení: 

Nově budované objekty 

Stávající objekty 

Nově budované oplocení 

Oplocení zařízení 

staveniště - dočasné 
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Souběžně s těmito pracemi se započnou zemní práce.  

1.2 Zemní práce – odstranění keřů a drnů, sejmutí ornice 

Před zahájením zemních prací se staveniště vyčistí od keřů a drnů a sejme se ornice v celé 

ploše staveniště s tím, že se bude skladovat na staveništi v severozápadním rohu (viz. obr. 

č. 2). Maximální výška skladování ornice je 1,5 m.  

 

 

Obr. č. 2 – Skládka ornice 

 

Ornice skladovaná na staveništi bude v konečné fázi použita na úpravu okolního terénu. 

Zemní práce, které budou probíhat na stavbě, jsou v zemině třídy 3-6 podle ČSN 733050 a 

ve větších hloubkách jsou piloty. Tyto práce započnou v měsíci březen a budou se týkat 

objektů SO 101 – výrobní haly a SO 102 – Sociálně administrativní budova. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: ornice, keře a drny 

2. Pracovní prostředky: stroje pro zemní práce - rýpadla, nakladače, nákladní automobily, 

motorová pila, křovinořez, osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: geodet, řidič nakladače rýpadla, nákladního automobilu, pomocní dělníci 

4. Činnosti: vytyčování, snímání ornice, odkopávky, manipulace s materiálem, řezání a 

odstraňování keřů 

5. Pracovní prostor: nad a pod úrovní původního terénu 

Legenda značení: 

Skládka ornice 
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7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti 

8. Materiály: ornice 

  

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Sejmutá ornice: 3721 m3 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

2. Kolový nakladač CAT 938 G 

3. Kolové rýpadlo Catepillar 315D 

1.3 Zemní práce - zpevnění pláně vápennou stabilizací 

Po odstranění keřů, drnů a ornice a před samotným provedením pilotážních prací je potřeba 

zajistit čistou a rovinnou pracovní základovou spáru a dostat se na úroveň založení stavby. 

Před pilotáží je tedy potřeba provést zpevnění pláně vápennou stabilizací. Zpevnění pláně 

je navrženo vápennou stabilizací tloušťky 300 mm. Nejprve se vrchní vrstva rozruší a je 

prováděno dávkování pojiv - vápna na základě průkazných zkoušek samopojízdnými 

dávkovači s přesným řízením dávkování v závislosti na rychlosti pojezdu. Distributor 

TATRA 815 rovnoměrně rozprostře vápno vydatností 0,2 kg/m2 v celé půdorysné ploše 

objektu SO 101 a SO 102 (obr. č. 3). Poté nastoupí zemní fréza - traktor Fendt 930 Vario 

se stabilizační frézou Stehr SBF 24 a sejme zeminu v mocnosti 300 mm, dojde k promísení 

zeminy s vápnem a opětovnému položení zeminy. Po dokončení nastoupí tahačový válec 

STA VV 1400.D, který vrstvu minimálně dvěma pojezdy řádně uhutní. Stabilizovaná pláň 

bude zhutněna s parametrem zhutnění Edef,2 = 45 MPa při 97% zhutnění dle Proctor 

Standard s poměrem Edef,2/Edef,1 menším než 2,5 (kontrolu zhutnění lze provést zatěžovací 

zkouškou dle ČSN 72 10 06). Provedením násypu ze štěrkodrtě o mocnosti 750 mm se 

dostáváme na pilotážní úroveň. Pro násyp a vytvoření zeminové desky pod podlahu bude 

použito zahliněné štěrkodrtě, který bude hutněn po vrstvách 250 až 300 mm. Polštář bude 

zhutněn s parametrem zhutnění Edef,2 = 80 MPa při 97% zhutnění dle Proctor Standard 

s poměrem Edef,2/Edef,1 menším než 2,5 (kontrolu zhutnění lze provést zatěžovací 

zkouškou). Pro násypy bude použit materiál zahliněné štěrkodrtě frakce 0 – 125 mm 

s číslem nestejnozrnitosti Cu větší než 10 a číslem křivosti Cc větší než 1 a menší než 3. 

Vrstvy budou provedeny ve dvou etapách. První bude ukončena na úrovni základové spáry 

na kótě -1,300 a druhá bude provedena pod úroveň podlahy haly. Je potřeba, aby byla 
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překontrolována vlhkost zeminy před prováděním stabilizační vrstvy, aby byla zemina 

dostatečně vlhká. V případě, že by tomu tak nebylo, musí stavbyvedoucí zajistit provlhčení 

pokropením. 
 

 

Obr. č. 3 – Schéma pojezdu dávkovače Ca (stejným způsobem bude pojíždět fréza a válec) 

 

Legenda značení: 

  Pojezd dávkovače Ca vpřed – dávkování   

  Pojezd dávkovače Ca vzad – bez dávkování 

  Příjezd dávkovače na staveniště 

  Odjezd dávkovače ze staveniště 

  Půdorys nově budovaných objektů SO 101 a SO 102 

  Oplocení staveniště 

 S 

Výrobní hala 3. 

etapy 
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Obr. č. 4 – Distributor vápna, fréza (zleva) 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: ornice, zemina 

2. Pracovní prostředky: stroje pro zemní práce - rýpadla, nakladače, nákladní automobily, 

distributor vápna, fréza. statický válec, osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: geodet, řidič nakladače rýpadla, nákladního automobilu, frézy a 

distributoru, pomocní dělníci 

4. Činnosti: vytyčování, snímání ornice, odkopávky, manipulace s materiálem, dávkování 

vápna, frézování, míchání a pokládka zeminy, hutnění 

5. Pracovní prostor: nad a pod úrovní původního terénu 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, odlišný profil zeminy než byl předpokládán 

8. Materiály: zemina, vápno 

  

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Frézovaná zemina:  1645 m3 

2. Vápno: 0,2 kg/m2 => 1118 kg 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Distributor TATRA 815 

2. Traktor Fendt 930 Vario se stabilizační frézou Stehr SBF 24 

3. Tahačový válec STA VV 1400.D 

4. Kolový nakladač CAT 938 G 

 

Během realizace budou dodrženy bezpečnostní pokyny dle plánu BOZP. 
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1.4 Zemní práce - pilotáž 

Administrativní objekt SO 102 bude založen na pilotách P1 délky 5,0 m. Pro pilotáž bude 

provedena urovnaná pilotážní úroveň na kótě -1,300. Piloty budou vyztuženy betonářskou 

výztuží a svislá výztuž bude vytažena nad hlavu pilot, na které budou vybetonovány 

základové pasy profilu 500/1000, které jsou označeny ZP2. Horní líc pasů je na kótě -

0,200 a spodní líc na kótě -1,200. Piloty budou betonovány z betonu C 25/30 – XC2, XA1, 

základové pasy budou vybetonovány z betonu C 25/30 – XC2. Piloty a kotevní hlavy 

včetně pasů budou vyztuženy betonářskou ocelí B 500 B. U výrobní haly SO 101 bude 

ocelová konstrukce založena za vrtaných pilotách průměru 600 mm. Pilotážní úroveň je 

navržena na kótě -1,300. V řadě A6 a M6 mezi osami 24 až 34 budou piloty P2 délky 6,5 

m a v osách 23 a 35 jsou navrženy piloty P1 délky 5,0 m. Vnitřní sloupy budou 

podporovány pilotami P3 délky 8,0 m. Ve výrobní hale v řadě A6 a M6 budou kotevní 

hlavy KH2 opatřeny kalichy pro vetknutí ocelové konstrukce. Vnitřní sloupy budou 

vetknuty do kotevních hlav KH1 a ostatní sloupy ocelové konstrukce budou k základům 

kotveny kloubově ke kotevním hlavám KH3. Kotevní hlavy a propojovací pasy ZP 1  mají 

navrženu základovou spáru na kótě – 1,300 a horní líc pro kotvení je na kótě –0,300.  

Piloty budou betonovány z betonu C 25/30 – XC2, XA1, základové patky (kotevní hlavy) a 

základové pasy budou vybetonovány z betonu C 25/30 – XC2. Piloty a kotevní hlavy 

včetně pasů budou vyztuženy betonářskou ocelí B 500 B. Po obvodu základové pasy 

vytváří obruby pro obvodový plášť. Pasy ZP1 mají šířku 350 mm a v osách A6, M6 a 23 

jsou navrženy dilatační spáry max. šířky 5 mm. Do dilatačních spár jsou navrženy 2 x 

Schock Dorn ESD K 25/300 na jednu spáru, umožňující posun v podélném směru 

základového pasu. Těžená zemina je převážně třídy 4. Pilotáž bude provedena na urovnané 

pilotážní úrovni na kótě -1,300. V první řadě je potřeba vytyčit figury pilot geodetem a 

poté se započne s vrtáním (viz. Obr. č. 4). Vrtání se započne od severovýchodního rohu 

objektu SO 101 a bude se postupovat postupně na západ. Souběžně s vrtáním vkládáme do 

vrtu pažnici pro stabilizaci vrtu, které se dle potřeby prodlužují spojováním. Poté co je vrt 

vyhlouben, vložíme do vrtu armokoš a můžeme pilotu vybetonovat a vytáhnout pažnici. 

Vytěžená zemina je v průběhu pilotáže nakládána nakladačem CAT 938 G na nákladní 

automobil TATRA 815 6x6 a odvážena na 15 km vzdálenou řízenou skládku v Rakvicích. 

Piloty budou vyztuženy betonářskou výztuží a svislá výztuž bude vytažena nad hlavu pilot, 

na které budou vybetonovány základové pasy profilu 500/1000. V průběhu vkládání 

armokoše do vrtu budou po metru umísťovány plastové distanční tělíska – 3ks/m. Vázání 
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armokošů bude prováděno přímo na staveništi na zpevněné ploše vybudované ze silničních 

betonových panelů. Betonáž bude probíhat přímo z autodomíchávače a beton C25/30 XC2, 

XA1 bude dopravován v autodomíchávači AMH9 z přilehlé betonárny TRANSBETON 

s.r.o. - betonárka Mikulov vždy v množství požadovaném pro jednu pilotu. Zemní práce 

budou pro objekt SO 101 a SO 102 stejného charakteru a budou probíhat současně. 

V dalších etapách se již budou lišit, a to rozdílným materiálem i technologii výstavby, kdy 

SO 101 je výrobní ocelová hala montovaná a SO 102 je zděná administrativní budova.  

 

Obr. č. 4 – Postup vrtání pilot 

 

Legenda značení: 

    1, 2, 3, 4 Postup vrtání pilot 

  Situování piloty - nevyvrtaná 

  Situování piloty – vyvrtaná 

  Pojezd vrtné soupravy vzad- vrtání 

  Pojezd vrtné soupravy vpřed- přemístění 

  Půdorys nově budovaných objektů SO 101 a SO 102 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 4 

4 

5 

6 

 S 

Výrobní hala 3. 

etapy 
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Průměry a hloubky pilot: 

Označení Rozměr Počet [Ks] 

P1 Ø600/5,0m 88 

P2 Ø600/6,5m 22 

P3 Ø600/8,0m 10 

  

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: ornice, vytěžená zemina 

2. Pracovní prostředky: stroje pro zemní práce - rýpadla, nakladače, vrtné soupravy, 

soupravy pro pažení, nákladní automobily, autodomíchávač, osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: geodet, vrtmistr, kopáč, řidič nakladače, řidič autodomíchávače, pomocní 

dělníci, betonáři, vazači 

4. Činnosti: vytyčování, hloubení - vrtání, pažení, odkopávky, řezání, manipulace 

s materiálem, vázání armokošů 

5. Pracovní prostor: nad a pod úrovní původního terénu 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, odlišný profil zeminy, něž který byl      

předpokládán 

8. Materiály: vytěžená zemina, beton C 25/30 XC2, ocel B500, distanční tělíska 

  

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Vytěžená zemina:  234,5 m3 

2. Beton pro pilotáž C 25/30 – XC2, XA1: 187,4 m3 

3. Výztuž pro pilotáž B500: 7,77 t 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Vrtná souprava BAUER BG 15H 

2. Nakladač CAT 938 G  

3. Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

4. Autodomíchávač AMH9 

 

Během realizace budou dodrženy bezpečnostní pokyny dle plánu BOZP. 

Přesný popis realizace vrtaných velkoprůměrových pilot je uveden v technologickém 

předpise. 
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1.5 Základové konstrukce  

Základovou konstrukci objektu SO 102 tvoří základové pasy vynášené pilotami a u objektu 

SO 102 je základový pas v místě sloupů zesílené kotevními hlavami s kalichem. Horní líc 

pasů je na kótě -0,200 a spodní líc na kótě -1,200. Základové pasy budou vybetonovány 

z betonu C 25/30 – XC2. Kotevní hlavy včetně pasů budou vyztuženy betonářskou ocelí B 

500 B. Před započetím montáže systémového bednění je nutné ověřit pevnost, rovinnost a 

čistotu podkladu. Pod základové pasy bude proveden podkladní beton v tl. 100 mm 

z betonu C 12/15. V případě výskytu nerovností je nutné provést opravu. Veškeré nečistoty 

ohrožující přilnavost betonu v místě hlavy piloty a základového pasu (nebo kotevní hlavy 

s kalichem) musí být taktéž odstraněny. Na upravené pláni si začněme chystat bednění pro 

kotevní hlavice a pasy, které musí být řádně ošetřeny odbedňovacím přípravkem. Bude 

použit odbedňovací olej BOI CLEAN od firmy PERI, aby bylo zajištěno snadné 

odbednění. Bednění bude použito od systémové firmy Peri kvůli rychlosti stavby a 

složitosti, především kotevních hlavic. Při bednění kontrolujeme rovinnost, stabilitu a 

svislost stěn bednění. U základových hlavic a železobetonových patek obedníme část 

hlavice, vyvážeme výztuž dle dokumentace a dobedníme. U klasických prostých pasů 

obedníme celou část najednou. Po zhotovení bednění překontrolujeme rovinnost, svislost a 

stabilitu bednění, vyvážeme výztuž dle projektové dokumentace a započněme betonáž. 

Betonáž bude probíhat za pomoci autočerpadla Schwing S 52 X a beton bude dovážen z 

přilehlé betonárny TRANSBETON s.r.o. - betonárka Mikulov. Po betonáži následuje 

technologická přestávka. Odbedňovací práce budou zahájeny na pokyn stavbyvedoucího. 

Odbedňování je postupné a jednotlivé prvky budou řádně očištěny, ošetřeny odbedňovacím 

olejem BIO CLEAN a ukládány do beden a pomocných konstrukcí, které usnadňují 

manipulaci a přepravu. Po odbednění vysypeme prostor v základové konstrukci 

zhutnitelnou nezamrzavou zeminou a uhutníme pomocí vibračního válce a ručních 

dusadel. Výšková úroveň, tvar a velikost základových pasů a patek musí korespondovat 

s projektovou dokumentací a bude kontrolována stavbyvedoucím v průběhu realizace. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: bednění, kamenivo, výztuž, voda, beton 

2. Pracovní prostředky: autojeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo betonové směsi, ponorné 

vibrátory, bednění a drobné strojní zařízení, stroje pro zemní práce - nákladní automobily, 

vibrační válec, ruční dusadla, osobní ochranné prostředky 
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3. Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, obsluha strojů a mechanizmů, řidiči zemních 

strojí, řidiči autodomíchávače, autočerpadla, autojeřábu, vazači, pomocní dělníci, geodeti 

4. Činnosti: vytyčování, bednění, armování, betonování, odbedňování, odkopávky, řezání, 

manipulace s materiálem, zasypávání, hutnění 

5. Pracovní prostor: nad i pod úrovní původního terénu, ve styku se zeminami 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti 

8. Materiály: beton C 25/30 XC2, ocel B500, distanční tělíska, kamenivo - štěrk 

 

 Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Systémové bednění patek PERI: 44 m2 

2. Systémové bednění pasů PERI: 561 m2  

3. Výztuž základových pasů B500:  8,14 t 

4. Výztuž základových patek B500:  0,44 t 

5. Beton základových patek C 25/30 – XC2: 11 m3 

6. Beton základových pasů C 25/30 – XC2: 164 m3 

7. Zásyp kamenivem frakce 0-63 mm: 3500 m3 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Valník MAN 8x4 s hydraulickou rukou Palfinger 66000 G 

2. Autočerpadlo Schwing S 52 X 

3. Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

4. Autodomíchávač AMH9 

5. Nakladač CAT 938 G 

 

Během realizace budou dodrženy bezpečnostní pokyny dle plánu BOZP. 

  

1.6 Montáž ocelové haly SO 101 

Jedná se o objekt o půdorysných modulových rozměrech 73,0 x 65,70 m. Konstrukce je 

tvořena ocelovými rámy s příhradovými vazníky připojenými k hlavám sloupů. Stabilita je 

zajištěna soustavou ztužidel a tuhostí rámů vetknutých do základů. Střecha je bezvaznicová 

s trapézovým nosným plechem. Pro všechny nosné i pomocné prvky ocelové konstrukce 

bude použita ocel jakosti S 235 a S 355 podle ČSN EN 10025 a /CSN EN 10210. 

Trapézové plechy používají ocel S320 GD podle ČSN EN 10147/A1. Všechny ocelové 

konstrukce budou žárově zinkované. OK budou otryskány a následně opatřeny 
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pozinkováním podle DIN 1461. Všechny sloupy jsou kotveny do základů pomocí 

chemických kotev. Sloupy v řadách A6, E6, I6 a M6 mezi osami 24 až 34 jsou kotveny do 

kotevních prohlubní. 

Konstrukce kromě vazníků bude montována po prvcích zdvihem, tzn., že se prvky budou 

montovat do konstrukce bez předmontáže na úrovni terénu a to tak, jak byly dodávány 

z výrobny. Vazníky se budou montovat metodou zdvihem z částí předem sestavených 

(smontované ze dvou dílů). Sestavení – smontování probíhá na úrovni montážní plochy 

z prvků dodaných z výrobny a následným zdvihem do požadované polohy. 

Při montáži musí být konstrukce ve všech fázích způsobilá přenášet zatížení (nahodilé 

vznikající během montáže a zatížení větrem). Proto budou ihned po osazení sloupů a 

vazníků osazeny ztužidla. Trojlodní hala bude montovaná současně za pomoci dvou 

autojeřábů TATRA AD30, aby byla zkrácena doba montáže. Na staveništi nebude 

zřizována žádná skládka ocelových prvků, tudíž je potřeba zajistit, aby dodávka 

jednotlivých prvků byla dle postupu montáže. V prvé řadě budou montovány sloupy a to 

dle přiloženého postupu montáže viz. příloha B4.5.  

Montáž bude probíhat pouze za příznivého počasí. Teplota prostředí během montáže nesmí 

klesnout pod -10°C. Pokud teplota klesne pod 0°C, je třeba materiál před svářením 

předehřívat na teplotu min. 70°C. V případě hustého deště, bouře nebo silného větru nad   

8 m/s budou práce přerušeny. 

 

Montáž sloupů 

Sloup je tvořen I profilem s přivařenou kotevní deskou v spodní části a budou do základu 

kotveny pomocí chemických kotev. Nejprve se vytyčí osy sloupů v návaznosti na výškové 

a směrové body. Označení bude výrazné a nesmazatelné – signalizační barvou. Pro 

vyrovnání nerovnosti a tolerancí povrchu se podlijí betonem o tl. max. 50 mm. Vyměří se 

dva až čtyři kotevní otvory u všech sloupů a vyvrtají se pomocí příklepového vrtání. Po 

vyvrtání otvorů dojde k jejich vyčištění a zbavení prachu a poté se můžou provádět 

chemické kotvy. Autojeřáby se ustaví do montážní polohy na svou pozici a na vyznačená 

místa přijedou návěsy (viz. výkresy pojezdy strojů). Zapatkované autojeřáby vysunou 

výložník a postupně zvedají a osazují jednotlivé sloupy. Sloupy budou vázány pomocí 

tkaných popruhů vazači, kteří disponují vazačským průkazem. Sloup je po zdvihu 

dopraven v šikmé poloze k místu zabudování. Přesné výškové a směrové osazení bude 

pomocí podložení ocelových plíšků. Po provedení chemické kotvy se v čase Tgel nesmí 

hýbat se šroubem. Usazení sloupů probíhá až po uplynutí doby Tinst 
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Délky tvrdnutí v závislosti na teplotě: 

Teplota ve vyvrtaném otvoru Ochranná doba  Tgel Doba vytvrzení Tinst 

+20°C 8 min 20 min 

+10°C 20 min 30 min 

0°C 30 min 1 hod 

-5°C 1 hod 5 hod 

 

 

Obr. - Postup realizace chemické kotvy 

 

Montáž vazníků 

Části vazníků dovezeny z výrobny na návěsech budou smontovány na zemi a poté zdvihem 

osazeny na nosné sloupy. Montované spoje jsou navrženy uprostřed vazníku a musí 

odpovídat výrobní dokumentaci. Vazač za pomoci dvou tkaných popruhů díl vazníku 

zajistí, a dá pokyn jeřábníkovi pro zvednutí na místo zabudování. Spojení sloupu 

s vazníkem bude provedeno tupým svarem, který musí odpovídat výrobní dokumentaci. 

Svary provádí svářeči z montážních plošin. Na každém konci vazníku je jedna četa. 
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Obr. – Schéma vazníků trojlodní haly 
 

  

Obr. – Příklad práce dvou autojeřábů a montážní plošiny, montáž stužidem 

 

Montáž podélných ztužidel 

Po montáži dvou vazníků řady 33 a 35 budou osazeny podélné ztužidla, zajišťující stabilitu 

celé konstrukce. Ztužidla budou po dopravení z výrobny smontovány na zemi a to ze dvou 

kusů a poté budou pomocí dvou tkaných popruhů zvednuty do polohy zabudovaní. Spojení 

bude provedeno tupým svarem, který musí odpovídat výrobní dokumentaci. Svary provádí 

svářeči z montážních plošin. Na každém konci je jedna četa. 

 

 

 

Obr. – podélná ztužidla 
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Ztužení stěn 

Ztužení stěn je na každé straně haly provedeno v jednom poli pomocí tažených prutů a to 

v poli mezi osami 30 a 31. Umístění táhel bude odpovídat dílenské dokumentaci. Dílce, na 

které se budou osazovat táhla, musí mít předem navařené styčníkové plechy. Montáž se 

bude provádět z montážních plošin. Na táhlo se našroubuje matice. Táhlo se našroubuje do 

vidlice tak, aby bylo dosazeno požadované délky systému. Poté se pojistná matice 

zašroubuje zpět na doraz až k vidlici, aby došlo k zajištění vidlice.  Po smontování táhla do 

požadované systémové délky se vidlice osadí na styčníkový plech pomocí čepových spojů. 

V poslední fázi se všechna táhla pomocí čepů osadí na kruhovou desku. Kontrola 

zašroubování táhel se provádí tak, že se značka v podobě vyraženého bodu na obou 

koncích táhla překryje maticí. Při montáži táhel není zapotřebí autojeřábu. 

 

 

Obr. – Spoj vidlice a táhla, kruhová deska (zleva) 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: ztužení, příhradové vazníky, plnostěnné vazníky, vaznice vjezdu, 

výměny střechy, průvlaky, sloupy, stěny, plechy střechy, betonová zálivka 

2. Pracovní prostředky: autojeřáb, míchačka, vrtačka, svářečka, úhlová bruska, teodolit, 

osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: obsluha strojů a mechanizmů, řidič autojeřábu, montážní pracovníci, 

pomocní dělníci, geodeti 

4. Činnosti: vytyčování, vázání a přepravování jednotlivých dílů konstrukce, svařování, 

šroubování, betonování, řezání, manipulace s materiálem 
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5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu, ve výškách do 10 m 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: betonová zálivka, ocelové prvky, šrouby, vruty 
  

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Ztužení: 16 430 kg 

2. Příhradové vazníky: 65 698 kg 

3. Plnostěnné vazníky: 5 413 kg 

4. Vaznice vjezdu: 249 kg 

5. Výměny střechy: 19 046 kg 

6. Průvlaky: 18 654 kg 

7. Sloupy: 32 704 kg 

8. Stěny: 15 484 kg 

9. Plechy střechy: 49 357 kg 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autojeřáb AD30  

2. Návěs PV-04-NNV tažený tahačem MAN AG 19, 103 FLT 

3. Nákladní automobil IVECO s hydraulickou rukou 

4. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

5. Montážní plošina COMPACT 12 DX 

6. Autojeřáb Liebherr  
 

Drobné stroje a pomůcky: 

1. Svářečka 

2. Rázový utahovák BOSCH GDS 30 

3. Úhlová bruska BOSCH GWS 

4. Stavební míchačka 

 

1.7 Hydroizolace a provedení průmyslové podlahy z drátkobetonu objektu SO 101 

Po dokončení montáže ocelové haly bude zarovnán podklad ze štěrkopísku, který se mohl 

během montáže poničit a bude urovnán do roviny, popřípadě znovu zhutněn. Na rovnou 

upravenou podkladní vrstvu bude v celé ploše půdorysu objektu SO101 položena 
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hydroizolační a radonová folie Jutafol HDPE Junifol tloušťky 1 mm mezi 

dvojici ochranných tkaných geotextilií P35 s hmotností min. 500 g/m2. Podklad pod 

fóliové těsnění musí být hladký, rovný bez ostrých hran a výstupků. Pokud tomu tak není, 

je nutné povrch upravit vrstvou jemnozrnné zeminy, písku resp. prosívky ( 0-4 mm), nebo 

použít podkladní netkanou geotextílii s odpovídající plošnou hmotností. Při manipulaci a 

montáži je nutné věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k jejímu poškození protržením. 

V průběhu montáže by neměla teplota vzduchu klesnout pod 5 °C. Volný okraj fóliového 

těsnění je min. šíře 200 mm a slouží k napojení navazujících pásů. Systém spojování 

hydroizolačních pásů je prováděn svařováním s kombinací ukončovacích kaučukových 

nebo bitumenových pásků při opracování detailů průstupů sloupů. Spojování geotextílií 

bude provedeno horkým vzduchem nebo jednoduše překrytím, kdy přeložení geotextílií je 

min. 50 mm pro svařování a 100 mm pro překrytí. 

 

 

 

• ŽB deska tloušťky 200 mm (drátkobeton) 

• tkaná geotextílie P35 

• hydroizolační a radonová folie Jutafol HDPE Junifol tloušťky 1 

mm 

• podkladní tkaná geotextílie P35 

• Prosívka frakce 0-4 mm 

• Hutněný štěrkopískový podklad 

 Obr. č. 5 – Skladba izolačního systému 

 

Současně s pokládkou izolačního systému bude po obvodu zřízena podezdívka, která bude  

provedena z betonových panelů s tepelnou vložkou z polystyrenu tl.100 mm. Po uložení 

poslední vrstvy - tkané geotextílie P35 bude z přilehlé betonárny TRANSBETON s.r.o. - 

betonárka Mikulov dopraven drátkobeton v autodomíchávačích a bude ukládán pomocí 

autočerpadla s dostatečným dosahem směrem od středu ke krajům, aby nedošlo ke vzniku 

vzduchových polštářů v ploše podlahy. Pro betonáž bude použit beton C 25/30 – XC1 a 

beton bude vyztužen drátky Dramix RC 80/60 BN v množství 20 kg/m3. Po obvodu a 

okolo sloupů ocelové konstrukce bude podlahová deska oddilatována vložením pěnových 

pásů v tl. 5 mm. Drátkobeton bude v tloušťce 200 mm a bude řádně zhutněn pomocí 

plovoucí vibrační latě. Kvalitní plošné vibrování průmyslové podlahy je pro její budoucí 

vlastnosti nesmírně důležité, jelikož by při špatném zpracování a vibrování mohly drátky 
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vystupovat na povrch a snížila by se tak životnost podlah především korozí drátků. Na 

zavadlý povrch bude provedena povrchová úprava vsypem SIKA Panbex F2 nebo 

obdobným materiálem. Povrch je poté neprašný a vykazuje vysokou pevnost. Poté 

následuje technologická přestávka. V několika budoucích hodinách či dnech (v závislosti 

na klimatických podmínkách) bude provedeno dilatování pomocí bezprašného řezání 

betonu popřípadě dořezání ruční elektrickou pilkou. Dilatace bude provedena řezy 

v modulech 5,25 x 6,0 m nebo 5,50 x 6,0 m. Po betonáži nastává technologická přestávka, 

během které je potřeba beton řádně ošetřovat a to kropením, nebo zakrýváním. Teplota 

vzduchu během prací nesmí klesnout pod 5 °C. Podlaha bude zatížena technologickým 

zařízením (regály a pojezdem vysokozdvižných vozíků s nosností 3 tuny). Podlahové 

desky budou oddilatovány a dilatovány od okolních konstrukcí. 

          

Obr. č. 6 – Drátkobeton, zhutnění čerstvého betonu, prořezání spár pilou v rastru sloupů (zleva) 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: tkaná geotextílie, hydroizolační a radonová folie, drátkobeton  

2. Pracovní prostředky: vibrační latě, teodolit, pila pro spárování drátkobetonu, hladičky, 

autodomíchávač, autočerpadlohořák, horkovzdušná pistole, osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: obsluha strojů a mechanizmů, řidič autojeřábu, montážní pracovníci, 

pomocní dělníci, geodet 

4. Činnosti: pokládka a svařování geotextílie a hydroizolační fólie, uložení drátkobetonu, 

rozprostření a vibrování drátkobetonu, vsyp, kontrola celého procesu, ošetřování betonu, 

hlazení hladičkami, prořezávání dilatačních spár 

5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu,  

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: tkaná geotextílie, hydroizolační a radonová folie, drátkobeton 
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Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Tkaná geotextílie: 9750 m2 

2. Hydroizolační a radonová fólie Jutagol HDPE Junifol 1 mm: 4950m2 

3. Drátkobeton: 990 m3 

4. Vsyp SIKA Panbex F2: 34 650 kg (při spotřebě 7 kg/m2) 

 

Stroje nasazené v této etapě:  

1. Autodomíchávač AMH9 

2. Autočerpadlo Schwing S 52 X 

3. Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

 

1.8 Opláštění stěn panely Kingspan objektu SO 101 

Stěnové panely při vertikálním kladení se většinou osazují před montáží střešních panelů a 

to ve směru převládajících větrů. Postupuje se od rohu objektu ve směru montáže až po 

poslední krajní panel, který se případně podélně seřízne. Vertikálně kladené panely 

vyžadují konstrukci, která nese vlastní váhu panelů a odolává tlaku a sání větru. Návrh a 

rozmístění nosníků závisí na požadavcích projektanta či statika, které se liší podle projektu. 

Na obrázku č. 7 je vidět typické uspořádání. 

Před samotnou montáží panelů bude v celé délce objektu osazena okapní římsa na 

betonový sokl a řádně připevněna (viz. Obr. č. 8). 

 

Postup montáže: 

1) Před montáží se přesvědčte, že spodní paždík je trvale nebo dočasně podepřen a 

leží v rovině. 

2) Osadíme do roviny soklové oplechování – okapní římsu (viz. Obr. č. 8). 

Oplechování a lišty musí být dobře upevněny a vyrovnány, správně utěsněny a 

musí mít rovné a nezdeformované okraje. 

3) Usadíme první panel drážkou do rohu a před upevněním zkontrolujte svislou 

polohu. Panel upevníme v projektu předepsanými upevňovacími prvky (určí 

projektant). 

 

Namontujte první panel a případné upevňovací prvky (viz. Obr. č. 7). Panely je zapotřebí 

před upevněním řádně dotlačit v podélném spoji a zkontrolovat jejich umístění. Kotvení 
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panelů se provádí samovrtnými nebo závitovými šrouby skrze panel do konstrukce. 

Rozmístění a počet těchto šroubů je dán výpočtem od projektanta na základě únosnosti 

šroubového spoje, kterou udává výrobce šroubu v tabulkách pro každý typ panelu. 

 

 

 
Obr. č. 7 – Příklad uspořádání nosné konstrukce panelů     Obr. č. 8  –  Detail okapní římsy 

 

 

4) Další panel položíme vedle a dotlačíme ho drážkou do pera prvního panelu, aby 

byla zajištěna těsnost podélného spoje. Zkontrolujeme svislost panelu pomocí 

vodováhy a panel upevníme do paždíku předepsaným počtem a typem 

upevňovacích prvků. 

5) Stejným způsobem pokračujeme dál, až namontujeme celou stěnu.  

6) Protější roh realizujme pomocí rohových lišt, které jsou výrobcem připraveny 

přímo na míru (viz. Obr. č. 9). 

Obr. č. 9  – Detail nároží 

5. 
4. 

3. 
2. 

1. 



75 
 

 

Panely lze během montáže dle potřeby řezat (např. kolem otvorů, prostupů nebo v rozích). 

V těchto případech je nutno panel upevnit šroubem s viditelnou hlavou, kterou lze skrýt 

pod oplechování. 

 

  
Obr. č. 10  – Detail nadpraží otvoru vertikálně  kladených panelů, detail parapetu (zleva) 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: panely Kingspan  

2. Pracovní prostředky: měřidla, vrtačky, pily, ruční univerzální nářadí, závěsné zařízení, 

nářadí pro nýtování, osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: obsluha strojů a mechanizmů, řidič autojeřábu, montážní pracovníci, 

pomocní dělníci, geodet 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, připevňování panelů, řezání 

5. Pracovní prostor: nad úrovní terénu, do výšky 10 m 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: panely Kingspan, těsnící páska, plastický stavbařský tmel, silikonový tmel, 

zatloukací hmoždinky, nýty, závitové šrouby, samovrtné šrouby 

 

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Stěnový panel TL KS 1150: 853 m2 

2. Střešní panel RW KS 1000: 41 m2 

3. Kotvící prvky 
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Stroje nasazené v této etapě: 

1. Montážní plošina 

2. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

3.Autoojeřáb AD10 

 

1.9 Konstrukce střechy objektu SO 101 

Nosnou konstrukcí střechy jsou ocelové příhradové vazníky, na které se připevní trapézové 

plechy s výškou vlny 160 mm a přikotví se pomocí šroubů. Na trapézový plech se položí 

parozábrana, která brání pronikání vlhkosti do střešní konstrukce, především tepelné 

izolace a předejde se tak kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Na parozábranu se 

položí minerální tepelná izolace ROCKWOOL tloušťky 200 mm a mechanicky se přikotví. 

Povlaková krytina je tvořena z měkčeného PVC - hydroizolačních pásů Sarnafil 

napojována svařováním s přesahem min 100 mm. Po dokončení střešní konstrukce se 

dodělají veškeré oplechování střechy, atik atd., aby do stavby nezatékalo a nedošlo k 

degradaci materiálů. Souběžně s těmito pracemi se osadí okna a dveře na obvodový plášť a 

tím uzavřeme stavbu na provádění vnitřní konstrukcí, jako jsou rozvody a montáž 

osvětlení.  
 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: trapézová plech, tepelní izolace minerální, parozábrana, povlaková 

krytina, obloukový hřebenový světlík 

2. Pracovní prostředky: měřidla, vrtačky, pily, ruční univerzální nářadí, závěsné zařízení, 

nářadí pro nýtování, osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: obsluha strojů a mechanizmů, řidič autojeřábu, montážní pracovníci, 

pomocní dělníci, geodet 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, pokládka tepelné izolace, minerální vlny, 

parozábrany a trapézových plechů, řezání, stříhání, nýtování, šroubování, svařování 

5. Pracovní prostor: nad úrovní terénu, do výšky 10 m 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: trapézová plech, tepelní izolace minerální, parozábrana, povlaková krytina, 

obloukový hřebenový světlík, těsnící páska, silikonový tmel, zatloukací hmoždinky, nýty, 

závitové šrouby, samovrtné šrouby 
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 Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Trapézový plech výšky: 4086 m2 

2. Tepelná izolace minerální ROCKWOOL: 4086 m2 

3. Parozábrana: 4086 m2 

4. Povlaková krytina Sarnafil: 4086 m2 

5. Obloukový hřebenový světlík 18x6 m : 6 ks 

6. Obloukový hřebenový světlík 12x6 m : 3 ks 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autojeřáb AD 30  

2. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

3. Pojízdné lešení 

 

1.10 Podkladní beton objektu SO 102 

Po dokončení základových pasů a zhutnění zásypů bude proveden podkladní beton 

v tloušťce 100 mm. Jedná se o prostý beton C 20/25 a bude dopravován v autodomíchávači 

z přilehlé betonárny TRANSBETON s.r.o. - betonárka Mikulov. Autodomíchávač najede 

přímo na místo uložení betonu a pomocí latí budou beton rozprostírat. Poté pomocí 

vibračních latí podkladní beton uhutní. Po technologické přestávce se na podkladní beton 

položí hydroizolační a radonová folie HDPE Junifol tl. 1 mm, na kterou se klade tepelná 

izolace tl. 100 mm. Ochrannou vrstvou bude betonová mazanina tl. 80 mm. Vrstvy kladené 

na podkladní beton budou realizovány po dokončení zdění 1 NP. Během technologické 

pauzy je potřeba beton řádně ošetřovat kropením, popř. zakrýváním. 
 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: prostý beton C20/25, hydroizolační a radonová folie, tepelná izolace  

2. Pracovní prostředky: vibrační latě, teodolit, latě, autodomíchávač, horkovzdušná pistole, 

osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: obsluha strojů a mechanizmů, řidič autodomíchávače, montážní 

pracovníci, pomocní dělníci, geodet 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, rozprostírání a hutnění betonové směsi, 

hydroizolační fólie a tepelné izolace, kontrola celého procesu, ošetřování betonu, hlazení 

hladičkami 
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5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu,  

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: prostý beton C20/25, hydroizolační a radonová folie, tepelná izolace  

 

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Podkladní beton: 66 m3 

2. Hydroizolační a radonová fólie Jutagol HDPE Junifol 1 mm: 660 m2 

3. Tepelná izolace tl. 100 mm: 660 m3 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autodomíchávač AMH9 

2. Nakladač CAT 938 G 

3. Vibrační lať 

 

1.11 Zdění obvodového pláště administrativní budovy SO 102 

Nosný konstrukční systém (hrubá stavba) je zděný z keramických tvárnic POROTHERM. 

Objekt administrativní budovy o celkových rozměrech 64,5 x 9,9 m je navržen jako 2 

podlažní, provedený tradiční technologií. Budova bude mít dva dilatační celky. Nosné 

zdivo bude zděno z cihel POROTHERM 30 a POROTHERM 25 zděné na maltu MVC 1,0 

a A5,0. Venkovní zdivo bude zatepleno zvenku 100 mm minerální vlny a venkovní 

omítkou. 

Pod všemi obvodovými a vnitřními stěnami bude osazena hydroizolační a radonová folie 

Jutafol HDPE Junifol. Jedná se o asfaltovou hydroizolaci o tloušťce 1 mm. Soudržnost 

s podkladem bude zajištěna natavením pomocí plynového hořáku. Před aplikací je potřeba 

podklad řádně očistit od hrubých nečistot (zametení koštětem). Přesahy budou min. délky 

150 mm z důvodu napojování. Vytyčení zdí se provede pomocí provázku a olovnice. Na 

jednu lavičku se upevní jeden konec provázku a druhý konec upevníme na hřebík na 

protější lavičce. Vzniklá spojnice mezi dvěma hřebíky je hrana zdi, z této osy určíme 

polohu budoucí zdi. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci. 
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      Obr. č. 11 - Lavičky 

 

K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadovaném množství a druhu. Prvním 

krokem bude založení rohů, kdy do vytyčených rohů pomocí nivelačního přístroje 

založíme první keramickou tvárnici. Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn 

používejte vápenocementovou maltu, nikoli tepelně izolační maltu, která je více nasákavá 

a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Maltu ložné 

spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka stěny, tedy v šířce 300 mm. 

Pokračujeme zakládáním nejnižší řady. Zdivo založíme na očištěný a zvlhčený podklad 

tak, že do rozprostřené malty položíme rohové cihly (kontrolujeme rovinnost pomocí 

vodováhy, jelikož od základní nejnižší vrstvy se nám bude odvíjet pracnost následujících 

řad zdiva), mezi které natáhneme z vnější strany provázek, který nám bude vymezovat 

vnější hranu. Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, 

aby se vzájemně dotýkaly (systém pera drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání 

jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. 

Pokračujeme dalšími řadami, které klademe v předepsané vazbě. Přesah přes hranu 

základu nebo stropu může být max.1/6 tloušťky zdiva. Svislé spáry se nemaltují. Na 

založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem „do šňůry“. Na plných úsecích zdiva 

vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Rovinnost a svislost nároží kontrolujeme 

pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev 

kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseku zednickou 

šňůru a podle ní klademe a vyrovnáváme další část zdiva. Zdicí malta musí mít takovou 

konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Zdění následujících vrstev 

proveďte stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami 

cihel je ve směru délky stěny 125 mm Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu 
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vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě a hadicové vodováhy. Během zdění je 

potřeba několikrát zkontrolovat polohu šňůry. Poté pokračujeme v dalším zdění do výšky 

1,5 m. Při zdění výšky nad 1,5 m zdění probíhá z lešení. Před postavením lešení, ve výšce 

1,35 m, vyčistíme pracoviště. Součásti lešení (zpravidla kozového nebo tabulového) se 

dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle šířky 1500 mm. Lešení 

musí mít odpovídající nosnost a stabilitu. Ochranné hrazení z vnější strany se používá při 

zdění výšky větší než 1,5 m nad terénem. Postup zdění je stejný jako při provádění první 

výšky zdiva. Navíc zde přibývá osazování nadokenních případně nadedveřních překladů. 

Na vrstvu malty osadíme překlady příslušných délek, mezi které je u obvodových stěn 

vložena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu v tloušťce 80 mm. Jednotlivé 

překlady s izolací jsou svázány pomocí rádlovacího drátu. Jelikož mají překlady stejnou 

výšku jako tvarovky, pokračujeme poté dále ve zdění s přiznanou vazbou. Uložení 

nadokenního a nadedveřního překladu je min. 125 mm. Po dokončení zdění obvodového a 

nosného zdiva 1NP bude zhotovena vodorovná stropní konstrukce, která bude 

z předepjatých stropních panelů Spirol. Zdění 2 NP bude probíhat obdobným způsobem 

jako zdění 1NP. Při zdění 2NP bude stěna přiléhající k výrobní hale vyzděna o jednu řadu 

výše, čímž se nám vytvoří podmínky pro zhotovení střešní konstrukce ve spádu – dle PD 

min. 2%. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: prostý beton C20/25, hydroizolační a radonová folie, tepelná izolace  

2. Pracovní prostředky: vibrační latě, teodolit, latě, autodomíchávač, horkovzdušná pistole, 

osobní ochranné prostředky 

3. Pracovní síly: obsluha strojů a mechanizmů, řidič autodomíchávače, montážní 

pracovníci, pomocní dělníci, geodet 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, rozprostírání a hutnění betonové směsi, 

hydroizolační fólie a tepelné izolace, kontrola celého procesu, ošetřování betonu, hlazení 

hladičkami 

5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: prostý beton C20/25, hydroizolační a radonová folie, tepelná izolace  
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Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Podkladní beton: 66 m3 

2. Hydroizolační a radonová fólie Jutagol HDPE Junifol 1 mm: 660 m2 

3. Tepelná izolace tl. 100 mm: 660 m3 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autodomíchávač AMH9 

2. Nakladač CAT 938 G 

3. Míchačka 

4. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

1.11 Stropní konstrukce objektu SO 102 

Strop nad 1. NP je navržen z předpínaných panelů spiroll PPD 335/950 a 332/950. Do 

styčných spár bude uložena zálivková výztuž profilu R10, která bude zatažena do 

obvodových ŽB věnců. V místě pro schodiště jsou vynechány otvory, které jsou doplněny 

prefa deskami PZD, které budou uloženy na výměnu L 140/140/10. Stropní předepjaté 

panely délky 9,5 m budou uloženy na železobetonové pozední věnce, kdy spodní část 

panelu leží na kótě + 3,2 m. Ukládání panelů bude pomocí autojeřábu AD 30 MAN 

(ověření únosnosti viz. příloha č. 2). Panely budou uloženy do cementové malty s délkou 

uložení min. 150 mm. Na stavbě je možné provádět drobné prostupy prořezáváním nebo 

provrtáváním horní i spodní klenby vylehčovací dutiny. Sekání nebo prorážení betonu není 

dovoleno. V osách dutin panelů mohou být prostupy max. o velikosti 80/600 mm. Ve 

střední třetině rozpětí smí být pouze jeden prostup, v krajní třetině dva.  

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: zálivková výztuž R10, zálivka, předpínané panely spiroll PPD 

335/950 a 332/950 

2. Pracovní prostředky: vázací prostředky, lať s vodováhou, teodolit, kbelík, míchačka, 

lžíce 

3. Pracovní síly: obsluha autojeřábu, pomocní dělníci, vazač, řidič tahače 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, ukládání panelů, vložení zálivkové výztuže, zálivka, 

cementová malta 

5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu ve výšce 3,2 m 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 
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8. Materiály: zálivková výztuž R10, zálivka, předpínané panely spiroll PPD 335/950 a 

332/950 

 

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Stropní panely Spiroll PPD 335/9500x1190x: 49 ks – hmotnost 5335 kg/ks 

2. Stropní panely Spiroll PPD 322/9500: 2 ks – hmotnost 5335 kg/ks 

3. Stropní desky vylehčené: 2,2x0,3x0,33 – 10 ks 

4. Zálivková výztuž R10: 430 m 

5. Zálivka: 3,4 m3 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autojeřáb AD 30 MAN 

2. Tahač 

3. Míchačka 

4. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

 

1.12 Monolitické schodiště objektu SO 102 

Jedná se o schodiště monolitické, které bude provedeno do bednění. Schodiště je navrženo 

jednoramenné s mezipodestou. Schodišťové rameno bude podepřeno ve třech bodech a 

staticky tvoří spojitý deskový nosník. Konstrukce je navržena z betonu C 25/30 a bude 

vyztužena betonářskou výztuží B 500. Schodiště je navrženo na užitné zatížení 4,0 kN/m2. 

Obě vnitřní schodiště budou železobetonová a budou vynášena stropní deskou a příčnou nosnou 

stěnou. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: zálivková výztuž R10, zálivka, předpínané panely spiroll PPD 

335/950 a 332/950 

2. Pracovní prostředky: vázací prostředky, lať s vodováhou, teodolit, kbelík, míchačka, 

lžíce 

3. Pracovní síly: obsluha autojeřábu, pomocní dělníci, vazač, řidič tahače 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, ukládání panelů, vložení zálivkové výztuže, zálivka, 

cementová malta 

5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu ve výšce 3,2 m 
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7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: zálivková výztuž R10, zálivka, předpínané panely spiroll PPD 335/950 a 

332/950 

 

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. Beton C20/25: 5,5 m3 

2. Betonářská výztuž B500: 1,2 t 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autojeřáb Liebherr LTF 1045-4.1 

2. Tahač 

3. Míchačka 

4. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

 

1.13 Střešní konstrukce objektu SO 102 

Konstrukce střechy bude provedena z ocelových vazníků IPE 330, které budou uloženy na 

ŽB věnec. Nosníky budou příčně uloženy ve spádu s trapézovými plechy TR 135/310 x 

0,75 s výškou vlny 160 mm, parozábranou, tepelnou izolací RockWool tl.200 mm a 

povlakovou krytinou Sarnafil. Mezi vazníky budou umístěny distanční prvky TP 60/60/3 a 

ztužidla ve střešní rovině z TP 70/70/3. Ocelová konstrukce je navržena z oceli S 235 a 

bude opatřena antikorozními nátěry.  

Při zhotovování železobetonových věnců nad 2NP budou dle výkresové dokumentace 

osazeny závitové tyče, na které se potom nasadí ocelové vazníky a matkou se připevní. 

Před betonáží je potřeba zkontrolovat jejich přesnou polohu. Poté budou osazeny střešní 

ztužidla. Na nosnou konstrukci střechy - ocelové příhradové vazníky se připevní trapézové 

plechy s výškou vlny 160 mm a přikotví se pomocí šroubů. Na trapézový plech se položí 

parozábrana, která brání pronikání vlhkosti do střešní konstrukce, především tepelné 

izolace a předejde se tak kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Na parozábranu se 

položí minerální tepelná izolace ROCKWOOL tloušťky 200 mm a mechanicky se přikotví. 

Povlaková krytina je tvořena z měkčeného PVC - hydroizolačních pásů Sarnafil 

napojována svařováním s přesahem min 100 mm. Po dokončení střešní konstrukce se 

dodělají veškeré oplechování střechy, atik atd., aby do stavby nezatékalo a nedošlo k 

degradaci materiálů. Souběžně s těmito pracemi se osadí okna a dveře na obvodový plášť a 
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tím uzavřeme stavbu na provádění vnitřní konstrukcí, jako jsou rozvody a montáž 

osvětlení.  

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: trapézovými plechy TR 135/310 x 0,75 s výškou vlny 160 mm, 

parozábrana, tepelná izolace RockWool tl. 200 mm, ocelové vazníky IPE 330, ztužidla, 

závitové tyče, povlaková krytina 

2. Pracovní prostředky: vázací prostředky, lať s vodováhou, teodolit, kbelík, míchačka, 

lžíce, nůžky, úhlová bruska, utahovací klíč 

3. Pracovní síly: obsluha autojeřábu, pomocní dělníci, vazač, řidič tahače 

4. Činnosti: manipulace s materiálem, ukládání ocelových vazníků, vložení zálivkové 

výztuže, zálivka, cementová malta 

5. Pracovní prostor: nad úrovní původního terénu ve výšce 6,7 m 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti (vítr, déšť, sněžení) 

8. Materiály: ocel B 500, plechy, parozábrana, tepelná izolace, povlaková krtina 

SARNAFIL 

 

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

1. ocelové vazníky IPE 330 délky 9,6 m: 17 ks – 520 kg/ks (17 ks = 8840 kg) 

2. Trapézový plech TR 135/ 310x0,75: 670 m2 

3. Závitové tyče (+ ostatní spojovací materiál): 464 kg 

4. Střešní ztužidla ZT1 70/70/3 dl. 5 m: 105 m – 30,65 kg/ks (21 ks = 644 kg) 

5. Střešní ztužidla ZT2 60/50/3 dl. 4 m: 120 m – 20,76 kg/ks (30 ks = 623 kg) 

6. Parozábrana: 670 m2 

7. Tepelná izolace RockWool tl. 200 mm: 670 m2 

8. Povlaková krytina SARNAFIL: 670 m2 

 

Stroje nasazené v této etapě: 

1. Autojeřáb TATRA AD30 

2. Teleskopický manipulátor KOMATSU wh716 

3. Tahač 

4. Míchačka 
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1 Obecné informace o stavbě 

 1.1 Obecné informace:  

Založení ocelové konstrukce výrobní haly a administrativního objektu je navrženo na 

vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 600 mm. 

1.1.1 Rozměrové charakteristiky objektů: 

Sociálně administrativní budova: Zastavěná plocha 64,5 x 9,5 m = 612,75 m2 

Výrobní hala: Zastavěná plocha 72 x 65,5 m = 4 716 m2 

1.1.2 Administrativní budova: 

Základová konstrukce: SO 102 bude založena na pilotách P1 délky 5,0 m. Pro pilotáž 

bude provedena urovnaná pilotážní úroveň na kótě -1,300. Piloty budou vyztuženy 

betonářskou výztuží a svislá výztuž bude vytažena nad hlavu pilot, na které budou 

vybetonovány základové pasy profilu 500/1000, které jsou označeny ZP2. Horní líc pasů je 

na kótě -0,200 a spodní líc na kótě -1,200. Piloty budou betonovány z betonu C 25/30 – 

XC2, XA1, základové pasy budou vybetonovány z betonu C 25/30 – XC2. Piloty a kotevní 

hlavy včetně pasů budou vyztuženy betonářskou ocelí B 500 B. 

1.1.3 Výrobní hala 

Základová konstrukce: SO 101 bude ocelová konstrukce založena za vrtaných pilotách 

průměru 600 mm. Pilotáží úroveň je navržena na kótě -1,300. V řadě A6 a M6 mezi osami 

24 až 34 budou piloty P2 délky 6,5 m a v osách 23 a 35 jsou navrženy piloty P1 délky 5,0 

m. Vnitřní sloupy budou podporovány pilotami P3 délky 8,0 m. Ve výrobní hale v řadě A6 

a M6  budou kotevní hlavy KH2 opatřeny kalichy pro vetknutí ocelové konstrukce. Vnitřní 

sloupy budou vetknuty do kotevních hlav KH1 a ostatní sloupy ocelové konstrukce budou 

k základům kotveny kloubově ke kotevním hlavám KH3. 

 

1.2 Rozsah staveniště:       

      Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Mikulova na Nádražní ulici v prostoru 

za vlakovým nádražím na jihozápadním okraji města. Terén v místě stavby je plochý jenom 

mírně ve sklonu a je položený níže než okolní účelové komunikace. Část plochy staveniště 

šesté etapy je nezastavěná, byla využívána pro zemědělskou výrobu, nenachází se zde 

vzrostlá zeleň. Zčásti bude zasahovat nová stavba do užívané části areálu vybudovaného 

v předchozích pěti etapách. Navrhovaná stavba se bude zčásti týkat i stavebních úprav 
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stávajících budov a inženýrských sítí v areálu. Areál je ze tří stran lemován veřejnými 

účelovými komunikacemi ve zmíněných ulicích, na východní straně je za komunikací 

kolejiště železnice a nádraží. První až pátá etapa stavby jsou v provozu a komunikační 

napojení i rozsah skladovacích provozů investora umožní využít stávajících ploch pro 

zařízení staveniště – nepředpokládá se tedy ani dočasný zábor jiných pozemků pro stavbu 

než je rozsah pozemků investora. Napojení na elektrickou energii a vodovodní rozvod bude 

vnitřkem haly třetí etapy. Dopravní napojení na okolí se doplní o další sjezd a v této 

souvislosti dojde k úpravě směru a způsobu zásobování areálu, kdy se oddělí dovoz cívek 

od dovozu ostatního zboží pro výrobu a odvozu hotových výrobků. Cílem je snížit dopravní 

zatížení na konfliktním místě u Frigoprimy.  

Podmínky pro zakládání, výskyt podzemní vody a vliv radonu jsou zhodnoceny 

v samostatné části projektové dokumentace. 

 

1.3 Geologická, geomorfologická charakteristika území, zdroje nerostů a 

podzemních vod, poddolovaná území 

Z geomorfologického hlediska se jedná o plochou aluviální nivu nedalekých vodotečí 

protékajících západně od lokality stavby. Dotčené území patří do oblasti Jihomoravských 

Karpat, celku Mikulovské vrchoviny, podcelku Pavlovských vrchů. 

Geologické podloží předkvarterního stáří je tvořeno ždánicko-hustopečským flyšovým 

souvrstvím, v dané oblasti se jedná převážně o vápnité jílovce a pískovce. Jílové podloží 

bylo zjištěno ve všech provedených sondách v dotčeném území. Ve svrchních vrstvách se 

jednalo vesměs o přeplavené jíly, které náleží z hlediska klasifikace základových půd do 

třídy F6-Cl. Jejich konzistence je pevná. Polohy vysoce plastických jílů nebyly ověřeny. 

Kvarterní pokryv pak tvoří povodňové hlíny a deluviofluviální písčitohlinité sedimenty. 

Jedná se vesměs I dle ČSN 73 1001 o třídy F6-Cl, F4-CS, F3-MS a S5-SC. Jejich 

konzistence se s hloubkou díky podzemní vodě zhoršuje od pevné až po měkkou.                                                                  

Povrch tvoří poměrně silná vrstva ornice-humusové, písčité hlíny. Část, na níž bude 

prováděna většina nové výstavby je oproti předcházejícím v povrchových vrstvách stavěna 

poněkud jinak, protože poměrně mocná vrstva písků, které sloužily pro zasakování 

dešťových vod je zde podstatně zredukována a podložní jíly vystupují až pod podorniční 

vrstvu. V celém dotčeném prostoru se vyskytuje souvislý horizont podzemní vody, který je 

nesen nepropustným jílovým podkladem. Zvodeň je tvořena deluviofluviálními nadložními 

sedimenty, které mají vesměs výrazně vyšší propustnost než nadložní jíly. Podzemní voda 
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byla naražena v hloubkách 1,3m v sondě V2 až 2,8 m v sondě V2 pod povrchem, ustálená 

hladina stoupala až na úroveň 1,2 m pod povrchem ve všech sondách.  

Daná lokalita nepatří do chráněného ložiskového území, není zde poddolované území, není 

zde zdroj podzemní vody. 

Daná lokalita není v záplavovém území. 

 

Text psaný kurzívou je vyňat z podkladní dokumentace – technické zprávy. 

 

1.4 Zatřídění zeminy z hlediska těžitelnosti 

Zatřídění zeminy z hlediska těžitelnosti je provedeno dle odebraných vzorků z předstihem 

provedených sond. Přesnější zatřídění je možné provést až při samotné těžbě a tak 

zohlednit například lepivost, obsah vody a hrubozrnnost v místě zakládání. Převážná část 

těžebních prací bude prováděna v jílu. 

Orientační zastoupení tříd těžitelnosti stanovených dle ČSN 733050/1986: 

 

2. třída.……………… 8% - rozpojitelné nakladačem, rýpadlem 

4. třída……………… 92% - rozpojitelné rýpadlem 

  

Horniny 2. a 4. třídy jsou rozpojitelné nakladačem či rýpadlem. Není potřeba „těžší“ 

rozpojování jako např.: trhací práce.  

 

2 Materiály, skladování, doprava 

Beton: 

Požadované vlastnosti betonu jsou dle projektové dokumentace pro piloty a to třída 

pevnosti a odolnosti vlivu prostředí betonu C 25/30 - XC2, XA1. Dále pak zpracovatelnost 

dle ČSN EN 206 – 1 => S2, kamenivo maximální frakce 16mm. 

Požadavky na konzistenci čerstvého betonu jsou dány: 

• Zkouškou sednutí kužele 

• Zkouškou rozlití 

 

Popis průběhu zkoušek je v příloze A. 
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Betonářská výztuž: 

Piloty a kotevní hlavy včetně pasů budou vyztuženy ocelí B500 B, jednotlivé jmenovité 

průměry vychází z výkresové dokumentace.  

 

Přidružené (pomocné) materiály: 

Jedná se o materiály pomocné k ukládání a vázání výztuže, tzn. distanční kroužky, 

rádlovací drát (bude použit ocelový vazačský drát o průměru 2,5 mm), kolíky z betonářské 

oceli, dřevěné kolíky. Materiály na zhotovení provizorních opatření pro bezpečnost práce 

na stavbě, dřevěná prkna a fošny (výroba provizorních hrazení), signalizační bezpečnostní 

páska (červeno bílý pruh). Ke spojování dřevěných prvků budou použity ocelové hřebíky 

potřebných délek. 

 

2.1 Výpis materiálů 

Beton C25/30 -XC2: 

Označení Rozměr Počet  [Ks] Beton [m3] 

P1 Ø600/5,0m 88 124,4 

P2 Ø600/6,5m 22 40,4 

P3 Ø600/8,0m 10 22,6 

Beton celkem 187,4 

 

P1 V� ��
�
� = 3,14*0,32*5,0 = 1,413 m2 

P2 V� ��
�
� = 3,14*0,32*6,5 = 1,837 m2 

P3 V� ��
�
� = 3,14*0,32*8,0 = 2,261 m2 

 

Odtěžená zemina: 

Označení Rozměr Počet  [Ks] Beton [m3] 

P1 Ø600/5,0m 88 124,4 

P2 Ø600/6,5m 22 40,4 

P3 Ø600/8,0m 10 22,6 

Zemina celkem  187,4 

Nakypřená zemina celkem (koeficient nakypření 1,25) 234,25 
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Betonářská výztuž B 500 B: 

Označení Rozměr Množ. [Ks] R14 [m] R10 [m] R6 [m] 

P1 Ø600/5,0m 88 4037 440 89 

P2 Ø600/6,5m 22 1307 165 38 

P3 Ø600/8,0m 10 688 100 20 

Výztuž celkem [m] 6032 705 147 

Výztuž [t] 7,30 0,435 0,033 

Výztuž celkem [t] 7,768 

 

Hmotnost: ØR6 – 0,222 kg/m 

  ØR10 – 0,617 kg/m 

  ØR14 – 1,210 kg/m 
 

Výpis prvků: 

P1 1      ØR14/5400 - 702 ks  

 2      ØR6/32 - 2775 m 

 3      ØR14/1400 - 176 ks 

 4      ØR10/625 - 704 ks 

P2 1      ØR14/6900 - 176 ks  

 2      ØR6/40 - 930 m 

 3      ØR14/1400 - 66 ks 

 4      ØR10/625 - 264 ks 

P3 1      ØR14/7900 - 80 ks  

 2      ØR6/40 - 490 m 

 3      ØR14/1400 - 40 ks 

     4     ØR10/625 - 160 ks 

 

2.2 Primární doprava 

Beton: 

Bude dopravován z přilehlé betonárny TRANSBETON s.r.o. - betonárka Mikulov. Firma 

poskytuje přepravu betonových směsí pomocí vlastních vozů (objem 9 m³ a 5 m³) včetně 

čerpadel BS (dosah 28m, 39m, 47m). 
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Ocel: 

Betonářská výztuž bude dovážena na stavbu pomocí valníků a to v požadovaných délkách 

a tvarech.  
 

Dřevo: 

Dováženo na stavbu pomocí valníků. V maximálních možných délkách, následná úprava a 

nařezání se bude provádět na stavbě. 
 

Přidružené (pomocné) materiály: 

Budou dodávány individuálně dle potřeby a to bude zajišťovat pověřený pracovník - mistr. 

 

2.3 Skladování 

Beton: 

Beton nebude trvale uskladněn na stavbě. Na stavbu bude dopravován autodomíchávačem, 

ze kterého bude přímo čerpán do připravených vrtů nebo do bednění. 
 

Ocel: 

Bude uskladněna na pevném odvodněném podkladě, podložena dřevěnými podkladky, aby 

nedošlo k přetvoření jejího tvaru nebo rovinnosti, znečištění nebo dalšímu znehodnocení. 
 

Dřevo: 

Bednící latě a trámy jsou před výrobou hradících konstrukcí uloženy na paletě pod 

přístřeškem na smrkových hranolech a to do max. výšky 1,5m, nebo budou zakryty 

plachtou. 
 

Pomocné (přidružené) materiály: 

Pomocné materiály (distanční kroužky, dřevěné a ocelové kolíky atd.) budou uskladněny 

na pevném odvodněném podkladě v bednách či přepravkách. Materiály, které je potřeba 

chránit před odcizením, budou skladovány v uzamykatelných skladových kontejnerech. 
 

Skládka vytěžené zeminy: 

Zemina vytěžená při vrtání pilot bude skladována na staveništi v severozápadním rohu 

pozemku (viz. schéma pojezdu strojů). 
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3 Převzetí pracoviště 

Převzetí staveniště proběhlo mezi investorem a hlavním dodavatelem před zahájením 

všech prací a převzetí pracoviště bylo předáno hlavním dodavatelem subdodavateli, který 

zhotoví hlubinné založení. Investor předá hlavnímu dodavateli stavby staveniště s přesným 

vyznačením veřejných sítí, komunikací, potrubních a kabelových rozvodů a veškerou 

dostupnou projektovou dokumentaci včetně výkresu zařízení staveniště a vytyčovacích 

výkresů. Současně hlavnímu dodavateli předá tzv. hlavní polohovou čáru a hlavní výškové 

body. Veškeré skutečnosti budou řádně zapsány do stavebního deníku a tím bude předáno 

pracoviště pro provádění zemních prací. Svým podpisem zhotovitel přebírá odpovědnost 

za průběh prací, jejich kvalitu a objem stanovený projektovou dokumentací. 

Před začátkem prací proběhne kontrola provedení zemních prací (sejmutí ornice, řádné 

uložení ornice na skládku, zřízení pláně zpevněnou vápennou stabilizací, nachystaný 

prostor pro provádění vrtaných pilot). Kontrola se provede jak vizuálně (čistota základové 

spáry, rovinnost), tak i přeměřením. V rámci zařízení staveniště se kontroluje jeho 

komplexnost pro danou technologickou etapu, stav skladovacích ploch, přístup na 

staveniště, stav komunikací, bezpečnost a provozuschopnost strojů a mechanismů pro tuto 

etapu. Jelikož budou vrtané piloty provedeny subdodavatelskou organizací je potřeba, aby 

byl zajištěn vstup na staveniště všem jeho pracovníkům účastnících se tohoto procesu. 

 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Obecní pracovní podmínky  

Před započetím prací je nutné zajistit zařízení staveniště. Hranice staveniště bude souvisle 

oplocena oplocením výšky 2 m. Na staveništi budou umístěny stavební buňky s potřebným 

nářadím a zázemím. Zařízení staveniště bude vybaveno chemickým WC. Doprava bude 

probíhat po místních komunikacích. Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci 

zhotovitele (subdodavatele), stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu 

vykonávající soustavný dozor. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být 

vyškoleni z BOZP a používat ochranné pracovní pomůcky. 

 

4.2 Dostupnost staveniště 

Příjezd na staveniště bude z hlavní komunikace na jižní straně z ulice Jiráskova. Na 

staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace, pro dostatečný pohyb po staveništi. 
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Komunikace bude tvořena hutněným štěrkopískovým podsypem frakce 16/32 tloušťky 200 

mm. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace. Před výjezdem ze staveniště bude 

umístěna tzv. čistící zóna. Přes lapač ropných látek a olejů bude voda ovedena do 

kanalizační šachty. 
 

4.2 Vybavenost zařízení staveniště 

Stavební buňky (kontejnery) staveniště se budou nacházet blízko vjezdu na staveniště a 

budou uloženy na betonových panelech. Vstupy na staveniště budou opatřeny 

bezpečnostními tabulkami upozorňujícími na provádění stavebních prací a zákazu vstupu. 

Na všech vstupech na staveniště bude viditelně umístěna cedule se zákazem vstupu 

neoprávněným fyzickým osobám, příkazová cedule přikazující používání ochranné přilby, 

pracovní obuv a reflexní vesty (obr. č. 1). 

Na rozvaděči elektrické energie bude vyvěšena výstražná tabule upozorňující na možný 

úraz elektrickým proudem a pravidly bezpečné práce s tímto zařízením. 

 

Obr. č. 2 – Cedule umístěné v blízkosti rozvaděče elektrické energie) 

V další řadě bude na všech branách a kancelářském kontejneru čitelně vyvěšen návod na 

poskytnutí první pomoci společně s nejdůležitějšími tísňovými linkami. 

   

Obr. č. 1 – Cedule umístěné na všech vstupech na staveniště 
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4.3 Provozní zařízení staveniště: 

• 3x Kancelářský kontejner PEGAS CONTAINER TYP PC-4 

• 2x Skladový kontejner 
 

4.4 Sociální zařízení staveniště 

• 1 x Sanitární kontejner PEGAS CONTAINER TYP PC-8 

 

Sanitární vybavení: 

2x porcelánový záchod s nádržkou, věšák, držák na toaletní papír 

6x porcelánové umyvadlo, páková baterie, polička, zrcadlo, háček 

2x porcelánový pisoár 

2x sprchová kabina se závěsem 

 

Navržené množství sprchových kabin, toalet, umyvadel a pisoárů by měly stačit pro 

všechny pracovníky po celou dobu výstavby. 
 

4.5 Výrobní zařízení staveniště 

Vázání armokošů bude probíhat přímo v ploše objektu SO 101 na ploše zpevněné 

hutněným štěrkopískem. 

5 Personální obsazení 

 Na veškeré práce realizované na stavbě bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 

zastupující mistr. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a 

řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav 

stroje. O tomto stavu bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
 

1x Stavbyvedoucí 

Zajišťuje celý chod daného procesu, kontroluje probíhající práce a zajišťuje kooperaci s 

případnými subdodavateli a hlavními dodavateli materiálu (beton, výztuž, atd.). 
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1x Pověřený mistr pro zajištění pilotáže 

Zodpovídá za jakost celého procesu, řídí se kontrolním a zkušebním plánem, se kterým 

bude seznámen při předání pracoviště, zhotovuje zkušební sady transport betonu (zkouška 

sednutí kužele). 
 

1x Vrtmistr  

Splňuje požadavky na danou technologii provádění vrtů příslušnou strojní sestavou a má 

potřebné osvědčení, realizuje všechny vrty a je zodpovědný za chod vrtné soupravy, 

poučuje a dohlíží nad jednotlivými výměnami vrtných částí (spirál, šapa, pažnice atd.) 
 

1x Obsluha autodomíchávače  

Zajišťuje včasný dovoz transportbetonu a předává dodací list o betonu, obsluhuje výsypné 

zařízení, provede taktéž osazení výsypného žlabu na násypku shozové roury umístěné ve 

vrtu. 
 

1x Obsluha vrtné sestavy BAUER GB 15H 

Pomáhá při výměně částí vrtné soupravy, zajišťuje pravidelnou údržbu a doplnění 

pohonných hmot společně s vrtmistrem. 
 

2x Obsluha nákladního automobilu TATRA 815 6x6 

Zajišťuje přesun hmot ze staveniště na určenou skládku. 
 

1x Obsluha autočerpadla  

Zároveň řidič autočerpadla, dbá pokynů mistra pro pilotáž a ovládá postupné vytahování 

čerpací hadice z vrtu. 

(Pouze pro případ, že by některý z vrtů byl při realizaci těžce dotupný a nemohla by 

probíhat betonáž přímo z autodomíchávače) 
 

1x Obsluha nakladače  

Zajišťují přesuny hmot (vytěžené zeminy), mají patřičné doklady k obsluze daného 

nakladače. 
 

1x Řidič tahače a návěsu 

Zajišťuje dopravu vrtné soupravy. Řidič musí disponovat řidičským oprávněním 

dostačujícím pro řízení tahače. 
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2x Svářeči  

Zajišťují výrobu armokoše, ke svářecím pracím mají náležité doklady o způsobilosti, dbají 

na zvýšenou bezpečnost při práci se svařovacím agregátem a používají předepsané 

ochranné pomůcky. 
 

4x Vazač  

Umísťuje armaturu do bednění a osazuje distančními kroužky na armokoše. Zajistí výztuž 

s bedněním, aby během betonování nedošlo k jejímu posunu. 

2x Pomocníci 

Dbají pokynů pověřeného mistra a vykonávají pomocné práce jím určené. 
 

2x Tesaři  

Zhotovují bednění, jsou zodpovědní za jeho těsnost, přesnost a stabilitu. 
 

1x Geodet 

Zabezpečí přesné vytyčení polohy pilot. 

 

6 Mechanizace a pracovní pomůcky 

Volba strojů byla provedena na základě zkušeností z odborné praxe na stavbě:  

„Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba“ (realizace velkoprůměrových vrtaných pilot pod pilíři 

mostu přes řeku Bečvu), kde se jedná o přibližně stejný typ zakládání. Schéma postupu 

prací a nasazení strojů v průběhu výstavby budou blíže uvedeny v části B4 - pojezdy 

strojů. Ochranné pomůcky jsou povinni nosit všichni pracovníci po celou dobu výskytu na 

staveništi. 

6.1 Těžká mechanizace pro technologii vrtání: 
 

1x Vrtná suprava BAUER BG 15H 

Hmotnost:    47 500 tun 

Kroutící moment:  150 KNm 

Pracovní rozsah - hloubka: 18 m 

Pracovní rozsah - průměr: 1,2 m 
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1x Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

Šířka:    2500 mm 

Ložná plocha:   6970x2290 mm 

Objem Korby:   12 m3 

Užitečná hmotnost:  12400 kg 

 

1x Kolové nakladač CAT 938 G 

Výkon motoru:  147 kW 

Statický klopný moment: 11900 kg 

Objem lopaty:   2,3 - 2,8 m3 

Provozní hmotnost:  15,1 - 15,6 t 

 

1x Návěs Goldhofer v teleskopickém provedení 

Pohotovostní hmotnost:  6,24 t 

Maximální nosnost:   56 t 

Šířka ložné plochy:  3,4m 

Délka ložné spáry:   12-32 m 

Návěs bude tažen tahačem MAN TGA 26. 

 

1 x Autočepradlo SCHWING S 52 X 

Vertikální dosah:  52 m 

Horizontální dosah:  48,2 m 

Dopravní potrubí:  DN125 

Zapatkování přední/zadní: 8,90/10,34 m 

 

1x Automíchač AMH9  

Plnící čas:    5 - 20 s.m-3  

Délka výsypného žlabu: 1400 mm 

1. prodloužení:  750 mm 

2. prodloužení :  1100 mm 

Užitečný objem bubnu:  9 m3 
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1 x Autočepradlo SCHWING S 61 X 

Vertikální dosah:  60,1 m 

Horizontální dosah:  56,4 m 

Dopravní potrubí:  DN125 

Zapatkování přední/zadní: 8,90/10,34 m 

 

Schéma pracovního dosahu a podrobnější technické parametry jsou uvedeny ve zprávě    

B8-  Návrh stojní sestavy. 

 

1x Motorové tlakové čerpadlo HONDA WB 30 XT 

Sací hloubka:                      8 m 

Maximální průtok :  1100 l/min 

Celkový výtlak:  28 m 

Maximální výkon motoru: 4,0/5,5 (3.600) kW/HP (ot.min) 

V mikulově vysoká HPV. Jako pojistka* 

 

6.2 Lehká mechanizace a nástroje: 

3x Svářečka 

1x Úhlová bruska 

1x Motorová pila 

Kolečka, lopaty, krumpáče, kladiva, kleště, ocelové pásmo, metr 

 

6.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

Pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná helma, ochranné plastové 

brýle, svářečská kukla, reflexní vesta 

 

7 Pracovní postup 

7.1 Popis technologie: 

Piloty představují jednu z nejstarších metod hlubinného zakládání. Princip metody je 

takový, že při realizaci dochází k těžení zeminy v prostoru, který vrtaná pilota zaujímá. 

Provádějí se v zeminách a horninách vrtáním těžkým mechanismem. Při provádění těchto 



101 
 

prací je nutné se řídit platnou evropskou normou ČSN EN 1536 (731031): Provádění 

speciálních geotechnických prací. 

 

Vlastní postup se skládá z těchto klíčových prací: 

• Vrtání a těžení zeminy 

• Vložení ocelových výpažnic 

• Vložení armokoše do zapařeného vyčištěného vrtu 

• Betonáž piloty za postupného vytahování pažnic 

• Práce dokončovací – úprava hlavy, úprava výztuže 

 

 
 

Technologický postup provádění vrtaných pilot pažených ocelovou výpažnicí. 

Zahájení vrtání a těžení piloty a vložení pažnice 

1) Dovrtání vrtu 

2) Vložení armokoše do zapařeného vyčištěného vrtu 

3) Betonáž piloty  

4) Odpažování vybetonovaného vrtu 

 

1 2 3 4 5
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7.2 Provádění pilot 

7.2.1 Zaměření a přípravné práce 

Před zahájením vrtání je třeba zajistit vytyčenou polohu osy vrtané piloty. Vytyčení 

provádí geodet. Osa piloty se vytyčí pomocí zatlučeného kolíku z betonářské oceli d= 20 

mm délky cca 300 mm. Kolík se zatlouká obyčejně 50 mm nad úrovní terénu, aby nedošlo 

k jeho posunu a aby netvořil překážku pro pojezd mechanizmů na stavbě. Pro snazší 

orientaci kde se daný kolík nalézá, se překryje např. cihlou (v případě zatlučení kolíku 

s úrovní terénu) nebo se zvýrazní barevným sprejem. Vytyčení je třeba průběžně 

kontrolovat, aby například vlivem posunu terénu při vrtání sousední piloty nedošlo ke 

změně polohy vytyčeného vrtu. Jelikož při návrtu se vytyčovací kolík zruší, je nutné 

vytvořit zaměřovací šablonu př. z betonu, která bude min. o 50 mm větší než zamýšlený 

průměr vrtu. Na šabloně jsou osazeny značky pro centraci vrtu, toto se využívá spíše pro 

starší vrtné soupravy. Moderní soupravy totiž disponují přesným zaměřením přes počítač, 

který je schopen si pamatovat výchozí polohu (před návrtem) a tím se zajistí přesná osa 

piloty při osazování armokoše do vrtu. Další činností je ukotvení pažnice na vrtnou 

soupravu, pažnice se beraní (před vrtáním) nebo rotačním způsobem (pažení v průběhu 

vrtání) zatlačí do země (způsob zvolí vrtmistr). Jelikož všechny pažnice nedosahují 

potřebné délky, budou použity pažnice napojitelné (viz. Obr.č. 3). Pažnice používané pro 

pažení vrtů pro vrtané piloty musí mít dostatečně tuhou stěnu a patu opatřenou korunkou 

nebo břitem, aby se zabránilo jejich deformaci. Používají se pažnice jednodílné (černé, 

varné) nebo spojovatelné (obyčejně dvouplášťové), jejichž spoje nesmějí vystupovat z 

hladkého vnějšího a vnitřního povrchu. V našem případě budou použity spojovatelné (viz. 

obr. č.3). Průměr řezné korunky nemá přesahovat průměr pažnice o více než 20mm. [1] 

 

  

 

Legenda obrázku: 1. díl pažnice 

   2. spoj pažnice se spojovacími šrouby 

   3. pažnicová korunka 

 

 

Obr.č.3 – Schéma spojovatelných pažnic 
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7.2.2 Vlastní postup vrtů 

Vrtání se bude provádět šnekem (spirálem) příslušného průměru. Vyvrtanou zeminu bude 

vrtmistr „odklepávat“ na určené místo, z kterého bude zemina nakladačem odebírána a 

nakládána na nákladní automobil. Pažení musí probíhat současně s těžením vrtu, aby 

nedošlo k jeho zasypání nebo zborcení nebo s předstihem. Na konec vrtání se nasadí místo 

spirálu vrtný hrnec (šapa), to pro zarovnání dna vrtu. Ze dna vrtu se odčerpá ponorným 

čerpadlem případná prosakující voda.  

V našem případě se vrtání započne kolem obvodu objektu SO101. Přesný postup 

provádění je patrný z výkresu B4.1- Schéma postupu pilotáže. Pořadí provádění pilot bylo 

voleno tak, aby nedocházelo k poškození sousedních, již zhotovených pilot. 
 

7.2.3 Armování piloty 

Armokoš je tvořen hlavní podélnou výztuží podle předepsané projektové dokumentace, v 

případě velkých pilot je možno podélnou výztuž stykovat přesahem pomocí svaru. Výroba 

armokošů bude probíhat přímo na stavbě. Před svařováním jednotlivých prutů se musí 

zajistit jejich řádné očištění a odstranění odlupujících se šupinek koroze. Třmínky jsou z 

malých profilů betonářské oceli (Ø R6) a slouží hlavně jako konstrukční výztuž, která se 

přivaří k podélné nosné výztuži. Centrické osazení armokoše se zajistí umělohmotnými 

distančními kolečky 3ks/1m, ty také budou zajišťovat dostatečné krytí mezi armokošem a 

vnitřním průměrem pažnice. Krytí velkoprůměrových vrtů činí c = 70mm. V arkomoši 

musí být dostatečný prostor pro vedení betonářské roury. Po osazení na vrtnou soupravu se 

spouští na dno vrtu. Nakonec je třeba zkontrolovat přeměřením, zda-li zamýšlený přesah 

nad hlavu piloty pro další betonáž patek je správné délky.  
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Schéma armokoše vloženého do vrtu: 

 

 a2) 

 

 

 

 

 

       

   

          

 

 

 

        e) 

      

Legenda: 

a1,a2) výztuž piloty 

b) příčná výztuž ve formě spirály 

c) třmínek 

d) distanční plastové kroužky 

e) postupné vkládání armokoše do vrtu 

a1) 

c) 

 b) 

d) 
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7.2.4 Betonování piloty 

Při betonáži pilot je nutné zajistit plynulý průběh betonování, to se musí vždy předem 

zajistit dostatečnou zásobou betonu. Na betonáž pilot je navržen beton C 25/30  (měkká 

konzistence) a je potřeba dbát na to, aby vodní součinitel nepřekročil hodnotu 0,55. To se 

ověřuje metodou sedání kužele podle Abramse v rozsahu 160 – 190mm. Použité kamenivo 

by nemělo překročit velikost zrna 16mm, což je deklarováno na dodacím listě při každé 

dodávce transportbetonu autodomíchávačem. Beton ukládáme do vrtu za pomocí 

usměrňovací roury s násypkou, která usměrní tok betonu do středu dna vrtu přímo 

z autodomíchávače, nebo pomocí autočerpadla Schwing 52 X, pokud nebude vrt dostupný 

pro autodomíchávač. Nedochází tak k odrážení betonu o stěny pažnice a armokoše, což by 

mělo za následek rozmísení betonu. Vnitřní průměr usměrňovací betonážní roury nesmí 

být větší než osminásobek velikosti největší frakce použitého kameniva v betonové směsi a 

minimální vůle pro rouru od armovacího koše musí být 100mm. Musíme zamezit vzniku 

pracovních spár. Betonáž by měla postupovat plynule rychlostí alespoň 8 m3 /h. Betonáž 

musí být prováděna tak dlouho, až všechen znečištěný beton z horní části piloty přeteče 

přes projektovanou úroveň hlavy piloty. Přebývající beton v hlavě piloty odstraníme. 

 

    
Obr. 4 – Spuštění betonážní roury s násypkou do vrtu, započetí betonáže 
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8 Kontrola, jakost a zkoušení 

8.1 Vstupní kontrola 

 Stavbyvedoucí průběžně kontroluje připravenost staveniště a zdrojů. Dále dbá na 

použití materiálu daných projektovou dokumentací.  
 

Staveniště: oplocení pozemku, skladovací plochy, přípojka vody a elektro, vjezd 

a výjezd ze staveniště, vyznačení podzemních sítí technické infrastruktury 

Dokumentace: kompletní projektová dokumentace, převzetí geodetických bodů, 

technologické postupy a předpisy 

Dokončení předchozích procesů: sejmutí ornice v tloušťce 300 mm, rovinnost a čistota 

základové spáry, dostupnost a provozuschopnost strojní mechanizace nasazené v tomto 

procesu 
 

8.2 Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí nebo vedoucí čety kontroluje v průběhu realizace: 

Staveniště: oplocení pozemku, skladovací plochy, přípojka vody a elektro, vjezd 

a výjezd ze staveniště, odstranění vzrostlých dřevin a keřů 

Vytyčovací práce: kontrola přesnosti geodetického zaměření vrtů 

Vrtání piloty: svislost vrtu, čistota dna vrtu 

Výztužování piloty: kontrola armokoše – soulad s PD, čistota, rovinnost, osazení 

distančních kroužků 

Betonáž piloty: doprava a přejímka betonové směsi, ověření souladu s PD, ověření kvality 

betonu – zkouška sednutí kužele, zkouška rozlitím 
 

8.3 Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí kontroluje, zda byly veškeré práce provedeny dle PD.  

Vytěžená zemina: odvoz na skládku, uložení na skládku 

Pilota: kontrola polohy hlavy piloty, provedení a čistota hlavy piloty, vytažení výztuže nad 

hlavu piloty, provedení dle PD 

 

Veškeré provedené kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

 

Podrobnější zpracování kontrol v části B1.2 – KZP pro pilotážní práce 
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při realizaci musí být dodržován projekt, normy, vyhláška o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupů 

daných výrobcem. Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, 

stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající dozor. Všichni 

pracovníci pohybující se po staveništi musí být proškoleni z BOZP a používat ochranné 

pracovní pomůcky. V průběhu výstavby budou provádět speciální stavební úkony, 

vyžadující zvláštní proškolení a osvědčení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 

9.1 Povinnosti dodavatele: 

Dodavatel je povinen při realizaci stavebního díla dodržovat veškeré právní předpisy 

k zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. Zaměstnancům a osobám pohybujících 

se s jeho souhlasem po staveništi je dodavatel povinen zajistit veškeré požadavky na 

zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a dalších navazujících předpisů. 

Na veřejném místě vyvěsí provozní řád stavby obsahující základní požadavky BOZP, 

krizové telefonní čísla a kontaktní údaje na zodpovědné vedoucí pracovníky.  

V případě úrazu je dodavatel stavby povinen zajistit lékařskou pomoc, událost vyřešit, 

zjistit příčinu nebo důvod a učinit ochranné opatření proti opakování. 

Při používání technických zařízení, technologii, materiálů a výrobků dbá na předpisy a 

technologické postupy, návody a technické požadavky stanovené výrobcem. 

 

Podrobnější zpracování BOZP v textové části A7. 

 

10 Ochrana životního prostředí 

V současnosti je ochrana životního prostředí velmi citlivé a hodně diskutovatelné téma. 

Přísněji se dbá na dodržování platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek. Proto se i proces 

stavby musí těmito předpisy řídit zvláště pak: 

• zákon č. 125/97 Sb., o odpadech; 

• zákonem č. 114/92 Sb., ve znění zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody; 

• zákonem č. 138/73 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod; 

• zákonem č. 211/94 Sb., ve znění zákona č. 158/94 Sb., o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami. 
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Je důležité mít také havarijní (krizový) plán, který vyhotoví stavbyvedoucí s ohledem na 

příslušné zařízení staveniště. Havarijní plán se především zabývá tím, jak budeme v 

případě havárie postupovat (př. únik pohonných hmot do zeminy, přerušení dodávky 

elektrického proudu, atd.), a jak se mají odstraňovat její následky. Havarijní plán by též 

měl zajišťovat řešení evakuace pracovníků v případě požáru a provizorní řešení na ochranu 

majetku vlastního a cizího (tj. aby se požár pokud možno nerozšiřoval). 

 

10.1 Tabulka odpadů 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu Nakládání s odpad 

17 01 01 Beton O Skládka, recyklace 

17 05 04 
Zemina a kamení bez obsahu 
nebezpečných látek 

O Skládka 

17 09 04 Odpady drobné – blíže neurčemé O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrné suroviny 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

O – obyčejný odpad 

N – nebezpečný odpad 

 

10.2 Nakládání s odpady 

 Při těžení bude vznikat velké množství vytěžené zeminy, která bude odvezena na 

skládku a poté znovu použita. Směsný a komunální odpad bude skladován v kontejnerech a 

poté odvážen na skládku. Ocel a železo bude skladováno zvlášť v kontejneru a poté 

odvezeno do sběrných surovin. Beton bude odvážen zpět na betonárku, kde bude 

recyklován. 

 

10.3 Hlučnost 

 Vzhledem k situování staveniště v areálu firmy je nutné, aby strojní technika, 

vykazující nadměrný hluk, byla použita pouze po dobu nezbytně nutnou k vykonávání 

pracovních činností. V této etapě bude použit kolový nakladač CAT 938 G, 

autodomíchávač AMH9 , vrtná souprava BAUER BG 15H a nákladní automobil TATRA 
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815 odvážející vytěženou zeminu, tudíž se předpokládá zvýšený hluk. Veškeré práce 

prováděné na stavbě budou probíhat pouze po dobu od 7.00 do 21.00 hod. 

11 Literatura 

Seznam použité literatury, zdrojů, webových stránek, nařízení vlády, norem a dalších 

dokumentů, podle kterých se výstavba řídí nebo usměrňuje je přiložen na konci práce 

v kapitole Seznam použitých zdrojů. 
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Postup a četnost prováděných zkoušek čerstvého betonu: 

A. Zkouška sednutím: 

Jedna ze základních zkoušek zpracovatelnosti čerstvého betonu prováděná přímo na 

stavbě. Provádí se dle ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – část 2: Zkouška 

sednutím.  

Zkušební zařízení a pomůcky potřebné pro zkoušku: 

• Forma na tvarování betonu tvaru komolého kužele (Abramsův kužel) 

• Násypka na kužel 

• Podkladní deska (z nenasákavého materiálu, rovná, dostatečně tuhá) 

• Propichovací tyč (Ø 16 mm, délka 600 mm) 

• Pravítko 

• Nádoba na promíchání betonu 

• Lopata, lopatka 

• Stopky 

Postup pro provedení zkoušky: 

1) Navlhčenou formu a desku položíme na vodorovný podklad 

2) Během plnění musí být forma pevně přitlačena k podložce, proto ji buď 

přišlápneme, nebo pevně přichytíme k podkladní desce svorkami 

3) Formu plníme ve třech vrstvách zhruba po 1/3 výšky kužele 

4) Každá vrstva se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí, přičemž je potřeba, aby vpichy 

byly rovnoměrně rozloženy po celé ploše každé vrstvy 

5) Druhá vrstva se zhutňuje přes celou svou výšku tak, aby vpichy mírně zasahovaly 

do předcházející vrstvy 

6) Při plnění a zhutňování poslední vrstvy se beton mírně přeplní přes okraj formy 

7) Zarovnáme horní okraj formy a odstraníme spadlý beton z podkladní desky 

8) Formu opatrně oddělíme od betonu svislým pohybem směrem nahoru 

9) Zvedání formy probíhá během 2-5 sekund a o to rovnoměrně bez otáčivých nebo 

příčných pohybů, které by mohli ovlivnit beton.  

10) Ihned po zvednutí změříme a zaznamenáme sednutí h, zjištěním rozdílů mezi 

výškou formy a nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku 

11) Hodnotu zaokrouhlíme na nejbližších 10 mm 

12) Celá zkouška od počátku až po zvednutí formy musí probíhat plynule a musí být 

ukončena do 150 sekund 
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Obr. č. 5 - Zkouška sednutím a způsob měření 

 

Stupně klasifikace sednutí kužele: 

Stupeň Rozsah sednutí [mm] 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 – 150 

S4 160 – 210 

S5 ≥ 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Provádění zkoušky přímo na staveništi 

 

Četnost:  Z počátku provádíme u prvních třech dodávek betonu, poté každou třetí 

dodávku. Tímto způsobem pokračujeme každý den. 
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B. Zkouška rozlitím: 

Tato zkouška je druhým nejčastěji používaným postupem pro stanovení zpracovatelnosti. 

Provádí se dle ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – Část 5 – Zkouška rozlitím.  

Zkušební zařízení a pomůcky potřebné pro zkoušku: 

• Střásací stolek (sestávající z pohyblivé horní části, zhotovené z rovné desky o ploše 

700 x 700 mm, na kterou se ukládá beton. Tato deska je odklápěcí od pevného 

podkladu, na který může dopadat z nastavené výšky) 

• Forma na tvarování betonu tvaru komolého kužele (Grafův kužel) 

• Násypka na kužel 

• Dusadlo (zhotovené z tvrdého materiálu o čtvercovém průřezu o délce stran 40 x 40 

mm a délky přibližně 200 mm) 

• Pravítko 

• Nádoba na promíchání betonu 

• Lopata, lopatka 

• Stopky 

Postup pro provedení zkoušky: 

1) Navlhčený střásací stolek položíme na vodorovný podklad 

2) Formu položíme na střásací stolek a pomocí dvou příložek připevníme ke stolu 

3) Formu plníme betonem ve dvou stejných vrstvách se zhutněním deseti údery 

lehkým dusadlem 

4) Zarovnáme povrch s horní hranou formy 

5) Asi po 30 sekundách po zarovnání horní hrany formy se forma během 1-3 sekundy 

vyzvedne svisle nahoru 

6) Stabilizujeme setřásací stolek přišlápnutím spodního pevného podkladu a pomalu 

zvedneme horní desku až k horní zarážce a necháme volně spadnout až na spodní 

podložku. 

7) Cyklus opakujeme 15x, přičemž cyklus nesmí být kratší než 1 sekunda a delší jak 3 

sekundy 

8) Pravítkem změříme nejdelší rozměr rozlitého betonu d ve dvou směrech 

rovnoběžných s podstavou setřásacího stolku 

9) Obě měření zaokrouhlíme na nejbližších 10 mm 

10) Zjištěnou hodnotu zprůměrujeme a zaokrouhlíme na nejbližších 10 mm 
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11) Kontrolujeme rozlití betonu s ohledem na segregaci – pokud se segregace objeví, 

znamená to, že se zkouška vyhodnotí jako nevyhovující 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – Zkouška rozlitím 

 

Stupně klasifikace rozlití kužele: 

Stupeň Rozsah rozlití [mm] 

F1 ≤ 340  

F2 350 – 410 

F3 420 – 480 

F4 490 – 550 

F5 560 – 620 

F6 630 – 750 

F7 760 – 850 

 

 

Četnost:  Z počátku provádíme u prvních třech dodávek betonu, poté každou třetí 

dodávku. Tímto způsobem pokračujeme každý den. 
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1 Obecné informace o stavbě 

1.1 Bližší informace o stavbě 

Ocelová konstrukce výrobní haly o rozměrech 72,925 x 65,650 m a výšky v atice 8,5 m s 

obvodovým pláštěm ze stěnových panelů Kingspan TL SK1150 tloušťky 100 mm v 

provedení podle požadavků požární bezpečnosti. Barevné řešení standardní exteriér RAL 

1015, interiér RAL 9010 nebo RAL 9002. Podezdívka bude provedena z betonových 

panelů s tepelnou vložkou z polystyrenu tl.100 mm, zvenku bude podezdívka opatřena 

kamínkovou mozaikovou omítkou v zelené barvě. Prosklení ve stěnách s požární odolností 

– interiér-interier bude jednoduchým protipožárním sklem v pruhu výšky do 3,0 m, ve 

stěnách interiér exteriér – dvojsklo, vnitřní protipožární, vnější bez požární odolnosti běžné 

dvojsklo. Prosklení v požárních stěnách bude pevné bez otevíravých křídel, ostatní budou 

otevíravá. Prosklení na obvodových stěnách bude opatřeno protisluneční folií pro zamezení 

přehřívání interiéru. Střešní konstrukce bude provedena ze střešních panelů Kingspan RW 

KS 1000 tl. 100 mm.  

 

2 Doprava, skladování a manipulace 

2.1 Výpis materiálů 

Panel Typ 
Šířka 

[m] 

Délka 

[m] 

Tloušťka 

[m] 
Množství 

[ks] 
Hmotnost 

[kg] [m2] 

Stěnový TL KS 1150 1150 8450 100 8 1755 77,75 

Stěnový TL KS 1150 1150 1000 100 120 3105 138,0 

Stěnový TL KS 1150 1150 5450 100 122 17213 764,4 

Střešní RW KS1000 1000 6800 100 6 898 40,8 

Celkem 21391 893,3 

2.1.1 Stěnové panely 

Řez panelu: 
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Stěnový IPN panel KS1150 se standardní metodou upevnění (viditelnými upevňovacími 

prvky) a skladebnou šířkou 1150mm bude na konstrukci montován vertikálně. Projektem 

předepsaná tloušťka panelu je 100 mm a délka viz. tabulka - Výpis materiálů. Základní 

materiál pro výrobu kontinuálně lakovaných plechů je ošetřen antikorozní povrchovou 

úpravou, a to oboustranným žárově pozinkovaným povlakem o celkové hmotnosti 275 g / 

m, zinku pro finální povrchové úpravy PES 25. Podélné spoje panelů KS1150 TF jsou již 

při výrobě standardně opatřeny antikondenzační páskou. Z hlediska tepelně-technických 

vlastností je U-value 0,222 W/m2K. Z hlediska akustiky mají panely vážený průměr indexu 

vzduchové neprůzvučnosti Rw=28dB pro tloušťky 100 mm. 

 

Stěnový IPN panel KS1150 TC se standardní metodou upevnění (viditelnými 

upevňovacími prvky) a skladebnou šířkou 1150 mm. 

2.1.2 Kotvící a upevňovací prvky 

Panely jsou běžně připevňovány k nosné konstrukci samovrtnými nebo závitotvornými 

šrouby od firmy EJOT nebo SFS intec, které jsou uvedeny v manuálu pro projektanta. Na 

přání zákazníka je možné použít šrouby se speciálni hlavou, zabraňující jejich 

neoprávněnou demontáž. Množství kotvících šroubů stanoví projektant-statik na základě 

PD (zatížení panelu, uložení). 

 

Upevňovací prvky: 

1. Závitový šroub  

2. Samovrtný šroub do podélných spojů střešních panelů 
 

3. Samovrtný šroub se závitem pod hlavou 
 

4. Samovrtný šroub s kalotou  

5. Svěrný upevňovač pro spoje prosvětlovacích panelů 
 

6. Zatloukací hmoždinka s předsazeným hřbetem  

7. Jednostranný rozvírací nýt s těsnící podložkou  
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Montážní příslušenství: 

• Těsnící páska (PE páska, PVC páska, PU páska, butylová páska) 

• Neutrální silikonový tmel na kov, sklo, okna a spáry 

• Elastický tmel na polyuretanové bázi 

• Plastický stavbařský tmel na bázi polybutenu 

• Lepící konstrukční těsnění na PUR bázi, páska z PES – předstlačená 

 

        
Obr. č. 1 – Lepící tmel, těsnící pásky 

 

2.2 Doprava primární 

Všechny panely Kingspan jsou baleny na výrobní lince do svazků a chráněny tak, aby byly 

dopraveny na stavbu v neporušeném stavu. Balení se liší podle typu panelů. Panely jsou 

přepravovány ve svazcích, které jsou svojí velikostí a balením přizpůsobeny automobilové 

dopravě a manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Během přepravy musí 

být svazky zabezpečeny proti posunu a následnému poškození. 

Příjemce dodávky je povinen zajistit její řádnou vykládku. Na vykládce se podílí i 

přepravce, který kontroluje správný způsob manipulace a o způsobu vykládky učiní 

záznam do expedičního listu. Pro bezpečné složení svazků panelů je třeba používat 

odpovídající mechanismy (Obr. č. 2): 

• vysokozdvižný vozík nebo jeřáb odpovídající nosnosti pro svazky do 6 m 

• vysokozdvižný vozík (boční) s přídavnými vidlemi nebo jeřáb se závěsným 

roznášecím vahadlem pro svazky delší 6 m 

Používají se textilní pásy (v žádném případě ocelová lana nebo řetězy). Pásy musí být 

nahoře i dole rozepřeny fošnou přesahující šířku svazku nejméně o 5 cm. 
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Obr.č. 2 - Manipulace 

 

2.3 Doprava sekundární 

Svazky se rozebírají zpravidla až při montáži. U střešních panelů se rozebírají až na střeše, 

pokud to únosnost konstrukce dovolí. Svazky fasádních panelů se přistaví co nejblíže 

k místu montáže a tam se postupně rozebírají. 

Svazky panelů do 6 m můžeme zvedat a manipulovat vysokozdvižným vozíkem nebo 

jeřábem pomocí textilních pásů (viz. Obr. č. 3, 4). 

     

Obr. č.3 – manipulace vysokozdvižným vozíkem    Obr.č.4 – manipulace jeřábem 

Svazky delší jak 6 m je nutné zvedat jeřábem s vahadlem za pomoci textilních pásů 

s maximálním rozpětím 4 m a volným koncem max. 3 m (viz. Obr. č. 5). 

 

Obr. č.5 – jeřáb s vahadlem 
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Panely jsou v rozích svazku proti posunu při přepravě pomocí speciálního tmelu, který lze 

po montáži z panelů snadno odstranit. 

 

2.4 Skladování 

Panely se ukládají na polystyrenové bloky, event. dřevěné palety. Stěny svazku jsou 

chráněny deskami z pěnového polystyrenu a celý svazek je zabalen do polyetylenové folie. 

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů, přičemž jejich celkový počet ve svazku 

delších než standardní max. délka se úměrně snižuje. Standardní výška svazku je do 1 230 

mm. Maximální hmotnost svazku je 5 000 kg. 

Při skladování panelů na staveništi je potřeba zabránit zatékání a shromažďování vody 

mezi panely, nadměrnému zatížení panelů, mechanickému poškození, chránit panely před 

přímým působením slunečního záření, deště a prachu. 

Doporučené skladování: 

• Na podložkách (dřevené palety, polystyrenové bloky), jež jsou součástí svazku, 

v mírném spádu v podélném směru panelu (Obr. č. 6) 

• Postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů přiložených ke každému 

svazku 

• Dlouhodobě pouze v jedné vrstvě 

• Zakryté plachtou za současné možnosti dočasného provětrání 

 

 

 
Obr. č. 6 - Skladování ve sklonu 

 

Jednotlivé panely jsou chráněny ochrannou fólií, která slouží jako dočasná ochrana před 

poškozením během přepravy a manipulace. Fólii je nutné odstranit nejpozději do 4 týdnů 

od namontování panelů a nejpozději do 10 týdnů po dodávce panelů na stavbu. 
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Tato fólie je standardně aplikována na exteriérové straně panelů, tudíž v případě 

pochybností, která strana je exteriérová a která interiérová slouží k snadnému rozlišení. 

 

3 Převzetí pracoviště 

3.1 Obecné požadavky 

Převzetí pracoviště proběhne mezi stavbyvedoucím a hlavním dodavatelem před zahájením 

všech prací. Před vlastní montáží panelů je třeba zajistit kvalitní technickou přípravu 

montáže a připravenost stavby. Stavbyvedoucí předá hlavnímu dodavateli veškerou 

dostupnou projektovou dokumentaci včetně příslušných výkresů i výkresu montáží. Při 

převzetí pracoviště je nutné od investora převzít Protokol o zaměření ocelové konstrukce 

dle ČSN 732611. 

 

Technická příprava montáže zajistí projektovou – montážní dokumentaci obsahující: 

• Kladečské plány osazení panelů 

• Způsob upevnění panelů do jednotlivých podpor + druh a počet připevňovacích 

šroubů 

• Specifikaci panelů, klempířských prvků, spojovacího a těsnícího materiálu 

• Technologický postup montáže 
 

Dokumentaci uvedenou výše zpracovává organizace, jež provádí montážní práce.  
 

Před zahájením montáže musí být řádně překontrolovány doposud provedené práce a to 

především jejich kvalita. Provede se kontrola provedení nosné konstrukce z hlediska 

souladu s PD, přesnost a dokončení montáže skeletu ocelové haly dle projektové 

dokumentace s maximálními přípustnými odchylkami od svislosti, rovinnosti, kolmosti a 

rovnoběžnosti prvků konstrukce. Kingspam doporučuje rovinnost nosné konstrukce pro 

opláštění min. L/600 pro panely PUR a L/1000 pro panely s minerálním vláknem, kde L je 

vzdálenost sousedních podpor. Dále bude dokončena podezdívka z betonových panelů s 

tepelnou vložkou z polystyrenu tl. 100 mm, která bude opatřena kamínkovou mozaikovou 

omítkou v exteriéru. V celé ploše haly bude dokončena podlahová vrstva tl. 200 mm 

z drátkobetonu s rozptýlenou výztuží Dramix s přesností rovinnosti ±1 cm/2m lati. 
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4 Pracovní podmínky 

4.1 Obecní pracovní podmínky 

Před započetím prací je nutné zajistit zařízení staveniště. Hranice staveniště bude souvisle 

oplocena oplocením výšky 2 m. Na staveništi budou umístěny stavební buňky s potřebným 

nářadím a zázemím. Doprava bude probíhat po místních komunikacích. Na staveništi se 

budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele (subdodavatele), stavebníci, jejich odborní 

zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. Všichni pracovníci 

pohybující se po staveništi musí být vyškoleni z BOZP a používat ochranné pracovní 

pomůcky. 

 

4.2 Dostupnost staveniště 

Příjezd na staveniště bude z hlavní komunikace na jižní straně z ulice Jiráskova. Na 

staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace, pro dostatečný pohyb po staveništi. 

Komunikace bude tvořena hutněným štěrkopískovým podsypem frakce 16/32 tloušťky 200 

mm. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace.  

 

4.2 Vybavenost zařízení staveniště 

Stavební buňky (kontejnery) staveniště se budou nacházet blízko vjezdu na staveniště a 

budou uloženy na betonových panelech. Vstupy na staveniště budou opatřeny 

bezpečnostními tabulkami upozorňujícími na provádění stavebních prací a zákazu vstupu. 

Na všech vstupech na staveniště bude viditelně umístěna cedule se zákazem vstupu 

neoprávněným fyzickým osobám, příkazová cedule přikazující používání ochranné přilby, 

pracovní obuv a reflexní vesty (obr. č. 1). 

   

Obr. č. 1 – Cedule umístěné na všech vstupech na staveniště 
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Na rozvaděči elektrické energie bude vyvěšena výstražná tabule upozorňující na možný 

úraz elektrickým proudem a pravidly bezpečné práce s tímto zařízením. 

 

Obr. č. 2 – Cedule umístěné v blízkosti rozvaděče elektrické energie) 

V další řadě bude na všech branách a kancelářském kontejneru čitelně vyvěšen návod na 

poskytnutí první pomoci společně s nejdůležitějšími tísňovými linkami. 

 

4.3 Provozní zařízení staveniště: 

• 4x Kancelářský kontejner PEGAS CONTAINER TYP PC-4 

• 2x Skladový kontejner 

 

4.4 Sociální zařízení staveniště 

• 1 x Sanitární kontejner PEGAS CONTAINER TYP PC-8 

 

Sanitární vybavení: 

2x porcelánový záchod s nádržkou, věšák, držák na toaletní papír 

6x porcelánové umyvadlo, páková baterie, polička, zrcadlo, háček 

2x porcelánový pisoár 

2x sprchová kabina se závěsem 
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Navržené množství sprchových kabin, toalet, umyvadel a pisoárů by měly stačit pro 

všechny pracovníky po celou dobu výstavby. 

 

4.5 Vliv povětrnostních a klimatických podmínek 

Při montáži za extrémních teplot je nutné brát v úvahu tepelnou roztažnost materiálu a 

obtížnost použití některých těsnících a tmelících materiálů. Doporučená teplota pro montáž 

panelů je cca od -10 °C do +40°C. Vzhledem k velké ploše sendvičových panelů je 

značným nebezpečím při montáži silný vítr. Dále jsou zde povětrnostní omezení, které 

však platí u montáže ve výškách nad 20 m. V našem případě nepřesahuje montáž výšku 10 

m. 

Veškeré skutečnosti budou řádně zapsány do stavebního deníku a tím bude předáno 

pracoviště pro provádění montáže opláštění. Svým podpisem zhotovitel přebírá 

odpovědnost za průběh prací, jejich kvalitu a objem stanovený projektovou dokumentací. 

V rámci zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro danou technologickou 

etapu, stav skladovacích ploch, přístup na staveniště, stav komunikací, bezpečnost a 

provozuschopnost strojů a mechanismů pro tuto etapu. Jelikož budou vrtané piloty 

provedeny subdodavatelskou organizací, je potřeba, aby byl zajištěn vstup na staveniště 

všem jeho pracovníkům účastnících se tohoto procesu. 

 

5 Personální obsazení 

Na veškeré práce realizované na stavbě bude dohlížet stavbyvedoucí nebo zastupující 

mistr. Montážní práce budou provádět pouze kvalifikovaní a řádně proškolení pracovníci. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 

vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. O tomto stavu bude 

učiněn zápis do stavebního deníku. 
 

1 x Stavbyvedoucí 

Zajišťuje celý chod daného procesu, kontroluje probíhající práce a zajišťuje kooperaci s 

případnými subdodavateli a hlavními dodavateli materiálu (beton, výztuž, atd.). 

 

1 x Obsluha jeřábu 

Zároveň řidič jeřábu. Odpovídá za bezpečnou montáž jednotlivých panelů. 
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1 x Pověřený mistr pro zajištění opláštění 

Zodpovídá za jakost celého procesu, řídí se kontrolním a zkušebním plánem, se kterým 

bude seznámen při předání pracoviště, zhotovuje zkušební sady transport betonu (zkouška 

sednutí kužele). 
 

1 x Obsluha vysokozdvižného vozíku 

Zároveň řidič vysokozdvižného vozíku. Zajistí bezpečnou dopravu panelů k místu 

montáže. 
 

6 x Montážníci 

Zajistí montáž stěnových a střešních panelů a to v souladu s projektovou dokumentací, 

technologickým předpisem, plánu BOZP a EMS. 
 

 

6 Mechanizace a pracovní pomůcky 

6.1 Lehká strojní mechanizace, nástroje a nářadí 

• Vrtačky (utahovačky) pro vrtání do oceli (resp. betonu) s hloubkovým dorazem a 

zpětným chodem 

 

Elektrická utahovačka s hloubkovým dorazem 

 

 

Nástroje vyžadované pro sekundární prvky 
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• Pily pro řezání panelů: 

o Řetězová na kov - vhodné k řezání přesných rozměrů, přímému zaříznutí do 

plochy panelu bez počátečního otvoru, pro panely do tl. 150 mm 

o Okružní na kov (viz obr. 5.) - pila s kotoučem s negativním sklonem zubů s plátky 

ze slinutých karbidů. Pila je vhodná pro řezání dlouhých řezů v tenkých a středně 

silných panelech 

o Přímočaře vyřezávací (viz obr. 6.) - používá se s pilovými listy na kov. Vhodná na 

krátké řezy a dořezávání otvorů 

 

  

Obr. 5 – Ruční okružní pila s kotoučem na 
sendvičové panel 

Obr. 6 – Přímočará pila na sendvičové panely 

• Ruční univerzální nářadí: šroubováky, nůžky na plech, Gola sestava, nýtovačka, 

klempířské nářadí, gumová palička, stěrka, špachtle, kladivo, tmelící souprava, nůž 

• Pomocné prostředky: stříkací pistole na lak i tmel, opravný lak a tmel, štětec, 

odmašťovadlo, čisticí prostředek, kbelík, hadry, smeták, dřevěné podložky, fošny, latě 

• Závěsné zařízení: páteřní rám zajišťující stabilitu panelu proti průhybu, upevněný 

nastavitelnými upínkami po stranách 

• Nářadí pro nýtování: akumulátorový nýtovací nástroj, nýtovací kleště (viz. Obr. 7) 

    

    

Obr. 7 – akumulátorový nýt. přístroj, nýtovací kleště 

 

• Měřidla: vodováha, nivelační přístroj, pásmo, úhelník, měřicí lanko, pravítko 
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6.1 Těžká strojní mechanizace 

1x Autojeřáb V3S AD 080 

Nosnost:   8 t 

Pojezd s břemenem:  2,8 t 

d x v x š:   7,05 x 3,3 x 2,4 

 

 

  

 

Nejtěžším prvkem stěnového opláštění je panel délky 8450 mm o hmotnosti        

220 kg. Jeřáb V3S AD 080 s max. nosností 8 tun je pro montáž dostačující. 

 

 

 



130 
 

1x Vysokozdvižná plošina COMP 12DX 

Typ terénu:   beton, dlažba, nezpevněný terén 

Nosnost koše:   450 kg 

Celková hmotnost:   4080 kg 

Rozměr koše:   1,2 m 

Rozměr plošiny:   2,65 x 1,8 x 2,55 m 

Max. pracovní výška:  12,4 m 

 

     

6.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Ochranná přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle, pracovní obuv a oděv. 

 

7 Pracovní postup 

7.1 Technologie montáže - stěnový panel Kingspan 

Stěnové panely při vertikálním kladení se většinou osazují před montáží střešních panelů a 

to ve směru převládajících větrů. Postupuje se od rohu objektu ve směru montáže až po 

poslední krajní panel, který se případně podélně seřízne. Vertikálně kladené panely 
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vyžadují konstrukci, která nese vlastní váhu panelů a odolává tlaku a sání větru. Návrh a 

rozmístění nosníků závisí na požadavcích projektanta či statika, které se liší podle projektu. 

Na obrázku č. 8 je vidět typické uspořádání. 

Před samotnou montáží panelů bude v celé délce objektu osazena okapní římsa na 

betonový sokl a řádně připevněna (viz. Obr. č. 9). 

 

7.1.1 Postup montáže: 

1) Před montáží se přesvědčte, že spodní paždík je trvale nebo dočasně podepřen a 

leží v rovině. 

2) Osadíme do roviny soklové oplechování – okapní římsu (viz. Obr. č. 9). 

Oplechování a lišty musí být dobře upevněny a vyrovnány, správně utěsněny a 

musí mít rovné a nezdeformované okraje. 

3) Usadíme první panel drážkou do rohu a před upevněním zkontrolujte svislou 

polohu. Panel upevníme v projektu předepsanými upevňovacími prvky (určí 

projektant). 

 

Namontujte první panel a případné upevňovací prvky (viz. Obr. č. 8). Panely je zapotřebí 

před upevněním řádně dotlačit v podélném spoji a zkontrolovat jejich umístění. Kotvení 

panelů se provádí samovrtnými nebo závitovými šrouby skrze panel do konstrukce. 

Rozmístění a počet těchto šroubů je dán výpočtem od projektanta na základě únosnosti 

šroubového spoje, kterou udává výrobce šroubu v tabulkách pro každý typ panelu. 

 

 

Obr. č. 8 – Příklad uspořádání nosné konstrukce panelů Obr. č. 9 – Detail okapní římsy 

5. 
4. 

3. 
2. 

1. 
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4) Další panel položíme vedle a dotlačíme ho drážkou do pera prvního panelu, aby 

byla zajištěna těsnost podélného spoje. Zkontrolujeme svislost panelu pomocí 

vodováhy a panel upevníme do paždíku předepsaným počtem a typem 

upevňovacích prvků. 

5) Stejným způsobem pokračujeme dál, až namontujeme celou stěnu. 

6) Protější roh realizujme pomocí rohových lišt, které jsou výrobcem připraveny 

přímo na míru (viz. Obr. č. 10). 

 

 Obr. č. 10 – Detail nároží 

 

Panely lze během montáže dle potřeby řezat (např. kolem otvorů, prostupů nebo v rozích). 

V těchto případech je nutno panel upevnit šroubem s viditelnou hlavou, kterou lze skrýt 

pod oplechování. 

 

Obr. č. 11 – Detail nadpraží otvoru vertik. kladených 

panelů 

          Obr. č. 12 – Detail parapetu 
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7.2 Technologie montáže - střešní panel Kingspan 

Střešní panely se zpravidla montují až v druhém pořadí, tedy po namontování panelů 

stěnových. 

V našem případě se jedná o zastřešení pultové střechy, která svojí delší stranou navazuje 

na svislou stěnu výrobní haly. Při montáži budeme postupovat takto: 

1) Uložíme první panel (viz. Obr. č. 13) příčným a podélným přesahem směrem od 

budovy. 

2) Postupně položíme druhý (viz. Obr. č. 14) a případně další panely tak, aby byly 

vzájemně překryty v podélném spoji. Zkontrolujeme, zda panely k sobě náležitě 

doléhají a panely upevníme. Tento postup opakujeme po celém střešním plášti. 

 

                       

    Obr. č. 13 – Montáž prvního panelu                  Obr. č. 14 – Postup montáže druhého panelu 

 

 

Na závěr, po montáži panelů upevňujeme klempířské lišty, žlabové prvky a jiné 

příslušenství. Podmínky pro klempířské práce se řídí normami a doporučením výrobce. 

Klempířské prvky se obvykle spojují s přesahem 50 mm (ve spádu 200 mm). 

 

8 Kontrola, jakost a zkoušení 

8.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje připravenost staveniště a zdrojů. Dále dbá na použití 

materiálu daných projektovou dokumentací a na montážní dokumentaci obsahující: 

• Kladešské plány osazení panelů 

• Způsob upevnění panelů do jednotlivých podpor + druh a počet připevňovacích 

šroubů 

• Specifikaci panelů, klempířských prvků, spojovacího a těsnícího materiálu 

2 
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• Technologický postup montáže 

Provede se kontrola provedení nosné konstrukce z hlediska souladu s PD, přesnost 

montáže. Bude dokončena montáž skeletu ocelové haly dle projektové dokumentace s 

maximálními přípustnými odchylkami od svislosti, rovinnosti, kolmosti a rovnoběžnosti 

prvků konstrukce. Kingspam doporučuje rovinnost nosné konstrukce pro opláštění min. 

L/600 pro panely PUR a L/1000 pro panely s minerálním vláknem, kde L je vzdálenost 

sousedních podpor. 

 

8.2 Mezioperační kontrola 

Během montáže budou kontrolovány odchylky od projektové dokumentace a vynaloží se 

snaha k jejich minimalizaci. Bude kontrolována svislost panelů s max. odchylkou 2mm/2m 

lati, pevnost spojů a dodržení minimálního počtu uchycení. Dále bude provedena kontrola 

používání osobních ochranných pracovních pomůcek, kontrola zajištění proti pádu z výšky 

do hloubky, používání jištění a dodržování veškerých nařízení pro BOZP. 

 

8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola souladu s PD, těsnost spojů, neporušenost panelů, rovinnost a svislost 

s odchylkou max. 2mm/2m lati, vizuální vzhled a upevnění všech klempířských prvků. 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci musí být dodržován projekt, normy, vyhláška o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupů 

daných výrobcem. Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, 

stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající dozor. Všichni 

pracovníci pohybující se po staveništi musí být proškoleni z BOZP a používat ochranné 

pracovní pomůcky. V průběhu výstavby budou provádět speciální stavební úkony, 

vyžadující zvláštní proškolení a osvědčení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 

Povinnosti dodavatele: 

o Dodavatel je povinen při realizaci stavebního díla dodržovat veškeré právní 

předpisy k zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. Zaměstnancům a 

osobám pohybujících se s jeho souhlasem po staveništi je dodavatel povinen zajistit 
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veškeré požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a 

dalších navazujících předpisů. 

o Na veřejném místě vyvěsí provozní řád stavby obsahující základní požadavky, 

BOZP, krizové telefonní čísla a kontaktní údaje na zodpovědné vedoucí 

pracovníky. 

o V případě úrazu je dodavatel stavby povinen zajistit lékařskou pomoc, událost 

vyřešit, zjistit příčinu nebo důvod a učinit ochranné opatření proti opakování. 

o Při používání technických zařízení, technologii, materiálů a výrobků dbá na 

předpisy a technologické postupy, návody a technické požadavky stanovené 

výrobcem. 

 

K zajištění bezpečnosti a zdraví neohrožující práce jsou v České republice pro stavební 

práce platné obecné právní předpisy, zejména: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečny 

provoz a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamů o úrazu 

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

pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytováni osobních ochranných pracovních prostředků 

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

značek 

 

Podrobnější zpracování BOZP v textové části A7. 

 

10 Ochrana životního prostředí 

V současnosti je ochrana životního prostředí velmi citlivé a hodně diskutovatelné téma. 

Přísněji se dbá na dodržování platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek. Proto se i proces 

stavby musí těmito předpisy řídit zvláště pak: 

• zákon č. 125/97 Sb., o odpadech; 
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• zákonem č. 114/92 Sb., ve znění zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody; 

• zákonem č. 138/73 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod; 

• zákonem č. 211/94 Sb., ve znění zákona č. 158/94 Sb., o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami. 

 

Je důležité mít také havarijní (krizový) plán, který vyhotoví stavbyvedoucí s ohledem na 

příslušné zařízení staveniště. Havarijní plán se především zabývá tím, jak budeme v 

případě havárie postupovat (př. únik pohonných hmot do zeminy, přerušení dodávky 

elektrického proudu, atd.), a jak se mají odstraňovat její následky. Havarijní plán by též 

měl zajišťovat řešení evakuace pracovníků v případě požáru a provizorní řešení na ochranu 

majetku vlastního a cizího (tj. aby se požár pokud možno nerozšiřoval). 

 

10.1 Nakládání s odpady 

Při montáži nebude vznikat žádný nebezpečný odpad, který by vyžadoval speciální 

opatření. Odpad vzniklý na stavbě bude tříděn do odpadních kontejnerů a likvidován na 

nedaleké řízené skládce Hantály Rakvice. 

 

Tabulka vzniklých odpadů: 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Způsob skladování 

17 02 03 Plasty O Sběrné suroviny 

17 04 02 Hliník O Sběrné suroviny 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrné suroviny 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

17 04 07 Směsné kovy O Sběrné suroviny 

17 09 04 Odpady drobné  O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

 

O – obyčejná odpad 
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10.2 Hlučnost 

V této etapě bude použit pouze nákladní automobil dopravující panely na staveniště, jeřáb 

a vysokozdvižná plošina pro montážní práce, tudíž se nepředpokládá zvýšený hluk. 

Veškeré práce prováděné na stavbě budou probíhat pouze po dobu od 7.00 do 21.00 hod. 

 

11 Literatura 

Seznam použité literatura, zdrojů, webových stránek, nařízení vlády, norem a dalších 

dokumentů, podle kterých se výstavba řídí nebo usměrňuje je přiložen na konci práce 

v kapitole Seznam použitých zdrojů. 
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Úvod 

Průmyslovou podlahou se rozumí podlahová konstrukce, která je zatížena rovnoměrným 

zatížením větším jak 5 kN/m2, nebo pohyblivým zatížením – manipulačními prostředky, 

jejichž hmotnost je větší jak 2000 kg. Průmyslová podlaha musí splňovat zvláštní 

požadavky na odolnost proti obrusu, chemickému působení, kontaktnímu namáhání a 

dalším, na které je podlaha navržena. 

V současnosti výše uvedené požadavky splňují podlahy s přidanými ocelovými vlákny, 

tzv. drátkobetony. Použití ocelových vláken podstatně zvyšuje únosnost a odolnost proti 

nárazu a opotřebení, je podstatně minimalizováno vyštipování betonu, neboť ocelová 

vlákna jsou rozptýlena v celé tloušťce betonové desky. U drátkobetonových podlah odpadá 

náročná příprava armování, což zkracuje čas realizace. V potaz je také nutno brát často 

sledovanou tvorbu trhlin u betonových podlah s klasickou výztuží. Na rozdíl od běžného 

betonu má drátkobeton schopnost odolávat tahovému napětí v ohybu i po vzniku první 

mikrotrhliny. Tato pevnost, která je běžně nižší než pevnost při vzniku první mikrotrhliny, 

je velmi důležitá a závisí na typu a dávkování ocelových drátků. Ocelové drátky v 

dostatečném množství náhodně rozptýlené ve struktuře betonu mění křehký beton na 

houževnatý drátkobeton s kvaziplastickými charakteristikami chování po vzniku trhlin. 

Nelze proto zanedbat rozdíl mezi chováním konstrukcí se strukturou betonu vyztuženého 

vlákny a chováním konstrukcí z prostého nebo železového betonu. [1] 

 

Dle projektové dokumentace jsou do betonu navrženy drátky Dramix. Tato vlákna jsou 

vyráběna ve třech variantách: 

 

Ocelové vlákno DRAMIX RL 45/50-BN 

Kruhové, hladké, za studena tažené ocelové vlákno pro standardní nároky, se zahnutými 

konci, které se pomalu deformují během vytahování z betonu. Vlákno ve volném 

provedení, volbou štíhlostního faktoru zaručuje rychlé a jednoduché rozmíchání v betonu a 

dokonalé rozptýlení. 
 

Technické parametry: 

Délka: 50 mm 

Tloušťka: 1,05 mm 

Poměr l/d: 50 

Pevnost v tahu: 1,05 N/mm2 

Počet vláken v 1kg: 2800 ks 
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Ocelové vlákno DRAMIX RC 65/60-BN 

Kruhové, hladké, za studena tažené ocelové vlákno pro vysoké nároky, se zahnutými 

konci, které se pomalu deformují během vytahování z betonu. 
 

Technické parametry: 

Délka: 60 mm 

Tloušťka: 0,9 mm 

Poměr l/d: 65 

Pevnost v tahu: 1,00 N/mm2 

Počet vláken v 1kg: 3200 ks 
 

 

Ocelové vlákno DRAMIX RC 80/60-BN 

Kruhové, hladké, za studena tažené ocelové vlákno pro špičkové nároky, se zahnutými 

konci, které se pomalu deformují během vytahování z betonu. 
 

Technické parametry: 

Délka: 60 mm 

Tloušťka: 0,75 mm 

Poměr l/d: 80 

Pevnost v tahu: 1,05 N/mm2 

Počet vláken v 1kg: 4600 ks 

 

Do drátkobetonové podlahy objektu SO 101 jsou navržena vlákna Dramix RC 80/60-BN 

v dávkování 20 kg/m3. 

 

Dále rozlišujeme vlákna skleněná, polypropylenová, polyetylenová atd. (viz. Obr. č. 1). 

 

Obr. č. 1 – ocelová, PE, PP, celulóza (zleva) 
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1 Popis experimentální části 

Při mém experimentu byly použity drátky Fatek FX 50 – 1,0 o dávkování 12 a 27 kg�m-3 a 

drátky FX 35 o dávkování 12 a 27 kg�m-3. Byly namíchány 4 záměsi betonu o různých 

recepturách plus jedna referenční. Každou záměsí jsem naplnila 3 x formu o rozměrech           

150 x 150 x 150 mm a 2 x formu a rozměrech 100 x 100 x 400 mm. Na zkušebních 

kostkách a trámcích byly zjištěny 28 denní pevnosti v tlaku a tahu ohybem, objemová 

hmotnost čerstvého a ztvrdlého betonu, doba vibrace a konzistence podle sednutí 

Abramsova kužele. Byl použit plastifikátor CHRYSO FLUID OPTIMA 224 0,7%. 

 

Značení:   Fatek FX 50-1,0 
 

 Průřez tvar délka [mm] průměr [mm] 

 

Toto ocelové vlákno vyrobené z ocelového drátu s vysokou pevností v tahu, se zahnutými 

kotvícími konci, kterými je toto vlákno v betonu zakotveno. Tato úprava způsobuje, že se 

konce vláken v místě porušení během vytahování z betonu deformují. Pevnost v tahu 

drátků je 1100-1300 N/mm2. Pro výrobu drátků se používají oceli: E304, E314, E330, 

E430, E446. 
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2 Receptury vzorků 

Receptura č. 1 Na 1m3 [kg] Na 20 [kg] 

Kamenivo 

DTK 0 – 4 mm Žabčice 940 18,8 

HTK 4 – 8 mm Ledce  160 3,2 

HDK 8 – 16 mm Olbramovice 790 15,8 

Cement CEM I 42,5 R, Mokrá 270 5,4 

voda 170 3,4 

CHRYSO FLUID OPTIMA 224 0,7 % 1,89 0,038 

Drátky Fatek FX 50 – 1,0 27 0,54 
 

Receptura č. 2 Na 1m3 [kg] Na 20 [kg] 

Kamenivo 

DTK 0 – 4 mm Žabčice 940 18,8 

HTK 4 – 8 mm Ledce  160 3,2 

HDK 8 – 16 mm Olbramovice 790 15,8 

Cement CEM I 42,5 R, Mokrá 270 5,4 

voda 170 3,4 

CHRYSO FLUID OPTIMA 224 0,7 % 1,89 0,038 

Drátky Fatek FX 50 – 1,0 12 0,24 
 

Receptura č. 3 Na 1m3 [kg] Na 20 [kg] 

Kamenivo 

DTK 0 – 4 mm Žabčice 940 18,8 

HTK 4 – 8 mm Ledce  160 3,2 

HDK 8 – 16 mm Olbramovice 790 15,8 

Cement CEM I 42,5 R, Mokrá 270 5,4 

voda 170 3,4 

CHRYSO FLUID OPTIMA 224 0,7 % 1,89 0,038 

Drátky Fatek FX 35 27 0,54 
 

Receptura č. 4 Na 1m3 [kg] Na 20 [kg] 

Kamenivo 

DTK 0 – 4 mm Žabčice 940 18,8 

HTK 4 – 8 mm Ledce  160 3,2 

HDK 8 – 16 mm Olbramovice 790 15,8 

Cement CEM I 42,5 R, Mokrá 270 5,4 

voda 170 3,4 

CHRYSO FLUID OPTIMA 224 0,7 % 1,89 0,038 

Drátky Fatek FX 35 12 0,24 
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2.1 Naměřené a vypočtené hodnoty záměsi č. 1 

2.1.1 Vlastnosti čerstvého betonu 

Krychle: 
Hmotnost 

formy [kg] 

Hmotnost 

betonu s 

formou [kg] 

Hmotnost 

betonu [kg] 

Objem formy 

[kg] 

Obj. hmot. 

betonu 

[kg·m-3] 

1 5,66 13,40 7,74 0,003375 2290 

2 2,72 10,68 7,96 0,003375 2360 

3 5,54 13,60 8,06 0,003375 2390 

Průměrná OH betonu [kg/m3] 2350 

 

Tlačná plocha: a x c 

Tělesa:  krychle (formy: 150x150x150) 

Způsob uložení: laboratorní prostředí 

 

Trámce: 
Hmotnost 

formy [kg] 

Hmotnost 

betonu s 

formou [kg] 

Hmotnost 

betonu [kg] 

Objem formy 

[kg] 

Objemová 

hmotnost 

betonu 

[kg·m-3] 

2 20,36 29,74 9,38 0,004 2350 

5 19,88 29,90 10,02 0,004 2510 

Průměrná objemová hmotnost betonu [kg/m3] 2430 

 

Tělesa:  trámce(formy: 100x100x400) 

způsob uložení: laboratorní prostředí 

  

Doba vibrace  [s] [s] [s] Celkem [s] 

trámce 4 3 2 9 

kostky 6 3  -  9 

 

Sednutí kužele bylo 70 mm, tedy stupeň S2. 
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2.1.2 Výpočtové vztahy 
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2.1.3 Vlastnosti ztvrdlého betonu záměsi č.1 

Krychle: 

Rozměr [mm] 
Hmotnost 

[kg] 

Objem. 

hmotnost 

[kg·m-3] 

Prům. obj. 

hmotnost 

betonu 

[kg·m-3] 

F  

[kN]  

fc 

 [MPa] 

Výsledná 

fc 

 [MPa] a b c 

1 149,70 150,00 150,10 7,57 2250,00 

2260 

503,00 22,30 
23,60 

2 150,00 149,00 148,90 7,56 2270,00 550,00 24,80 

3 150,60 149,10 149,10 7,63 2280,00 87,50 2,50 2,50 

 

Trámce: 
Rozměr [mm] Hmotnost 

[kg] 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m-3]  

Průměrná objemová 

hmotnost betonu  

[kg·m-3] a b c 

2 100,20 100,80 400,20 9,19 2270 
2255 

5 100,30 100,00 400,30 8,98 2240 
 

Trámce: 
F 

[kN]  

fcf 

 [MPa] 

F 

[kN]  

fc 

 [MPa] 

Výsledná 

fc 

 [MPa] 

2 8,80 3,80 286 287 28,6 28,7 

28,9 5 8,30 3,70 310 272 31 27,2 

Průměrné hodnoty: 4,02 289 28,9 
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Pevnost v tlaku fc 

Pevnost v příčném tahu fct 

Pevnost v tahu ohybem fcf 

 

2.1.4 Porovnání průměrných hodnot jednotlivých záměsí 

Záměs 1 2 3 4 REF 

Druh drátků: 
FATEK FX 

50 – 1,0 

FATEK FX 

50 – 1,0 

FATEK FX 

35 

FATEK FX 

35 
- 

Dávka vláken [kg·m-3] 27 12 27 12 - 

Sednutí kužele [mm] 70 100 140 70 140 

Stupeň sednutí S2 S3 S3 S2 S3 

Doba vibrace [s] 9 7 9 11 7 

Objem. hmotnost čerstvého 

bet. [kg·m-3] 
2380 2330 2330 2430 2290 

Objem. hmotnost ztvrdlého 

bet. [kg·m-3] 
2260 2240 2270 2290 2230 

Pevnost v tlaku [MPa] 23,6 30,3 25,1 26,8 31,5 

Pevnost v příčném tahu 

[MPa] 
2,5 3,6 1,9 2,3 2,4 

Pevnost v tahu ohybem 

[MPa] 
3,8 3,6 4,1 2,3 3,7 

Výroba 25.10. 25.10. 6.11. 6.11. 25.10. 

Odbednění 26.10. 26.10. 7.11. 7.11. 26.10. 

Datum zkoušení 21.11. 21.11. 3.12. 3.12. 21.11. 

Stáří těles 28 dní 

Tab. č. 1- Výsledné a naměřené hodnoty všech záměsí a referenčního vzorku 

 

Pro názornost experimentu jsem uvedla naměřené hodnoty a postup výpočtu a zhodnocení 

pouze u záměsi č. 1. U zbývajících záměsí (záměs č. 2, 3, 4) a referenčního vzorku jsem 

výsledné naměřené hodnoty uvedla v tabulce č. 1 viz. výše. 
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Graf č. 1 – Pevnost v tlaku  

 
 Graf č. 2 – Pevnost v příčném tahu  

 
Graf č. 3 – Pevnost v tahu ohybem  
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Graf č. 4 – Objemová hmotnost čerstvého betonu 

 
Graf č. 5 – Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 
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Graf č. 6 – Doba vibrace 

 
Graf č. 7 – Sednutí kužele (konzistence) 

 

3 Zhodnocení 

Drátky se do betonu přidávají hlavně za účelem zlepšení jeho tahových pevností. Tato 

vlastnost se při zkoušení drátkobetonu nepotvrdila. Malé zlepšení v pevnosti v tahu 

ohybem měly jenom směsi, kde bylo přidáno 27 kg drátků na m3. Menší dávka drátků 

způsobila dokonce pokles pevnosti v tahu ohybem. Největší pevnost v tahu ohybem měl 

beton s 27 kilogramy kratších drátků (35mm), který dosáhl pevnosti 4,1 MPa. To je 

způsobeno větším počtem drátků ve směsi oproti stejné dávce delších drátků a tím více 

drátků v tahové oblasti ve směru souběžném s tahovým napětím. 

U všech drátkobetonů se nám oproti referenčnímu betonu snížila pevnost v tlaku s tím, že 

větší množství drátků způsobilo vyšší pokles pevností. To přisuzujeme obtížnější 

zpracovatelnosti betonu. Pokles pevností byl o jednu pevnostní třídu, u směsi s 27 kg 50 

mm drátků byl pokles dokonce o dvě třídy z 31,5 MPa (referenční beton) na 23,6 MPa. 

Příčný tah nám s drátky vycházel buď nepatrně vyšší, nebo dokonce nižší. Lepší pevnost 

v příčném tahu měly betony s drátky FX 50-1,0 a to v obou dávkách 2,5 MPa. Drátky FW 

35 pevnost snižovaly v obou množstvích, směs s 27 kg těchto drátků měla pevnost 

v příčném tahu 1,9 MPa. 

Ve všech případech nám drátky zvýšily objemovou hmotnost jak čerstvého, tak ztvrdlého 

betonu. To jsme očekávali kvůli vysoké objemové hmotnosti oceli. Nejvyšších 

objemových hmotností dosahoval beton s 12 kg drátků FW 35 kdy čerstvému betonu 
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zvýšil objemovou hmotnost z 2290 kg�m-3 na 2430 kg�m-3. Takové zvýšení mohlo být 

způsobeno i nepřesností měření na málo vzorcích, protože dávka 12 kg�m-3 drátků nemůže 

zvednout objemovou hmotnost o 140 kg�m-3. 

Doba vibrace, potřebné ke zhutnění betonu do forem se po přidání drátků zvýšila. A to ze 7 

sekund potřebných pro zhutnění referenčního betonu na 11 sekund pro zhutnění betonu 

s 12 kg drátků FW 35.   

Přidáním drátků se snížila třída konzistence čerstvého betonu měřená sednutím kužele o 

jednu třídu z S3 na S2. Jenom skupině B vyšlo sednutí stejně vysoké, ale to bylo 

způsobeno zhroucením kužele. 

 

4 Závěr 

Z výše uvedeného vyplývá fakt, že nesprávná dávka drátků, jejich chybné dávkování a 

promíchání nebo nevhodné a nedostatečné zpracování může výrazně ovlivnit výsledné 

pevnosti a tudíž by bylo vhodné zhodnotit, zda použít navržený drátkobeton, nebo namísto 

toho vložit do betonu kari sítě. Jelikož je v dnešní době kladen především důraz na co 

nejrychlejší postup výstavby a předání díla do užívání, bude použit navržený drátkobeton 

s Dramix RC 80/60-BN v dávkování 20 kg/m3(optimální dávkování ocelových vláken je 

cca 25 kg�m-3). 
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PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI 

 

1 Úvod  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) je dokument 

obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby „Přístavba 6. etapy - 

provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik„. V plánu se uvádí potřebná opatření 

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. 

 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 

309/2006 Sb., v platném znění, který obsahuje informace, údaje a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při 

realizaci stavby: 

a) při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

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

- BOD 11 Práce spojené s montáží s demontáží těžkých konstrukčních   

  stavebních sílů kovových, betonových a dřevěných určených   

  pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu byly: 

a) PD 

b) Platná legislativa na úseku BOZP  

 

 

 

 

 

 

PLÁN JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY ZHOTOVITELE A JINÉ OSOBY PODÍLEJÍCÍ 

SE NA REALIZACI STAVBY. PLÁN MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN A PODEPSÁN 

VŠEMI ZHOTOVITELI. 
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2 Zkratky a pojmy  

2.1 Pojmy 

Pojem Definice 

Koordinátor BOZP 

na staveništi 

Fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě 

při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena 

fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost 

koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 

fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 

odborně vede realizaci stavby.  

 

Zhotovitel stavby 

(stavební podnikatel) 

Osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací 

jako předmětu své činnosti a nebo dodavatel dílčích zakázek. 

Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na 

realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni 

dodavatelského řetězce se nachází. 

Zadavatel stavby 

(stavebník) 

Osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 

ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i 

její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu 

nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 

realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. 

Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. 

Stavbyvedoucí 
Osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má 

pro tuto činnost oprávnění. 

Staveniště Místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. 

Jiná osoba 
Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 

nezaměstnává zaměstnance – osoba samostatně výdělečně činná. 

Analýza rizik 

Systematické použití dostupných informací k identifikaci 

nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo pro 

obyvatelstvo. 

Nebezpečí Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. 
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Identifikace 

nebezpečí 

Proces rozpoznání, že existuje nebezpečí, a definování jeho 

charakteristik. 

Riziko 
Kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu 

specifikované nebezpečné události a jejich následků. 

 

2.2 Zkratky 

Zkratka Význam 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

PP pracovní postup 

SO stavební objekt 

KS kamerový systém 

VN vysoké napětí 

NN nízké napětí 

VO veřejné osvětlení 

ZS zařízení staveniště 

PD projektová dokumentace 

 

 

3 Identifika ční údaje o stavbě  

3.1 Identifikace stavby 

Název stavby:   Přístavby 6.etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik  

Místo stavby:  Nádražní 677E, Mikulov  

Kraj:      Jihomoravský 

Druh stavby:  Novostavba - přístavba 

Investor :   Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. 

 

3.2 Popis stavby 

Tento dokument se zabývá bezpečností o ochraně zdraví při práci na 6. etapě přístavby a 

zčásti přestavby objektu SO 101 - Výrobní haly, SO 102 - Sociálně administrativní budovy 

a inženýrských objektů v závodě firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. včetně 

nového napojení na komunikaci v prodloužení železničního přejezdu. 
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Z hlediska stavebně-konstrukčního je objekt SO 101 montovaná ocelová výrobní hala 

trojlodní. Založení konstrukce bude na velkoprůměrových pilotách. Předpokládá se průměr 

600 mm a délka do 6,0 m. Střecha bude plochá ve skladbě trapézový plech s výplní vln, 

parotěsná zábrana, tepelná izolace s minerální vatou v tloušťce 200 mm, dilatační folie a 

hydroizolační folie. Obvodový plášť bude proveden ze stěnových panelů Kingspan. 

 

4 Rozdělení stavby na stavební objekty   

4.1 Pozemní objekty: 

SO 101 Výrobní hala 6. etapy 

SO 102 Sociálně administrativní budova 6. etapy 

 

4.2 Inženýrské objekty: 

SO 215 Areálové komunikace 6. etapy 

SO 216 Areálová dešťová kanalizace 6. etapy 

SO 217 Oplocení 6. etapy 

 

5 Seznam činností prováděných na stavebních objektech 

� zemní práce 

� izolační práce 

� betonářské práce 

� bednící a odbedňovací práce 

� železářské práce 

� montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů 

� zednické práce 

� pokrývačské práce 

� dokončovací práce 

� montážní práce 

 

6 Seznam použité strojní mechanizace, nástrojů, nářadí a pomůcek 

� buldozer, rypadla, kolové nakladače, vrtná souprava 

� autojeřáb, nákladní vozidla, domíchávač, betonpumpa 

� montážní vysokozdvižný vozík 

� natavovací zařízení na Propan-butan 
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� ruční nářadí (motorová řetězová pila, vrtačka, sbíjecí kladiva, úhlová bruska) 

� kompresor, elektrocentrála, svářecí zařízení, souprava plyn, vibrační lišty a ponorné 

vibrátory 

� stavební míchačka 

� lešení, systémové bednění, žebříky 

 

7 Povinnosti zhotovitele stavebních prací dle ustanovení zákona                 

č. 309/2006 Sb. 

7.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

a) Informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

b) Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby a to především: 

� včas předkládat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu a 

jeho změny (použité technologie, rizika, časový postup provádění stavebních prací) 

� zúčastňovat se zpracování Plánu BOZP a jeho dodržování 

� včas informovat koordinátora o podstatných změnách (změna technologie, časového 

harmonogramu výstavby) 

� dodržovat pokyny koordinátora, postupovat dle dohodnutých opatření a to v plném 

rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených v Plánu 

� seznámení všech podřízených pracovníků s plánem BOZP a vyžadování jeho 

dodržování 

� zúčastňovat se kontrolních dnů 

c) Zhotovitel  při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na 

staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

e) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností: 

� Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 

zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 

z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě pracovišti. 
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f) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na 

staveništi plánují nebo provádějí: 

� práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 

pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 

podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. a které zahrnují vytýčení tras 

technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

� práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 

zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

� práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 

cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 

zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 

mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále 

jen "zednické práce"), 

� práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 

funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 

technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 

práce"), 

� práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 

její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 

podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

� svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., 

� práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 

prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož 

i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 

zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

� práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

g) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky nařízením vlády č.101/2005 Sb., a jestliže při jejich 
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provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 

předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, 

jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 

Sb. 

h) Zhotovitel zajistí řádné označení vybavení zařízení staveniště, zřetelně označení účelu 

buněk na staveništi (buňka stavbyvedoucího - jméno firmy, jméno odpovědného 

pracovníka a jeho mobilní kontakt, sklady, shromaždiště odpadů, bezpečnostní a 

informační značení). 

g) Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici potřebná dokumentace (Kompletní PD, 

Stavební deník, Doklady o kvalifikaci a způsobilosti pracovníků, doklad o absolvování 

školení BOZP, technologické a pracovní postupy, plán rizik a jejich vyhodnocení). 

 

7.2 Všeobecné povinnosti všech pracovníků stavby 

7.2.1 Dle § 106 Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

a) Pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, pracovními a 

technologickými postupy. 

b) Všichni pracovníci musí být proškoleni v oblasti BOZP. 

c) Zdravotně a odborně způsobilí pro výkon dané pracovní činnosti. 

d) Neprodleně nahlásit úraz a mimořádné události (nehoda, požár, havárie, krádeže). 

e) Povinnost udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. 

f) Povinnost používat předepsané OOPP při pohybu na staveništi. 

g) Pracovníci na zdvihacích zařízeních a plošinách jsou povinni zajistit, aby nedošlo 

k pádu předmětů. 

h) Dodržování pracovní kázně, aby jejich chováním nedošlo k mimořádné události, úrazu, 

odcizení majetku. 

i) Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním plánem. 

j) Dodržovat vymezené bezpečnostní vzdálenosti, zajistit vyznačení rizikových míst. 

k) Při nepoužívání strojní mechanizace musí být stroj vypnut a řádně zajištěn proti pohybu. 

l) Se stroji a strojní mechanizací (jakož i jejich údržbu) budou obstarávat pracovníci 

k tomu způsobilí nebo pověřeni nadřízeným. 

m) Strojní zařízení nesmí být uváděno do provozu v případě poruchy, před každým 

spuštěním zařízení je obsluha povinna zkontrolovat, zda zařízení nevykazuje zjevné vady 

nebo poškození. 
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n) Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 

úraz, pokud mu to jeho stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz 

jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

o) Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

p) Podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy. 

q) Oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci. 

r) Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat zakázané činnosti a to: 

� Zákaz užíváni alkoholu a jiných omamných látek, ani tyto látky přinést nebo 

přechovávat na staveništi 

� Obsluhovat stroje a zařízení bez potřebné odborné kvalifikace 

� Věšet, opírat nebo pokládat předměty na pracovní (strojní) zařízení 

� Používat strojní nebo pracovní zařízení ke zvedání a přesunu zařízení, které k tomu 

nejsou určena 

� Používat strojní nebo pracovní zařízení ke zvedání a přepravování osob, která k tomu 

nejsou určena 

� Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky (OOPP, informační a 

bezpečnostní tabule, vybavení a zařízení přispívající k prevenci mimořádných 

událostí) 

� Provádět opravy a údržbu na zařízení bez použití předepsaných OOPP 

� Provádět opravy a údržbu na zařízení, jež je v provozu 

� Vodit na staveniště osoby, které nemají oprávnění se na staveništi pohybovat 

s) Musí dodržovat požární bezpečnost. 

t) Musí ochraňovat životní prostředí. 
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7.3 Všeobecné povinnosti zaměstnavatele 

7.3.1 Dle § 101 Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

 

a) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce 

(dále jen „rizika“). 

b) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 

nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, 

která zastávají. 

� Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 

pracoviště, a spolupracovat při zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny 

zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů 

touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění k ochraně bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

c) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen: 

� zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány 

a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele. 

� dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 

zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, 

přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 

zaměstnavatelů. 

 

7.3.2 Dle § 102 Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

a) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

příjímáním opatření k předcházení rizikům. 

b) Prevenci rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, které mají 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
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c) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu 

je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť. 

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření 

k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. 

Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na 

všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování a o přijatých opatřeních podle věty 

první vede zaměstnavatel dokumentaci. 

d) Při přijímáni a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

vychází zaměstnavatel ze všeobecných zásad. 

 

7.3.3 Dle § 103 Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

a) Zaměstnavatel je povinen 

� Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

b) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a 

vztahující se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 

je práce vykonávaná, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

 

7.3.4 Dle § 104 Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční 

prostředky a ochranné nápoje 

a) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 

b) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky 

v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 
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8  Rizikové práce a činnosti podle přílohy č. 5, Nařízení vlády č. 591/2006 

Sb.: 

 

Analýza nebezpečí a rizikových faktorů při provádění prací je uvedena v 

následujícím přehledu po jednotlivých oblastech činností, které mohou ohrozit 

bezpečnost práce a provozu v případě souběhu prací na pracovišti s více dodavateli 

při provádění prací. 

 

8.1 BOD 5. - Práce, při kterých hrozí pád z výšky do volné hloubky více jak 10 m 

 

Možná rizika: 

Pád části lešení z důvodu neúplné (chybné) montáže a zranění pracovníka, neopatrný shoz 

předmětů z výše položených míst. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Opatření: 

� Pracovníci budou nosit ochrannou přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv, bezpečnostní 

vesty, pracovní rukavice 

� Pracovníci provádějící práce ve výškách budou řádně proškoleni a musí mít 

odpovídající zdravotní způsobilost 

� Práce budou prováděny z pohyblivých (mobilních) plošin nebo lešení, které musí 

splňovat požadavky na zajištění stability, tuhosti, únosnosti, demontáž, montáž, 

uspořádání, používání a pravidelné kontroly konstrukce 

� Zajištění pracovníků OOPP proti pádu, zajištění technickou konstrukcí (předepsané 

kolektivní zajištění - zábradlí) nebo zdvihací plošinu, při individuálním zajištění 

(systémy pro zachycení pádu a určení kotvících míst) bude před započetím prací 

informován koordinátor BOZP 

� Lešení bude smontováno se všemi prvky k zajištění BOZP (zábradlí, podlážky, spoje, 

ztužení, kotvení, spoje) 

� Při předávání lešení bude proveden zápis do stavebního deníku 

� Po mimořádném namáhání lešení, jako je náraz jeřábu, pád těžkého předmětu na lešení 

apod., musí být prověřena statika lešení 
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� Pod místem pracoviště ve výškách nebudou souběžně probíhat žádné další práce, a to 

v ochranném pásmu stanoveném Nařízením vlády 362/2005 Sb,. přílohy V. odst. 3. 

Ochranné pásmo bude vymezeno přenosným dílcovým zábradlím a bezpečnostní 

značkou „Zákaz vstupu nepovoleným osobám“ 

� Zákaz shazování materiálů a předmětů na níže položená místa nebo plochy (s výjimkou 

uzavřených shozů až do místa uložení a místem zabezpečeným proti vstupu osob - 

ohrazení, vyloučení provozu, střežením) 

� Při nepříznivé povětrnostní situaci, kdy se zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, je 

zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci se 

považuje: 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s 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, 

- bouře, déšť, sněžení a tvoření námrazy, 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st. C, 

další opatření - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

8.2 BOD 11. - Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování 

do staveb 

 

Možná rizika: 

Zranění pracovníka dílcem zavěšeným na zdvihacím prostředku z důvodu neopatrné 

manipulace s dílcem, nesoustředění, chybným upevněním závěsu a to jak špatným 

odhadem těžiště prvku a jeho následné rozkmitáni, ale i chybné upevnění a následné 

povolení závěsu během přepravy. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Může dojít k lehkému zranění a to odřenin, ale i ke zlomeninám, zhmoždění lebky, 

poškození mozku až exitus. 

Možná rizika: 

Přejetí pracovníka strojní mechanizací, zranění padajícím či nestabilním dílcem, který 

nebyl řádně zajištěn a prostorově ztužen dočasným zajištěním na místě svého zabudování. 
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⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Může dojít k lehkému zranění a to odřenin, ale i ke zlomeninám, zhmoždění lebky, 

poškození mozku až exitus. 

Opatření: 

� Zhotovitel stavebních (montážních) prací je povinen zpracovat technologický 

postup (dále jen TP) jim montovaných stavebních a technologických konstrukcí, 

obsahující časový sled montáže, podmínky nasazení a pohyb strojní mechanizace, 

zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům a především zajištění BOZP 

všech pracovníků 

� V TP montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění 

pracovníků proti pádu 

� Dopravu a manipulaci s jednotlivými díly bude zajišťovat pracovník k tomu 

odborně a zdravotně způsobilý a to za pomoci speciálních zvedacích mechanizmů 

(jeřáb, zdvihací plošiny, VZV, apod.) 

� Zákaz pohybu osob pod zavěšeným břemenem např. přerušením prací nebo jejich 

přesunutí na jiné pracoviště 

� Zákaz vyskytování se za vozidlem (mobilním jeřábem) 

� Započetí montážních prací 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 

� Pracovníci budou používat předepsané OOPP 

� Během manipulace s břemenem se pracovníci pohybují v bezpečné vzdálenosti 

� Osazení a zajištění dílce je možná až po jeho ustálení nad místem montáže, teprve 

po zajištění je možné dílec odvěsit od závěsu zdvihacího prostředku 

� Vázací prostředky bude obsluhovat pouze osoba řádně proškolená a vlastnící 

vazačský průkaz 

� Montážní prostředky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraněny až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v PD (dílce, jež ohrožují 

bezpečnost fyzických osob v důsledku rozkmitání působením větru) 

� Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se stavebních strojů 

� Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením 

� Nepřetěžovat vázací prostředky 

� Zkontrolovat úvazek před zahájením přepravy 

� Manipulace s břemenem s pokynem vazače 
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8.3 Obecné požadavky na zařízení staveniště (pracoviště) 
 

Možná rizika: 

Úraz jak nepovolaných osob, tak pracovníků, kteří na něm pracují. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Podvrtnutí nohy, uklouznutí při chůzi po staveništních komunikacích, propíchnutí 

chodidla hřebíky či jinými ostrými předměty, bodnotržné rány, pád z výšky nebo do 

hloubky. 

Přitlačení, zavalení pracovníka při ukládání stavebních buňek a kontejnerů. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu, proražení 

lebky, vnitřní zranění až exitus. 

Přitlačení, naražení zaměstnance manipulovaným vozidlem na pevnou překážku. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození až rozdrcení lidského skeletu, zlomeniny končetin či jiných kostí, 

krvácení, poranění páteře, vnitřní zranění až exitus. 

Přejetí osoby vozidlem nebo strojem při pohybu v areálu (na staveništi). 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození až rozdrcení lidského skeletu, zlomeniny končetin či jiných kostí, 

krvácení, poranění páteře, vnitřní zranění až exitus. 

Úraz elektrickým proudem. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Úraz elektrickým proudem, poškození srdce, spáleniny, ucpání cév až exitus. 

Pád zaměstnance (nebo jiné osoby) při chůzi, práci či jiném pohybu po komunikacích a po 

pracovišti, šlápnutí na hřebík, poranění o skladovaný materiál. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zhmožděniny, odřeniny, zlomeniny končetin, bodnotržné a bodnořezné rány. 

Úklouznutí zaměstnance na rovinně, zakopnutí o nerovnost na komunikaci. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zhmožděniny, odřeniny, zlomeniny končetin, bodnotržné  a bodnořezné rány. 

Poranění způsobené nehodou při pohybu vozidel v areálu. Ohrožení při otáčení nebo 

couvání vozidel. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození až rozdrcení lidského skeletu, zlomeniny končetin či jiných kostí, 

krvácení, poranění páteře, vnitřní zranění až exitus. 

Poranění pracovníka samovolným otevřením nebo zavřením brány. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny končetin či jiných kostí, poranění páteře, odřeniny, vnitřní zranění až 

exitus. 

Opatření: 

� Pracovníci budou nosit ochrannou přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv, bezpečnostní 

vesty, pracovní rukavice. 

� Staveniště bude oploceno deskovým oplocením výšky 1,8 m. 
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� Vstup a výstup do staveniště bude řádně označen. Také vjezd a výjezd. Snížení 

rychlosti na staveništi na 10 km/hod. 

� Před vstupem do staveniště budou umístěny výstražné cedule s vyznačením možných 

rizik. Bezpečnostní značky musí být z odolného materiálu a umístěny tak, aby byly 

dobře viditelné. 

� Bezpečnostní výstražné cedule budou pravidelně kontrolovány a obnovovány v případě 

poškození. 

� Vstupy a vjezdy na staveniště budou zajištěny uzamykatelnými bránami, na nichž 

budou vyvěšeny značky zakazující vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

� Na přilehlé komunikaci budou postaveny bezpečnostní značky s upozorněním na 

probíhající stavební práce v obou směrech komunikace. Dále bude v této oblasti 

snížení rychlosti na 20 km/hod. 

� Pracovníci budou seznámeni s podmínkami na staveništi viz. zápis o předání a převzetí 

staveniště. 

� Na staveništi budou vyznačeny všechny komunikace a cesty určené pro provoz a pohyb 

pracovníků. 

� Na staveništi se bude udržovat pořádek, staveništní komunikace budou bez překážek a 

minimalizují se na nich nerovnosti. 

� Dočasná zařízení pro rozvod energie musí být zařízena a používána tak, aby nedošlo ke 

vzniku požáru, hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci, rozvody energie musí být řádně 

označeny, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 

� Po dobu realizace prací s jeřábem a čerpadlem betonu je nutné zajistit vyloučení 

provozu v místě manipulace. 

� Všichni pracovníci musí být jednoznačně seznámeni s pracemi probíhajícími na 

staveništi, seznámeny se zásadami pohybu po staveništi a se zajištěním podmínek 

BOZP. 

� Při provozu vozidel je nutné řídit se platnými podmínkami pro provoz vozidel. 

� Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, pravidelné odklízení sněhu, 

udržování namrzlých komunikací posypem vhodným inertním materiálem v zimním 

období. 

� Pracovníci jsou povinni udržovat pořádek na pracovišti. 

� Provádění pravidelného úklidu a úpravy staveništních komunikací. 

� Každé pracoviště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci. 
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� Viditelně umístěná důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události a současně i 

prostředky pro přivolání první pomoci. 

� Stavební buňky budou umístěny v souladu s PD. 

� Stavební buňky budou označeny a to především buňka stavbyvedoucího (kontakty, 

sklady). 

� Skladování materiálu pouze na místech k tomu určených (zákaz skladování materiálu 

na komunikacích). 

� Parkování strojní mechanizace a osobních automobilů pouze na odstavných plochách 

k tomu určených PD. 

� Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se vozidel a mezi vozidlem a pevnou 

překážkou. Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením. 

� Maximální pozornost řidiče automobilu a strojní mechanizace. 

� Maximální pozornost osob pohybujících se pěšky po staveništi. Rozhlédnutí při 

přecházení vnitrostaveništní komunikace, ale i ostatních prostor. 

� Elektrické kabely a ostatní pohyblivé přívody musíme chránit proti mechanickému 

poškození vyvěšením, překrytím nebo zakopáním. 

� Neponechávat přívodní kabely volně položené bez krytí. 

� Pravidelně provádět kontroly pohyblivých přívodů, nepoužívat a vyřazovat poškozené 

přívody. 

� Omezit vedení prodlužovacích přívodů přes komunikaci. 

Odpovědná osoba: 

� Stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP 

 

8.4 Obecné požadavky na provoz a používání nářadí a strojů na staveništi 
 

Možná Rizika: 

Zranění způsobené špatným technickým stavem nářadí a strojů, nedodržením minimální 

vzdáleností mezi stavebními stroji, zavalení pracovníka při ztrátě stability stroje způsobené 

nedostatečným zabržděním, posunutím nebo překlopením stroje. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, 

zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Řezné rány způsobené neopatrnou manipulací a obsluhou sečných zařízení a strojů - 

motorovou pilou, řetězovou pilou, křovinořezem, srpem atd. 
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⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Řezné rány 

Poranění způsobené zavalením padajících větví či stromem nebo pádem z výšky nebo do 

hloubky. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, 

zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Zasažení zaměstnanců nebo jiných osob elektrickým proudem (poškození vodičů, 

nesprávné připojení vodičů, nahodilý dotek s fázovým vodičem). 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Úraz elektrickým proudem, poškození srdce, spáleniny, ucpání cév až exitus. 

Pád osoby po zásahu elektrickým proudem. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, 

zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Opatření: 

� Pracovníci budou nosit ochrannou přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv, 

bezpečnostní vesty, pracovní rukavice. 

� Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení. 

� Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností. 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. 

� Stroje a zařízení budou obsluhovat pouze zaměstnanci k tomu způsobilí a řádně 

proškolení - pouze pracovníci s řádným osvědčením (pokud je to nezbytné). 

� Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým 

částem zařízení a respektování bezpečnostních sdělení. Vyloučení činností, při 

nichž by se mohl zaměstnanec dostat do styku s napětím na vodivé kostře nebo se 

přímo dotkl obnažených částí vodičů. 

� Opravy a zasahování do elektrických zařízení a instalací – pouze osoba s odbornou 

způsobilostí v oboru elektro. Řádné a pravidelné kontroly a revize elektrických 

zařízení a odstraňování zjištěných závad. Zřetelné označení hlavního vypínače 

elektrického proudu. 
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� Zákaz omotávání prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem 

kovových konstrukcí (lešení apod.). Prodlužovací kabely vedoucí přes komunikace 

chránit překrytím či zakopáním. 

� Správná funkce ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (napěťovým 

chráničem, nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu), 

připojení spotřebičů do zásuvek, které jsou jištěny jističi, dodržovat zákaz 

připojovat spotřebiče volným zasunutím žil vodiče do zásuvek, k připojení použít 

jen odpovídajících přípojnic; při připojování spotřebičů použít pouze vhodných 

zástrček (aby nebyla porušena funkce chrániče). 

� Používat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušené ruční 

elektrické nářadí. Přívody a nářadí jevící poškození okamžitě předat do opravy a 

nepoužívat. 

� Dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy. 

� Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 

a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 

vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 

pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

� Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

� Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability, 

platí při nájezdové rampě do stavební jámy pro vrtnou soustavu, která je značně 

hmotná. 

� Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. Strojníci se mezi 

sebou musí domluvit na pojezdech a koordinaci mezi svými stroji. 

� Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 

stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání 

v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 

rovnoměrně. 
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� Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 

na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 

poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

� Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 

omezení výhledu obsluhy. 

� Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 

nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

� Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 

� Po dobu realizace prací s jeřábem a čerpadlem betonu je nutné zajistit vyloučení 

provozu v místě manipulace. 

� Všichni pracovníci musí být jednoznačně seznámeni s pracemi probíhajícími na 

staveništi, seznámeni se zásadami pohybu po staveništi a se zajištěním podmínek 

BOZP. 

� Při provozu vozidel je nutné řídit se platnými podmínkami pro provoz vozidel. 

� Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se stavebních strojů. Každý pohyb stroje 

signalizovat zvukovým znamením. 

 

8.5  Skladování a práce s materiálem 
 

Možná Rizika: 

Pád uskladněného materiálu na pracovníka či jinou osobu při chůzi nebo jiné manipulaci 

s ním - skladování, přeprava, přeskládání. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození až rozdrcení lidského skeletu, zlomeniny končetin či jiných kostí, 

krvácení, poranění páteře, vnitřní zranění až exitus. 

Zranění pracovníka padajícím materiálem při práci pod zdvihacím mechanismem. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození až rozdrcení lidského skeletu, zlomeniny končetin či jiných kostí, 

krvácení, poranění páteře, vnitřní zranění až exitus. 

Zranění - přimáčknutí, odhozem vazače při chybném zavěšení a chybném odháknutí 

břemene. 
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⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Odřeniny, zlomeniny končetin či jiných kostí, krvácení, poranění páteře, vnitřní 

zranění až exitus. 

Přimáčknutí, přejetí zvedacím prostředkem při chybném zabrždění, zajištění stability nebo 

neopatrnou obsluhou. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození až rozdrcení lidského skeletu, zlomeniny končetin či jiných kostí, 

krvácení, poranění páteře, vnitřní zranění až exitus. 

Opatření: 

� Dodržení maximální výšky skladování daného materiálu, jeho správné zajištění 

proti ztrátě stability, převrácení, posunu nebo vysypání. 

� Skládky a skladovací plochy materiálu se bude řídit dle plánu zařízení staveniště. 

� Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací. 

� Při skladování nesmí docházet ke znehodnocování materiálu. 

� Materiály a stavební prvky, které budou dopravovány do místa zabudování pomocí 

zdvihacího prostředku (jeřáb, vysokozdvižný vozík, plošina) nebudou uskladněny 

v prostorách v blízkosti elektrického vedení. 

� Venkovní plochy a skladiště budou řádně odvodněny, aby nedošlo k rozmáčení 

podkladu a materiál se dal bezpečně odebírat. 

� Při ruční manipulaci se sypkým (nepytlovaným) materiálem je max. výška 

skladování 2 m. 

� Při ruční manipulaci se sypkým (pytlovaným) materiálem je max. výška skladování 

1,5 m. 

� Při strojní manipulaci se sypkým (pytlovaným) materiálem je max. výška 

skladování 3,0 m. 

� Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnící (vyprazdňovací) 

otvor byl vždy nahoře. 

� Prvky nepravidelných tvarů je možno skladovat do max. výšky 2 m a musí být řádně 

zajištěny proti ztrátě stability. 

� Prvky pravidelných tvarů je možno skladovat do max. výšky 4 m při použití 

zvedacích prostředků. 

� Skladovaný materiál nesmí zasahovat do vnitrostaveništní komunikace a bránit 

staveništní dopravě (a to jak pěší, tak strojní). 

� Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 

omezení výhledu obsluhy. 
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� Po dobu realizace prací s jeřábem a čerpadlem betonu je nutné zajistit vyloučení 

provozu v místě manipulace. 

� Všichni pracovníci musí být jednoznačně seznámeni s pracemi probíhajícími na 

staveništi, seznámeni se zásadami pohybu po staveništi a se zajištěním podmínek 

BOZP. 

� Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se stavebních strojů. 

� Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením. 

� Dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy. 

� Stroje a zařízení budou obsluhovat pouze zaměstnanci k tomu způsobilí a řádně 

proškolení - pouze pracovníci s řádným osvědčením (pokud je to nezbytné). 

� Pracovníci budou nosit ochrannou přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv, 

bezpečnostní vesty, pracovní rukavice. 

� Zákaz pohybu na stroji a v jejich těsné blízkosti bez důvodu. 

� Používání bezpečných vázacích prostředků, kontrola vázacích prostředků. 

� Používání OOPP. 

� V případě, že se na pracovišti bude pohybovat více vazačů, musí být prokazatelně 

určen jeden vazač jako hlavní. 

� Jasné a srozumitelné signály mezi vazačem a jeřábníkem. 

� Vymezit prostor, do kterého je zákaz vstupu při práci zdvihacího zařízení. 

� Při provádění nakládky nepřistavovat více než jedno vozidlo do manipulačního 

prostoru jeřábu. 

� Dopravu a manipulaci s jednotlivými díly bude zajišťovat pracovník k tomu 

odborně a zdravotně způsobilý a to za pomoci speciálních zvedacích mechanizmů 

(jeřáb, zdvihací plošiny, VZV, apod.). 

� Vázací prostředky bude obsluhovat pouze osoba řádně proškolená a vlastnící 

vazačský průkaz. 

� Při manipulaci se zavěšeným břemenem nad kabinou se nesmí žádný pracovník 

vyskytovat v prostorách kabiny. 

Odpovědná osoba: 

o Stavbyvedoucí, mistr 

 

 



 
    

175 
 

8.6 Výkopové práce 
 

Možná Rizika: 

Poranění vzniklé neopatrnou manipulací a obsluhou zemních strojů - přejetí pracovníka, 

přimáčknutí pracovníka v pevné překážce, zachycení pracovníka lopatou rypadla či jiného 

zemního stroje. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Zavalení pracovníka pádem stroje, který v důsledku špatného zajištění ztratil stabilitu a 

došlo k převrácení nebo pádu do výkopu. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Zranění způsobené špatných technickým stavem zemních strojů. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Odřeniny, zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus.  

Možnost úrazu při pádu do hloubky, zavalení zeminou. Zasypání zeminou. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus.  

Pád do hloubky při provádění vrtaných velkoprůměrových pilot. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus.  

Opatření: 

� Stroje a zařízení budou obsluhovat pouze zaměstnanci k tomu způsobilí a řádně 

proškolení - pouze pracovníci s řádným osvědčením nebo pověřeni svým 

nadřízeným. 

� Prohlídka technického stavu před každým použitím. 

� Zajištění stroje či vozidla proti samovolnému pojezdu - řádné zabrždění stroje. 

� Odstavení stroje na odstavnou plochu mimo pracovní dobu. 

� Při manipulaci se zavěšeným břemenem nad kabinou se nesmí žádný pracovník 

vyskytovat v prostorách kabiny. 

� Za provozu stroje je potřeba dbát na minimální vzdálenost od výkopu, aby nedošlo 

k přetížení zeminy a následnému sesuvu a pádu stroje do výkopu. 

� Zemina bude ukládána na skládku k tomu určenou, dodržování předepsané výšky 

skladované zeminy. 
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� Dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek. 

� Provádění údržby dle Plánu údržby výrobních zařízení. 

� Koordinace nasazení vozidel a mechanismů. 

� Nasazení moderních vozidel a mechanismů. 

� Kontrola používání ochranných pracovních pomůcek. 

� Zákaz pohybu na stroji a v jejich těsné blízkosti bez důvodu. 

� Stroje a zařízení budou obsluhovat pouze zaměstnanci k tomu způsobilí a řádně 

proškolení - pouze pracovníci s řádným osvědčením (pokud je to nezbytné). 

� Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se stavebních strojů. 

� Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením. 

� Dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy. 

� Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění vozidla se zásypovým materiálem a 

při vysypávání materiálu. 

� Navádění vozidla se zásypovým materiálem bude prováděno osobou náležitě a 

prokazatelně poučenou. 

� Zahájit zasypávání výkopu pouze na pokyn pověřené osoby, která musí být stále 

v zorném poli řidiče a nesmí se zdržovat za vozidlem. 

� Zabezpečení výkopu proti pádu osoby dvoutyčovým zábradlím ve vzdálenosti 1 

metr od hrany výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prostřední příčle ve výšce 55 

cm nad terénem. (Výjimečně lze, po konzultaci s technikem bezpečnosti práce, 

použít výstražnou pásku). 

 

Viz.. 3. Obecné požadavky na provoz a používání nářadí a strojů na staveništi 

 

Odpovědná osoba: 

o Stavbyvedoucí, mistr 

 

8.7 Bednění 
 

Možná Rizika: 

Zranění způsobené nedostatečnou tuhostí, stabilitou a únosností bednění a následné 

zavalení čerstvým betonem. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění 

při pádu z výšky, zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 
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Zavalení nebo pád pracovníka z výšky do hloubky. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, utonutí, udušení, poškození mozku až exitus. 

Poranění zaměstnanců při manipulaci s ručními nástroji a ostatním nářadím. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Pohmožděniny, odřeniny, tržné rány, bodné a řezné rány, zadření třísky. 

Poranění zaměstnanců při manipulaci elektrickým nářadím v případě zakousnutí vrtáků, 

říznutí rozbrušovacími bruskami, namotání volného oděvu na rotující nástroj apod. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Pohmožděniny, odřeniny, tržné bodné a řezné rány, vřetenová zlomenina, amputace 

končetin, poškození mozku až exitus. 

Opatření: 

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

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

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

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

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

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

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

� Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. 

� O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

� Pracovníci musí být seznámeni s návody k obsluze ke všem nástrojům a nářadím, se 

kterými pracují. 

� Používat pouze nástroje a nářadí, které je kompletní a není poškozeno tak, že by jejím 

použitím došlo ke zranění. 

� Násady a rukojeti musí být hladce opracovány. 

� Tvar násady, nebo rukojeti by měl být přizpůsoben tak, aby manipulace byla co 

nejjednodušší a nejbezpečnější. 

� Pracovníci budou věnovat maximální pozornost při práci s nářadím a nástroji. 

 

Odpovědná osoba:  

o Stavbyvedoucí, mistr 
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8.9 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 

Možná Rizika: 

Poranění vzniklé neopatrnou manipulací a obsluhou strojů - přejetí pracovníka, zranění 

způsobené špatných technickým stavem strojů, možnost úrazu při pádu do hloubky, 

zavalení či zalití betonovou směsí, nedostatečnou koordinací a komunikací mezi 

pracovníky. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Opatření: 

� 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. 

� Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 

tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

� Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

� Zajištění stability autočerpadla a autodomíchávače viz. bod 8.8.2. Obecné požadavky 

na provoz a používání nářadí a strojů na staveništi 

 

Odpovědná osoba:  

o Stavbyvedoucí, mistr 

 

8.10 Odbednění 
 

Možná Rizika: 

Zranění způsobené zhroucením konstrukce s nedostatečnou tuhostí způsobené předčasným 

odbedněním.  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 
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Opatření: 

� Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce smí být zahájeno jen na 

pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

� Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

� Dodržení stanovených technologických přestávek. 

 

Odpovědná osoba:  

o Stavbyvedoucí, mistr 

 

8.11 Svařování a svařovací prostor 
 

Možná Rizika: 

Svařování svařovacím agregátem. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Poškození zraku, popáleniny a poranění obličeje, zranění elektrickým proudem. 

Opatření: 

� Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 

živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým 

postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

� Označení svařovací oblasti je podle příslušné níže uvedené cedule: 

 

 

� Pracovníci budou nosit pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, štít nebo 

speciální brýle odolné vůči vysokým teplotám vznikajícím při svařování. 

 

Odpovědná osoba: 

o Stavbyvedoucí, mistr 
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8.12 Manipulace s mobilním jeřábem a teleskopickým manipulátorem 
 

Možná Rizika: 

Pád vazače z výšky (z vozidla, ze stohu apod.), pád sklouznutí jeřábníka, popř. jiné osoby 

(při výstupu a sestupu na stanoviště obsluhy). 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob, poškození blízkého zařízení. 

Úraz elektrickým proudem – zasažení osoby el. proudem při nebezpečném přiblížení a 

dotyku výložníku s venkovním vedením nn, pád části jeřábu, přiražení končetiny. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla až exitus. 

Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem. Pád břemene na vazače 

po neodborném uchycení a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, 

přetržení druhého lana. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení a zavalení 

pracovníka, pád nestabilního břemene, převrácení břemene po odvěšení na pracovníka 

(vazače). 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Snížení, ztráta únosnosti podloží – převrácení autojeřábu. Přiražení nebo přitlačení osoby 

autojeřábem nebo jeho částí k části stavby, či jiné pevné části konstrukce, přejetí koly. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Rozdrcení částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození 

mozku až exitus. 

Přiražení končetiny mezi břemeno a pevnou konstrukci. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny končetin, rozdrcení končetin. 

Přetížení autojeřábu – ztráta stability, převrácení autojeřábu. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Rozdrcení částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození 

mozku až exitus.. 

Působení „havarijního větru“ – ohrožení nebo ztráta stability, převrácení autojeřábu 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Rozdrcení částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození 

mozku až exitus. 

Špatný technický stav jeřábu, zvýšená pravděpodobnost vzniku havarijní situace. 
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⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Rozdrcení částí těla, vnitřní zranění, zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození 

mozku až exitus. 

Nebezpečné části jeřábu – ostré hrany. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Rozdrcení částí těla, tržené, řezné rány, přiskřípnutí, zachycení. 

Opatření: 

� Opatrné ovládání jeřábu při práci v oblasti velkých vyložení při zvedání břemen 

s vysunutým teleskopickým výložníkem 

� Kontrola technického stavu autojeřábu a pravidelné prohlídky kompetentními 

osobami 

� Vyloučení náhlého odtížení břemene 

� Odstavení jeřábu mimo provoz v případě zjištění technické závady 

� Dostatečná únosnost podloží, zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými 

patkami, popř. požití jiných zajištění proti uvolnění a zabránění jejich nadměrnému 

zaboření do terénu 

� V případě, že se podpěra zaboří, včas zvětšit plochu podpěr 

� Vyloučení pohybu jeřábu v ochranném pásmu vn, vvn bez souhlasu provozovatele 

vedení a stanovených podmínek 

� Provádění zvláštního posouzení 

� Provádění roční inspekce sledování stavu, údržba, prohlídky inspekce jeřábu a 

příslušenství 

� Neprodlené odstranění zjištěných závad 

� Kontrola před zahájením prací 

� Úprava nebezpečných povrchů, použití ohraničení a zábran 

� Bezpečnostní označení nebezpečných míst a prostorů 

� Zvuková signalizace, omezení otáčení, pravidelné seřizování 

� Nepřetěžování jeřábu – dodržování zatěžovacího diagramu (max. nosnosti 

v závislosti na vyložení) 

� Správné ovládání jeřábu a správná činnost jeřábníka (pouze kvalifikovanou 

osobou) 

� Odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu 

� Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu a vjezdu 

dopravním prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi 

� Optimální rozmístění kooperujících mechanických prostředků – dodržení min. 

vzdáleností a odstupů 
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� Zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch dle rozměru zvedaného a 

manipulovaného břemene 

� Úprava příjezdových komunikací 

� Funkční brzda mechanismu otoče 

� Funkční zvuková výstraha (houkačka) ovládaná z kabiny jeřábníka 

� Před zahájením pojíždění jeřábu a manipulace s břemenem jeřábník zkontroluje: 

průjezdnost komunikace, přípustný sklon terénu, v trase pojezdu nejsou podzemní 

vedení, elektrokanály, kanalizace apod. (při pojezdu v blízkosti nezpevněných 

krajnic nebo výkopů hrozí havárie jeřábu vzhledem k značnému zatížení náprav) 

� Správný postup podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka 

� Správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností) i vazače 

� Správné zavěšení a upevnění břemene – v místě těžiště, aby při zvedání a 

manipulaci s břemenem nedošlo k zhoupnutí nebo ztráty stability břemena a 

následnému kontaktu s pracovníkem nebo okolními konstrukcemi (analyzování 

druhu, tvaru a velikosti břemene) 

� Nezávadnost a dobrý stav vázacích prostředků, jejich pravidelné kontroly 

kompetentními osobami 

� Vazač s platným vazačským průkazem 

� Použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou 

� Zákaz pohybu osob pod zavěšeným břemenem 

� Břemeno zvedat a spouštět pomalu 

� K výstupu a sestupu použít žebříků a jiných prvků a zařízení (stupadel, nášlapných 

prvků, madel apod.) k tomu určených 

 

8.13 Manipulace s hydraulickou rukou 
 

Možná Rizika: 

Pád obsluhy z výšky (z vozidla, ze stohu apod.), pád sklouznutím popř. jiné osoby (při 

výstupu a sestupu na stanoviště obsluhy). 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 

zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 

Zřícení, pád vozidla po ztrátě stability, pád břemene, náraz nebo zasažení pracovníka. 
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9 Závěr 
 

- plán BOZP zpracovává koordinátor na staveništích určený zadavatelem (investorem) 

stavby 

- jedná se o důležitý dokument pro plynulý a bezpečný chod stavby zajišťující neohrožení 

života a zdraví osob, právních subjektů, OSVČ, jiných zaměstnanců pohybujících se na 

staveništi 

- slouží zhotovitelům stavby, kontrolních státních úřadů, investora stavby 

- plán BOZP musí být neustále aktualizován a to od počátku stavby až do řádného 

ukončení stavby 

- všichni účastníci na staveništi mají nárok do plánu nahlížet a být tak informováni o 

rizicích na staveništi 

- koordinátor určený na základě objednávky, nebo mandátní smlouvy s investorem stavby 

provádí kontroly staveniště a vyhodnocení možných rizik ohrožení, tím předkládá 

písemnou formou zápis o kontrole s pořízenou fotodokumentací, předkládá opatření na 

eliminaci rizik na staveništi 

- zpracování plánu BOZP dle NV č.591/2006 Sb., zašle koordinátor BOZP zhotoviteli a  

zadavateli stavby, tento dokument vyplněný údaji o stavbě bude uložen u zadavatele a 

zhotovitele stavby 

- zhotovitel stavby provede doplnění požadovaných údajů v plánu BOZP dále instaluje v 

písemné formě oznámení o zahájení prací na příslušný OIP pro daný kraj dle přílohy 4, NV 

č.591/2006 Sb. 

- zhotovitel doloží svá rizika vyplývající z pracovních postupů stavby a prokazatelným 

způsobem (písemně) bude seznamovat všechny přítomné osoby s riziky na staveništi, dále 

bude požadovat, aby byl sám seznámen s riziky svých podzhotovitelů na staveništi 

- všichni pracovníci budou podrobeni školení BOZP a o absolvování školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku, který bude stvrzen podpisem každého zúčastněného 
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10 Příloha  

10.1 Doporučené bezpečnostní tabulky a signály na staveništi dle skutečných rizik 

 

Na všech vstupech na staveniště bude viditelně umístěna cedule se zákazem vstupu 

neoprávněným fyzickým osobám: 

 

          

 

  

 

 

 

 

Na všech vstupech do staveniště bude příkazová cedule přikazující používání ochranné 

přilby, pracovní obuv a reflexní vestu atd.: 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Na rozvaděči el. energie bude vyvěšena výstražná tabule upozorňující na možný úraz 

el. proudem a pravidly bezpečné práce s tímto zařízením: 
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V další řadě bude na všech branách a kancelářském kontejneru čitelně vyvěšen návod na 

poskytnutí první pomoci společně s nejdůležitějšími tísňovými linkami: 
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ÚVOD 

V této kapitole je řešena doprava hlavních stavebních materiálů (betonu, bednění, prvků 

ocelové konstrukce, zdícího materiálu atd.) a zhodnocení kritických bodů na trase. V každé 

části je specifikace použitých dopravních prostředků. Bude řešena doprava běžného 

nákladu, tak i nadrozměrného. 

 

Řešený objekt (stavba) se nachází v jihozápadní části města Mikulov v areálu firmy 

Kabeltechnik. 
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1 Definice nadrozměrné dopravy: 

Nadrozměrným nákladem se rozumí jakékoli zboží (polotovar, hotový výrobek, stroj nebo 

jeho část apod.) přepravované po železnici, silnici, řece, moři (či kombinací těchto 

přeprav), které svými parametry (hmotností a rozměry) překračuje limity běžného nákladu. 

U silniční dopravy jsou limity stanoveny vyhláškou č.283/2009 Sb., která určuje rozměry 

vozidel takto:  

� šířka 2,5 m,  

� výška 4 m,  

� délka 16,5 m u návěsu, 

� 18 m u přívěsu,  

� hmotnost 48 t.  

 

Pokud po naložení nákladu na přepravní techniku nedojde k překročení některého z 

limitních rozměrů, nelze hovořit o nadrozměrné přepravě ani o nadrozměrném nákladu.  

 

Před zvolením přepravy je potřeba zajistit: 

� potřebná povolení, 

� vyjádření příslušných orgánů, 

� zajištění asistence třetí organizace (energetické a telekomunikační firmy, zabezpečující 

demontáž nadzemního vedení – je-li to potřeba), 

� zajištění asistence policie ČR, nebo doprovodným vozidlem pokud jím dopravní 

společnost disponuje, 

� volba vhodného typu vozidla pro přepravu, 

� výběr trasy, 

� prohlídka trasy (zjištění omezujících podmínek – mosty, nadjezdy, podjezdy atd.) 

 

Dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 100/2003 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

musí být z hlediska hmotnosti a rozměrů soupravy splněny podmínky dle: 

§ 15 - Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich 

rozdělení na nápravy 

§ 16 - Největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav. 
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V případě, nedojde k překročení některých z výše definovaných rozměrů, je nutné žádat o 

povolení. 

 

Přeprava nadrozměrného nákladu se od běžných přeprav liší v mnoha bodech a to 

především v použití speciální techniky, v uložení a upevnění nákladu, ale i v nutnosti 

technického doprovodu, odlišných tras a náročnějších časových termínů pro uskutečnění 

přepravy. Nadrozměrný náklad je možno přepravovat po silnici, železnici, řece či po moři. 

Vhodnost výběru druhu přepravy je závislé především na typu a velikosti nákladu a 

dostupnosti místa, kam má být náklad dopraven. Každá přeprava je jinak časově a finančně 

náročná.  

 

V našem případě budou prvky ocelové konstrukce tvořící nadrozměrný náklad 

přepravovány po silnici. Těmito prvky budou především vazníky, které jsou rozměru až 

11,0 m. Každá realizace nadrozměrné přepravy je zpracována obchodním zástupcem, který 

již v první fázi konzultuje možnost přepravy nadrozměrného nákladu s trasovacím 

oddělením. Poté se navrhne způsob uložení a zvolí se nejvhodnější technika a navrhne se 

nejvhodnější trasa, která nabízí cenově i časové nejvýhodnější způsob dopravy. U velmi 

složitých konstrukcí se již ve fázi návrhu jednotlivých prvků spolupracuje s konstruktéry, 

zda je možné takovýto dílec realizovat, dopravit a smontovat.  

 

Při návrhu přepravy nadrozměrných nákladů je potřeba předem stanovit a zajistit tyto 

náležitosti: 

� Návrh vozidel 

� Žádosti a smlouvy 

� Návrh a důkladná prohlídka trasy 

� Trasy z hlediska mýtného a jejich cena 

 

V našem případě bude posouzena doprava prvků ocelové konstrukce, která bude dovážena 

ze 7 km vzdáleného města Sedlec. Před každým posouzením je nutné zjistit z dílenské 

dokumentace, kolik jednotlivý prvek váží, měří a prohlédnout si jeho tvar. 
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Posouzení nejdelších prvků na objektu SO 101 pro návěs PV-04-NNV tažený tahačem 

MAN AG 19,103 FLT (jejich přesné parametry jsou uvedeny v tabulce viz. bod 1 – 

přeprava prvků ocelové konstrukce z výrobny):  

 

Příhrad. vazníky Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 180 10500 22  8201 

HEA 180 10700 11 4179 

HEA 180 10900 11 4257 

HEA 180 11000 22 8592 

U 200 10100 22 5622 

U 200 10400 22 5789 

U 200 10900 22 6067 

CELKEM  42729 

 

Posouzení: 

Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit: 

� jednotlivá náprava -  10t     VYHOVUJE 

� jednotlivé hnací nápravy 11,50 t            VYHOVUJE 

Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit: 

� u jízdních souprav 48 t   (42,8 t)    VYHOVUJE 

Největší povolená šířka 2,5 m (2,5 m )   VYHOVUJE 

Největší povolená výška 4 m  (2,36 m)  VYHOVUJE 

 

Průvlaky Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 180 11800 12  4702 

HEA 180 11800 12 5919 

 

Posouzení: 

Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit: 

� jednotlivá náprava -  10t     VYHOVUJE 

� jednotlivé hnací nápravy 11,50 t    VYHOVUJE 
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Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit: 

� u jízdních souprav 48 t (4,7 + 5,92 = 10,62 t)  VYHOVUJE 

Největší povolená šířka 2,5m      VYHOVUJE 

Největší povolená výška 4m      VYHOVUJE 

 

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž 

rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou MD č. 341/2002 Sb., o 

schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "povolování přeprav 

nadměrných nákladů") je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů jednotlivými silničními 

správními úřady, kterými jsou dle § 40 citovaného právního předpisu:  

� obecní úřad - na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových 

komunikacích;   

� krajský ú řad - na silnicích I. II. a III. tříd (mimo dálnice a rychlostní silnice) pokud 

trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje;  

� Ministerstvo dopravy - v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod 

jednoho kraje.  

 

Pokud vozidlo, nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb. 

(viz tabulka č. 1), je nutné povolení k přepravě nadměrného nákladu, které je 

zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jsou obsahem 

vzoru tiskopisu žádosti (formulář č. 1). [1] 

 

Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu – v tomto formuláři přesně 

definujeme rozměry, popis, hmotnosti, poloměry vozidla a popíšeme trasu, kterou 

s nákladem potřebujeme absolvovat. Tento vyplněný formulář zašleme na ministerstvo 

dopravy. Na základě žádosti dostaneme po přezkoumání vyjádření. Žádost je většinou 

platná 1 měsíc, ale dá se pořídit i s delší platností. 
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Tabulka č. 1 - míry stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb.: 

Největší povolené hmotnosti silničních 

vozidel: 

(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla 

a) u jednotlivé nápravy   10,00 t 

b) u jednotlivé hnací nápravy  11,50 t 

c) u dvojnápravy motorových vozidel součet 
zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit 
při jejich dílčím rozvoru 

1. do 1,0 m    11,50 t 

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m  16,00 t 

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m  18,00 t 

d) u dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení 
obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejich 
dílčím rozvoru 

1. do 1,0 m    11,00 t 

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m  16,00 t 

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m  18,00 t 

4. 1,8 m nebo více   20,00 t 

e) u tojnápravy přípojných vozidel součet zatížení 
tří náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich 
dílčím rozvoru jednotlivých náprav 

1. do 1,3 m včetně   21,00 t 

2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně  24,00 t 

(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel 
nesmí překročit 

a) u motorových vozidel se dvěma  

nápravami    18,00 t 

b) u motorových vozidel se třemi 

nápravami    25,00 t 

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více 

nápravami    32,00 t 

d) u přívěsů se dvěma nápravami 18,00 t 

e) u přívěsů se třemi nápravami  24,00 t 

f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 t 

g) u dvoučlánkových kloubových autobusů 28,00 t 

h) u tříčlánkových kloubových autobusů 32,00 t 

i) u jízdních souprav   48,00 t 

Náklad na vozidle musí být rovnoměrně rozložen a 
řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti 
pohybu. 

Největší povolené rozměry vozidel a 

souprav: 

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních 
souprav včetně nákladu jsou 
a) největší povolená šířka 

1. vozidel kategorie M1   2,50 m 

2. vozidel kategorií M2, M3, A, O, OT, T 2,55 m 

3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou o tloušťce 
stěn větší než 45 mm  2,60 m 

4. u dvoukolových mopedů  1,00 m 

5. ostatních vozidel kategorie L  2,00 m 

6. přípojných voz. za dvoukolová mot. voz. 1,00 m 

7. samojízdných a přípojných pracovních strojů a 
nesených prac. strojů v soupravě s nosičem 3,00 m 

8. tramvají    2,65 m 

b) největší povolená výška 

1. vozidel    4,00 m 

2. vozidel kategorie L   2,50 m 

3. vozidel kat. N3, O4 pro přepravu vozidel 4,20 m 

c) největší povolená délka 

1. jednotlivého vozidle s výjimkou autobusu a návěsu
 12,00 m 
2. přípojného vozidla kategorie O1, O2 8.00 m 

3. a) autobusu se dvěma nápravami 13,50 m 

b) autobusu se třemi a více nápravami 15,00 m 

c) kloubové autobusy 18,75 m 

4. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu
 18,00 m 

5. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu 

 22,00 m 

6. soupravy tahače s návěsem 16,50 m 

7. soupravy mot. voz. s jedním přívěsem 18,75 m 

8. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem 
kategorie O4 pro přepravu vozidel 20,75 m 

9. vozidla kategorie L 4,00 m 

10. tramvaje (sólo) včetně spřáhel 18,00 m 

11. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně 
spřáhel 40,00 m 

12. soupravy traktoru s jedním přívěsem, návěsem 
nebo s přípojným pracovním strojem 18,00 m 

13. soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a 
jedním přívěsem 22,00 m 
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Formulář č.1 - Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu“ 

MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Kovářová   ( II.patro č.dv.70) 
℡ +420972231305 
fax: +420972231195 
E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz 
 V zastoupení: 
Datum: ....................................... 
 
č.j. : ............................................. 
       ( vyplní žadatel ) 
 

Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 

          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisu, 
žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost přesahují míru 
stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy: 
                                                         
Náklad ( druh, hmotnost): .....……………………………………………...............................                 …………...  t 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): ………………………………....………………………........                            ...………… t 
Tahač (typ, SPZ, hmotnost) …………………………………………………...........................  … ………..…. t 
Souprava -  celková délka : ............……………….............. m            včetně postrku:  ...………………..........  m 
                  max. šířka :  .............…………………............ m 
                  max. výška: ................………………............. m 
                  celková hmotnost:  ..…………………............... t                včetně postrku:  ....…………………........... t 
                    zatížení jedn. náprav: .……………………………………………….............................……….....…….............  t 
                    rozvor náprav: ……………………………………………………………………….…………………………..  m   
                  počet náprav/kol:  …………….......................... ks      min.poloměr otáčení: .……………..…....... m 
Požadovaný termín přepravy:     od ............…………........... do ........................................…. 
 
Přeprava  z: .....................................................................…....... ... okres ..........................…….................... 
  
                 do: .............................................................……..............  okres ...........................………................ 
 
Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 
 

 

Pozn.:  

• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, 
že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu přepravy a že zatížitelnost 
mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umožní realizaci přepravy.  

• U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru a umístění 
nákladu v příloze (formát A 4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  

• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce nebo jednatel 
společnosti/ 

• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz silničního vozidla 
nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního vozidla) 

 

 

Vyřizuje: ................................................... 
 

telefon: .....................................................                                              ........................................................... 

                                                                                                                          razítko a podpis žadatele 

fax: ............................................................ 
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Na základě žádosti se vydá rozhodnutí o přepravě, ke kterému se vyjadřuje Ministerstvo 

dopravy a ředitelství služby dopravní policie. 

 

Smlouva  –  dopravce se smlouvou zavazuje přepravit předmět smlouvy do místa určení 

(Mikulov – areál firmy Kabeltechnik) a nakládat s ním dle pokynů odesílatele, a odesilatel 

se zavazuje zaplatit příjemci sjednanou cenu, tzv. přepravné. Smlouva se řídí dle 

Občanského zákoníku. 

 

 

Při plánování dopravy je nutné zohlednit i placené úseky, která nám v případě 

několikanásobné a opakované jízdy mohou výrazně navýšit cenu. Proto je nutné 

zkontrolovat tyto úseky, kdy mapy s vyznačenou sítí zpoplatněných komunikací je 

k dispozici např. na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

Sítě zpoplatněných komunikací - Mýto 
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V další části jsou řešeny návrhy a prohlídky tras. Trasy byly zvoleny tak, aby byli co 

nejkratší a zároveň splňovali veškeré parametry zajišťující plynulost dopravy především 

s ohledem na výšku železničních a silničních podjezdů, poloměrů oblouků křižovatek a 

kruhových objezdů apod. 
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2  Přeprava prvků ocelové konstrukce z výrobny JINA s.r.o,: 

 

LEGENDA: 

            Staveniště 

            Výrobna ocelových prvků 

            Dopravní trasa Sedlec  => Mikulov 

  A        Zájmový bod č. 1:  Silnice I. třídy 40. Poloměr oblouku je 66 m. V tomto místě nehrozí  

            žádné časové zdržení ani narušení plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  B        Zájmový bod č. 2: Napojení silnice I. třídy 40 na ulici 28. října. Poloměr oblouku 

             je 45 m. Nehrozí zde narušení plynulosti dopravy.Vyhovuje 

  C        Zájmový bod č. 3: Kruhový objezd o poloměru oblouku 25 m. Vyhovuje 

 

    

 Zájmový bod A: R= 66 m   Zájmový bod B: R= 45 m          Zájmový bod C: R= 25 m 

C 

A 

0               1,4           2,8 km 

B 
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Dopravní vzdálenost z výrobny ocelových prvků na staveniště je cca 7 km. 

Doba dopravy je odhadnuta na cca 15 minut. Průměrná rychlost se bude pohybovat mezi 

30 a 40 km/h. 

 

Dopravní prostředek: 

Dopravní prostředek: Parametry: 

TAHA Č MAN AG 19,103 FLT 

 

Pohotovostní hmotnost: 6,86 t 

Užitná hmotnost: 11,15 t 

Celková hmotnost: 18 t 

Délka: 6,05 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,6 m 

NÁVĚS PV-04-NNV 

 

Pohotovostní hmotnost: 6,86 t 

Užitná hmotnost: 24,2 t 

Celková hmotnost: 31 t 

Délka ložné plochy: 12 m 

Šířka ložné plochy: 2,50 m 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
IVECO (s hydraulickou rukou) 

 

Pohotovostní hmotnost: 11,9 t 

Užitná hmotnost nákladního auta: 13 t 

Nosnost hydraulické ruky: 4,5 t 

Délka ložné plochy: 6,5 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,8 m 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
IVECO (s hydraulickou rukou) 

 

Pohotovostní hmotnost: 11,9 t 

Užitná hmotnost nákladního auta: 24 t 

Nosnost hydraulické ruky: 11m/1,1 t 

Délka: 8,05 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,8 m 
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Výpis prvků dovážených na návěsu PV-04-NNV: 

Příhrad. vazníky Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 180 10500 22  8201 

HEA 180 10700 11 4179 

HEA 180 10900 11 4257 

HEA 180 11000 22 8592 

U 200 10100 22 5622 

U 200 10400 22 5789 

U 200 10900 22 6067 
 

Průvlaky Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 180 11800 12  4702 

HEA 180 11800 12 5919 
 

Výpis prvků dovážených na nákladním automobilu IVECO: 

Ztužení: (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

Kul 16 2200 2 7,0 

Kul 16 6000 14 132,6 

Kul 24 2000 24 170,4 

Kul 24 2200 16 125,0 

Kul 24 6000 40 852,0 

Kul 30 2000 8 88,8 

Kul 30 6000 8 266,4 

PL 12 (1000) 2500 4 942,0 

PL 8 (1500) 2500 4 942,0 

TPTRO 120X120X4 4300 4 246,0 

TPTRO 120X120X4 4500 8 514,8 

TPTRO 120X120X4 5200 4 297,4 

TPTRO 120X120X4 5500 8 629,2 

TPTRO 120X120X4 6000 42 3603,6 

TPTRO 80X80X4 5050 2 92,9 

TPTRO 80X80X4 5250 5 242,0 

TPTRO 80X80X4 5500 4 203,0 

TPTRO 80X80X4 6000 108 6974,8 

U 160 5250 2 197,4 

U 160 6000 8 902,4 
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Příhrad. vazníky (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

PL 10 (1500) 3000 4 3179,3 

PL 15 (1500) 3000 6 1413,0 

PL 20 (1500) 3000 2 565,2 

PL 8 (1500) 3000 2 974,7 

TPTRO 50X50X4 1800 99 577,7 

TPTRO 50X50X4 2400 44 902,5 

TPTRO 50X50X4 2500 66 312,8 

TPTRO 50X50X4 2600 22 1750,8 

TRO 100X100X6 2300 44 2740,3 

TRO 100X100X6 2400 66 951,5 

TRO 100X100X6 2500 22 1122,0 

TRO 70X70X5 1700 66 1155,0 

TRO 70X70X5 1750 66 2112,0 

TRO 70X70X5 2400 88 2112,0 

TRO 70X70X5 2500 44 1100,0 

TRO 90X90X5 1600 66 1341,1 

TRO 90X90X5 1650 66 1383,0 
 

Plnostěn. vazníky (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 180 5100 8 1448,4 

HEA 180 5200 4 738,4 

HEA 180 5350 6 1139,6 

HEA 180 5450 4 773,9 

HEA 180 5600 2 397,6 

IPE 220 5250 1 134,9 

IPE 220 5600 2 360,6 

PL 12 (1000) 1000 2 188,4 

PL 8 (1000) 2000 2 251,2 
 

Vaznice vjezdu (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

IPE 160 5250 3 248,9 
 

Výměny střechy (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

IPE 140 3000 24 928,8 

IPE 180 6000 24 2707,2 

IPE 220 6000 12 1886,4 
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Výměny střechy (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

KUL 12 6200 72 396,2 

PL 12 (1000) 1000 2 188,4 

PL 4 (1500) 3000 80 11304,0 

PL 5 (1500) 3000 8 1412,0 

PL 8 (1000) 1000 22 125,6 

TR 44,5X4 6000 4 96,0 
 

Průvlaky (šířka) Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 140 1300 12 385,3 

PL 4 (1500) 3000 6 2119,5 

PL 4 (1500) 3000 2 1059,8 

TRO 100X100X6 1900 24 788,9 

TRO 100X100X6 2000 72 2491,2 

TRO 100X100X6 1300 72 1188,7 
 

Sloupy Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

HEA 280 7800 4 2384 

HEA 280 8300 10 6342 

IPE 300 8000 4 1351 

IPE 300 8300 12 4203 

IPE 300 8400 6 2127 

IPE 400 8300 22 12107 

L 100X65X8 6000 11 655,8 

PL 10 (1500) 3000 2 706,5 

PL 12 (1000) 1000 2 188,4 

PL 15 (1500) 3000 2 1059,8 

PL 2 (1000) 3000 1 15,7 

PL 20 (1000) 3000 2 942,0 

PL 5 (1000) 2000 2 157,0 

PL 8 (1000) 2000 2 251,2 

U 140 4500 3 216 
 

Stěny Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

L 30x30x3 6000 10 81,6 

PL 20 (1000) 3000 2 565,2 

PL 5 (1000) 3000 2 235,5 
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Stěny Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

PL 8 (1500) 3000 4 1130,4 

TPTRO 100x100x3 6000 60 849,6 

TPTRO 100x100x3 5250 14 849,6 

TPTRO 100x100x3 5500 8 393,8 

TPTRO 100x60x3 6000 50 2685,0 

TPTRO 200x100x3 6000 4 168,0 

TPTRO 120x120x4 5250 16 1201,2 

TPTRO 120x120x4 5500 8 629,2 

TPTRO 120x120x4 6000 75 6435,0 

TPTRO 60x60x4 6000 14 451,2 
 

Plechy střechy Délka [mm] Ks Hmotnost [kg] 

POZPL 1.25 (1250) 6000 26 1950,0 

TRAPEZ 160x250x0.75 4800 252 10886,4 

TRAPEZ 160x250x0.75 5750 63 3260,3 

TRAPEZ 160x250x0.75 5900 63 3345,3 

TRAPEZ 160x250x0.75 6000 46 2484,0 

TRAPEZ 160x250x0.75 6150 63 3487,1 

TRAPEZ 160x250x0.75 6400 23 1355,9 

TRAPEZ 160x250x0.75 6550 23 1355,9 

TRAPEZ 160x250x0.75 7500 315 21262,5 
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3 Doprava betonářské výztuže, zdícího materiálu, cementových a 

maltových směsí: 

 

LEGENDA: 

            Staveniště 

            Výrobna ocelových prvků 

            Dopravní trasa Hrušovany nad Jeviškou - STAVEBNINY => Mikulov 

  A     Zájmový bod č. 1:  Silnice II. třídy – ulice Nádražní navazující na ulici Znojemnskou. 

            Poloměr oblouku je 60 m. V tomto místě nehrozí žádné časové zdržení ani narušení 

            plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  B       Zájmový bod č. 2: :  Silnice II. třídy – ulice Znojemská. Poloměr oblouku je 62 m.  

            Nehrozí zde narušení plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  C       Silnice II. třídy – ulice Znojemská. Poloměr oblouku je 65 m.  

            Nehrozí zde narušení plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  D       Silnice II. třídy navazuje na ulici I. třídy – 28. října. Poloměr oblouku je 25 m.  

            Nehrozí zde narušení plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  E       Zájmový bod č. 3: Kruhový objezd o poloměru oblouku 25 m. Vyhovuje  

C 
A 

0               1,5             3,0 km 

B 

D 

E 
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 Zájmový bod A: R= 60 m        Zájmový bod B: R= 62 m           Zájmový bod C: R= 65 m 

   

Zájmový bod D: R= 25 m              Zájmový bod E: R= 25 m 

 

Dopravní vzdálenost ze stavebnin v Hrušovanech nad Jevišovkou a Mikulovem je cca 16 

km. Doba dopravy je odhadnuta na cca 30 minut. Průměrná rychlost se bude pohybovat 

mezi 40 až 50 km/h. 

Ze stavebnin budou dováženy veškeré materiály, která nevyžadují výrobu na míru, jako 

jsou zdící prvky, betonářská výztuž, cementové a maltové směsi, hydroizolační a radonové 

fólie, tmely, stavební chemie, lepidla, výplně otvorů i veškerý materiál pro práce 

dokončovací. 

 

Dopravní prostředek: 

Dopravní prostředek: Parametry: 

TAHA Č MAN AG 19,103 FLT 

 

Pohotovostní hmotnost: 6,86 t 

Užitná hmotnost: 11,15 t 

Celková hmotnost: 18 t 

Délka: 6,05 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,6 m 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
TATRA T815 6X6 

 

 

Pohotovostní hmotnost: 6,86 t 

Užitná hmotnost: 11,15 t 

Celková hmotnost: 18 t 

Délka  ložné plochy: 6,05 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,6 m 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
IVECO s hydraulickou rukou 

 

Pohotovostní hmotnost: 11,9 t 

Užitná hmotnost nákladního auta: 13 t 

Nosnost hydraulické ruky: 4,5 t 

Délka ložné plochy: 6,5 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,8 m 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
IVECO s hydraulickou rukou 

 

Pohotovostní hmotnost: 11,9 t 

Užitná hmotnost nákladního auta: 24 t 

Nosnost hydraulické ruky: 11m/1,1 t 

Délka: 8,05 m 

Šířka: 2,50 m 

Výška: 3,8 m 
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4  Doprava betonové směsi z přilehlé betonárky Transbeton s.r.o.: 

 

LEGENDA: 

            Staveniště 

            Betonárka Transbeton s.r.o. 

            Dopravní trasa – v rámci města Mikulov 

 

Dopravní vzdálenost z betonárky na staveniště je cca 1,0 km. 

Na trase ze staveniště do přilehlé betonárky se nenachází žádné kritické místo, které by 

mohlo ovlivnit dopravu betonu nebo negativně narušit plynulost dopravy. 

 

Dopravní prostředek: 

Dopravní prostředek: Parametry: 

Autodomíchávač AMH9  
 

 
 

Délka výsypného žlabu: 1,4 m 

1. prodloužení: 0,75 m 

2. prodloužení : 1,1 m 

Užitečný objem bubnu: 9 m3 

 

0            100           200 m 
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5  Doprava vrtné soupravy BAUER BG 15H – zapůjčení: 

 
LEGENDA: 

            Staveniště 

            Výrobna ocelových prvků 

            Alternativa A: Dopravní trasa Olomocká 75, Brno  => Mikulov 

F 

 

0             5          10 km 

 E 
C 

G 

A,B 

H 
I 

J 
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          Alternativa B: Dopravní trasa Olomocká 75, Brno  => Mikulov (trasa navazuje na  

          alternativu  

  A     Zájmový bod č.1:  Silnice II. třídy – ulice Olomoucká navazující na ulici Černovická. 

          Poloměr oblouku je 40 m. V tomto místě nehrozí žádné časové zdržení ani narušení 

         plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  B     Zájmový bod č.2:  Silnice II. třídy – ulice Olomoucká navazující na ulici Černovická. 

          Poloměr oblouku je 40 m. V tomto místě nehrozí žádné časové zdržení ani narušení 

         plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  C    Zájmový bod č. 3: Silnice II. třídy – ulice Černovická. Poloměr oblouku je 30 m.  

         Nehrozí zde narušení plynulosti dopravy. Vyhovuje 

  D    Zájmový bod č. 4: Silnice I. třídy ulice Černovická navazuje na ulici I. třídy 

          Hněvkovského. Poloměr oblouku je 25 m. Nehrozí zde narušení plynulosti dopravy. 

         Vyhovuje 

  E    Zájmový bod č. 5: Železniční podjezd ulice Hněvkovského Brno.  

         Výška podjezdu h = 4,2 m.  Napojení na dílnici D1.  Vyhovuje   

  F     Zájmový bod č. 6: Železniční podjezd. Vyhovuje 

         Výška podjezdu h = 4,2 m:    Vyhovuje 

  G    Zájmový bod č. 7: Kruhový objezd o poloměru oblouku 25 m. Vyhovuje 

  H    Zájmový bod č. 8: Železnioční podjezd v ulici Olomoucká  h = 3,9 m. Nevyhovuje 

  I      Zájmový bod č. 9: Podjezd nadchodu v ulici Zvonařská h = 4,2 m. Vyhovuje 

  J     Zájmový bod č. 10: Železnioční podjezd v ulici Opuštěná  h = 3,5 m . Nevyhovuje 

 
  

                                                                                   
Zájmový bod A, B: R= 40 m                                 Zájmový bod C: R= 30 m 

A 
B 
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               Zájmový bod D: R= 25 m                    Zájmový bod E: železniční podjezd  

   
                      Zájmový bod F: silniční podjezd   Zájmový bod G: Kruhový objezd 

   
Kritický  bod H: Železnioční podjezd h = 3,9 m 

   
Zájmový bod I: Podjezd nadchodu h = 4,2 m 
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Kritický bod J: Železnioční podjezd h = 3,5 m 

 

Dopravní vzdálenost z půjčovny stavebních strojů do Mikulova je cca 60 km. Doba 

dopravy je odhadnuta na cca 80 minut. Průměrná rychlost se bude pohybovat mezi až 80 

km/h. Jedná se o přepravu nadrozměrného nákladu kde minimální požadovaná podjezdná 

výška je 4,0 m. Není zde žádné omezení ohledně nájezdu na dálnici, bude tedy doprava 

probíhat po trase A a doprava do Mikulova by měla být bez jakéhokoliv problému. Pro 

přepravu vrtné soupravy bude najata spediční firma, která si obstará veškeré povolení 

včetně doprovodu, bude–li nezbytný. 

 

Technické požadavky na pracovní stroje nesené: 

Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj v přepravní poloze schválené 

výrobcem, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče, omezovat ovladatelnost vozidla, 

omezovat provoz na komunikaci a snižovat viditelnost jeho světelných zařízení. 

 

 

Dopravní prostředek: 

Dopravní prostředek: Parametry: 

Návěs Goldhofer v teleskopickém 
provedení  

 

Pohotovostní hmotnost: 6,24 t 

Maximální nosnost: 56 t 

Šířka ložné plochy: 3,4m 

Délka ložné plochy: 12-32 m 

Návěs bude tažen tahačem MAN TGA 26. 
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Vrtná souprava BAUER BG 15H 
 

 

Hmotnost:  47,5 tun 

Kroutící moment: 150 KNm 

Pracovní rozsah - hloubka: 18 m 

Pracovní rozsah - průměr: 1,2 m 

 

6 Fixace nákladu: 

Významným faktorem při samotné přepravě je ten fakt, že za bezpečnou přepravu 

zodpovídá řidič přepravy, který si řídí dokonce nakládání a vázání materiálů. V případě 

pochybností, že je náklad bezpečně upevněn, může požádat vazače, aby náklad 

překontrolovali a převázali. Pro upevnění nákladu na vozidle slouží kromě klasických 

vázacích popruhů (textilních kurtů) také řetězové upínací prostředky různého provedení a 

pevnosti. Používají se i speciální klanicové přípravky, podkladové hranoly, fošny, desky, 

protiskluzové podložky či zakrývací plachty. Náklad mohou uvazovat pouze vazači, kteří k 

tomu mají oprávnění – disponující vazačským průkazem. Vázaní prvků má i své normy, 

kterými se musí vazači při uvázaní prvků řídit. 

 

Normy, vztahující se k fixaci nákladu: 
 

ČSN EN 12195-1 Zajišťování břemen na silničních vozidlech –Bezpečnost   

Část1: Výpočet zajišťovacích sil 

Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken 

Část 3: Přivazovací řetězy 

Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana 

 

7 Závěr: 

Tato problematika je velmi důležitá z hlediska bezpečného provozu na pozemních 

komunikacích a plynulosti dopravy. K tomuto účelu jsou ve firmách dopravní technici, 

kteří tuto problematiku řeší.  
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8 Zdroje a použitá literatura: 

Vyhlášky: 

� Vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

� Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  

 Změna: 555/2002 Sb. 

Zákony: 

� Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

� Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Normy: 

� ČSN EN 12195-1 Zajišťování břemen na silničních vozidlech 

Internetové stránky: 

www.mdcr.cz – Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů [1] 
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ÚVOD 

 

Podstatou stanovení a sestavení nabídkového rozpočtu je prokázat schopnost orientace 

v  rozpočtářském programu v závislosti na projektovou dokumentaci, podle které byly 

spočteny výkazy výměr jednotlivých materiálů.  

 

Nabídkový rozpočet byl zpracován pro hrubou stavbu objektů: 

� SO 101- Výrobní hala  

� SO 102 – Sociálně administrativní budova  

� SO 217 – Oplocení 6. etapy.  

 

Pro zjištění ceny projektu byl použit software BuildPower. Do rozpočtu jsou zaúčtovány 

ceny materiálů, montáží, dopravy, zařízení staveniště i specifikace. Byl použit 

nejaktuálnější ceník sestavený k 1. lednu 2012.  

 

Celková cena hrubé stavby objektů SO 101, SO 102 a SO 103 je 45 508 203 kč bez DPH. 

 

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr je příloha textové části označené B6. 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 

   
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONTRUCTION 
MANAGEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A10)  FINANČNÍ PLÁN 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER´S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. MICHAELA FIEDLEROVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



216 

 

Úvod 

Pro sestavení čerpání finančních prostředků v čase byl využit program BuildPower. 
Finanční plán byl zpracován na základě rozpočtu sestaveného v BuildPower a časového 
plánu vypracovaného v MS Projectu. 

 

Finanční plán je v příloze označené B10. 
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ÚVOD 

Pro sestavení časového plánu použit program MS Project. Časové náročnosti jednotlivých 
procesů vycházejí z jejich objemu a normohodiny, nebo z poznatků získaných z praxe a 
odborné stáže. Časový plán byl zpracován pro hrubou stavbu objektů SO 101, SO 102 a 
SO 217. Začátek výstavby je plánován od 18.3.2011 a konec do 21.10.2011. 

 

Časový plán je přílohová část označená B9. 
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Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby- 

Přístavba 6.etapy - provoz firmy Gebauel a Griller Kabeltechnik Mikulov 

uzavřené dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku 

 

10.1 Smluvní strany 
 

Objednatel:    XXXXXXXXXX 

odpovědný zástupce:  XXXXXXXXXX, jednatel společnosti 

 

tel.: 

fax.: 

e-mail.: 

IČO : 

DIČ : 

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:    XXXXXXXXXX 

odpovědný zástupce: XXXXXXXXXX, jednatel společnosti 

 

tel.: 

fax.: 

e-mail.: 

IČO : 

DIČ : 

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen objednatel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
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10.1.1 Zástupci pro věci technické 

 

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a 

předběžným projednáváním změn a doplňků díla : 

objednatele:   XXXXXXXXXX, tel.: 

 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 

 

Uvedený zástupce(i) je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např. 

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do max. objemu 

20 000 Kč 

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 

- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí 

- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy 

- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení 

platná pro realizaci díla 

 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením 

všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): 

zhotovitele:  XXXXXXXXXX,  tel.: 

 

 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 

sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. 

 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
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10.2  Předmět smlouvy 

 

10.2.1  Předmětem díla je provedení stavby 

 

Přístavba 6.etapy - provoz firmy Gebauel a Griller Kabeltechnik Mikulov 

 

podle projektové dokumentace zpracované Ing. Dalibor Klusáček. Tato dokumentace 

je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

10.2.2  Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této 

smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla. 

 

10.2.3  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 

nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis 

objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku 

ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich 

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

10.2.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 

zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen 

použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 

a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 

případnou úpravu termínu předání díla . 

 

10.2.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez  

 souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud 
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takto  požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) 

 sjednaného díla. 

 

10.2.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny 

přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na 

úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 

10.2.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 

10.2.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 

nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za 

to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

10.2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 

provedení díla nezbytné. 

 

10.2.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

České  Republiky platnými v době provedení díla. 

 

10.2.11 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky (zkouška sednutí 

 kužele, zhutnitelnosti, těsnosti, tlakové atd.), atesty, měření a zaměření skutečného 

 provedení objektů stavby včetně výškového uložení v souřadnicích JTSK k prokázání 

 kvalitativních parametrů předmětu díla a shody s projektovou dokumentací. Skutečné 

 zaměření stavby bude předáno ve formátu dwg. 
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10.2.12 Dále se zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit certifikáty, atesty a 

 osvědčení o jakosti k materiálům, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 

 zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.  

 

10.2.12 K předání stavby Zhotovitel zajistí geometrické zaměření stavby, aby se mohl 

uskutečnit  zápis stavby do katastru nemovitostí. 

 

 

10.3 Doba plnění 

 

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a. termín převzetí staveniště: 18.3.2013 

b. termín zahájení díla: 18.3.2013 

c. termín dokončení a předání díla: max. 21.10.2013 

d. termín odstranění zařízení staveniště: nestanoven 

 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

 

10.3.1  Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději do 30 dnů od podpisu této 

smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po 

sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

10.3.2  Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

 

10.3.3  Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do : 

21.10.2013. 
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10.3.4  Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 

konce měsíce předcházejícího dohodnutému měsíci zahájení. V tomto harmonogramu 

musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich 

uveden předpokládaný termín realizace a vzájemná návaznost na ostatní stavební 

procesy. Tento harmonogram, oboustranně potvrzený, je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

10.3.5 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% 

ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve 

sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.3.6  Prodlení zhotovitele s ukončením díla delším jak 60 dnů se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů 

na straně objednatele. 

 

10.4 Cena díla 
 

10.4.1  Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č.526/90 Sb. O cenách ve znění 

pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta včetně DPH ve výši: 

54 609 845 Kč 

/Slovy: / padesátčtyčimiliónůšesetdevěttisícosmsetčtyřicetpět 

 

 

Cena jednotlivých stavebních objektů je sjednána včetně DPH  takto: 

 

Soupis stavebních objektů 

SO 101 Výrobní hala 6.etapy    42 149 935, 3 Kč 

SO 102 Sociálně administrativní budova 6.etapy  11 709 414,4 Kč 

SO 217 Oplocení 6.etapy    .     750 494,5 Kč 
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10.4.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. 

Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto 

rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Těmito cenami budou 

oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. 

 

10.4.3  Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních 

podmínek: 

- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací dokumentace. 

Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně. 

- Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové 

náklady, kompletační přirážka apod., které kryjí náklady uchazeče na pomocné a 

řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. 

- Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v nabídce uchazeče 

- Cena obsahuje i meziroční vývoj cen (dále jen inflace) ve výši 10,5%, pro celé 

období realizace 

- Poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související 

s realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla. 

 

10.4.4 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek: 

- pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a 

dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla 

nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně 

uchazeče provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (dále jen 

vícepráce) 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb odvodů na zdravotní pojištění 

nebo sociální zabezpečení nebo přípěvku na státní politiku zaměstnanosti 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám kurzu Kč vůči Euru o více jak 10% 

proti kurzu platnému ke dni podání nabídky 

- pokud meziroční vývoj cen překročí 11,5 % 
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- pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného 

v nabídce uchazeče, a to z důvodů na straně zadavatele 

- dojde-li v průběhu výstavby ke změnám celních, devizových příp. úrokových sazeb 

majících vliv na výši sjednané ceny, provede zhotovitel výpočet rozdílu pouze u 

dodávek a prací dosud neuskutečněných tak, že vyčíslí rozdíl mezi  původními 

sazbami a novými sazbami / doklad příslušného  orgánu nebo peněžního ústavu 

musí být přiložen/ a o tento  rozdíl se upraví celková cena díla. 

 

10.4.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 

s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

objednatelem,  včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 

bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 

10.4.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 

/rozpočty s  jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/ 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, 

použije zhotovitel pro stanovení  jednotkových cen víceprací Sborníky cen 

stavebních prací  vydané firmou RTS Brno spol. s r.o., v roce 1995 nebo v  tom 

roce, ve kterém byly vícepráce realizovány. 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přirážka 2,3% jako 

podíl vedlejších nákladů. Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří 

základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena ve výši 1,1%. K 

celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době 

zúčtování. 

 

10.4.7  Sjednaná cena platí k datu předání díla dle této smlouvy. Do této doby jsou v ceně 

započteny i náklady související s celkovým vývojem cen. 
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10.4.8  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy  

se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení ceny.  Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 

touto smlouvou. 

10.5  Platební podmínky (fakturace) 
 

10.5.1  Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli 

vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací 

oceněný podle článku III a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu,jejíž nedílnou 

součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

 

10.5.2  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k 

rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. 

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

10.5.3  Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do deseti dnů po jejím doručení. 

Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do deseti dnů po jejím doručení, ale po 

termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za doručení faktury se 

považuje den předání faktury do  poštovní evidence objednatele. Zhotovitel je povinen  

vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena  nejpozději pátý pracovní 

den následujícího měsíce. 

 

10.5.4  Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 

část t.j. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti dnů po předání a 

převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky . V případě, 

že na díle se vyskytnou vady a nedodělky uhradí objednatel zbývající část do deseti 

dnů po odstranění posledního z nich. 
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10.5.5  Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny je objednatel oprávněn 

uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 

90% a zbývající část této faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu V.4 . 

 

10.5.6  Zbývající část t.j, 10% ze sjednané ceny, uvedenou v bodě V.4 uhradí objednatel na 

základě konečné faktury zhotovitele . Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti 

obsahovat : 

- výslovný název " konečná faktura" 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH 

- celkovou výši DPH 

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH 

 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná . 

 

10.5.7  Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně a 

faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně 

odděleny platby za 

práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 

 

10.5.8  Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů nebo neuhradí 

dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o dobu 

shodnou  s dobou po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou,  prodloužit termín 

ukončení díla. 

Bude-li prodlení objednatele delší jak šedesát dnů je zhotovitel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

10.5.9  Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 
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10.6  Majetková sankce a smluvní pokuty 
 

10.6.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i 

započatý 

měsíc prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, pak je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané ceny 

díla za 

čtvrtý a každý další i započatý měsíc prodlení. 

 

10.6.2  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

10.6.3  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém 

termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení. 

 

10.6.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení. 

 

 

10.7 Stavební deník 
 

10.7.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 

jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

 

10.7.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) zhotovitele 
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- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) objednatele 

- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) zpracovatele PD 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 

10.7.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány 

 

10.74  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace 

nebo příslušné orgány státní správy. 

 

10.7.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

 

10.7.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

10.7.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

10.7.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 

změn díla (dále je deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 

změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 

vícepráce nebo  méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
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 Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 

technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a 

bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto 

zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů 

od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v 

řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého 

důvodu. 

 

10.7.9  Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v originále a dvou kopiích listů. 

 

10.7.10 Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k 

dispozici oprávněné osobě objednatele. 

 

 

10.8 Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

10.8.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději do deseti 

dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

včasné splnění dodávky. 

 

10.8.2  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 

pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá 

za jeho správnost. 

 

10.8.3  Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den předání staveniště i podrobný popis a 

výkres tras podzemních vedení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen seznámit 
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se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na 

staveništi a tyto buď vhodným způsobem  přeložit nebo chránit, aby v průběhu 

provádění díla nedošlo  k jejich poškození. Zhotovitel neodpovídá za škody na 

podzemních vedeních, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 

10.8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 

poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

 

10.8.5  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto 

práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 

udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny 

náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

10.8.6  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem. 

 

10.8.7  Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

10.8.8  Nejpozději do sedmi dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace. 

 

10.8.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 

údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
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10.8.10  O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude 

zhotovitelem  potvrzeno převzetí staveniště. 

 

 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

- vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na 

  stavbu, 

- určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení  

  použitých při provedení stavebních prací. 

 

10.8.11   Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro 

stavební  práce a povolení uzavírky komunikace podle potřeb stavby. 

 

10.8.12   Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti 

vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru 

prováděných prací. 

  

 

10.9 Technický dozor 

 

10.9.1     Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze 

svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický 

dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Na základě 

smlouvy je technický dozor je oprávněn ke  všem právním úkonům, pokud ze 

zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s 

objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se 

za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu 

jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 
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10.10  Provádění díla 
 

10.10.1     Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. 

 

10.10.2  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.  Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele. 

 

10.10.3    Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

10.10.4  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

10.10.5  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla,  jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při  vynaložení 

odborné péče. 

 

10.10.6   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (např. kontrola uložení 

výztuže před betonáží apod.). 

 

10.10.7  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné  vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
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veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  a následným 

zakrytím zhotovitel. 

 

10.10.8  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

10.10.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 

zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 

10.10.10 Zhotovitel je při realizaci povinen dodržovat všechny normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé 

náklady zhotovitel. 

 

10.10.11 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního řízení  a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto 

podmínek  vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném  rozsahu. 

 

10.10.12  Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a má negativní vliv na lidské 

zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 

tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci. 

 

10.10.13  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však  dvacet dnů před 

předáním díla, soubor certifikátů  rozhodujících materiálů užitých k vybudování 

díla. 
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10.10.14 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla . Stejné podmínky  

je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen 

na požádání předložit objednateli. 

 

10.10.15 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody  objednateli nebo jiným 

subjektům z titulu opomenutí,  nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze  zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této  smlouvy je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit a není-li to možné 

tak finančně uhradit.  Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

10.10.16 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez 

písemného souhlasu objednatele.  Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části 

jinou osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo  prováděl sám. 

 

10.10.19 Zhotovitel před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem předloží objednateli 

nabídky alespoň od tří různých subdodavatelů na tutéž subdodávku. Objednatel má 

právo vybrat si z těchto nabídek konkrétního subdodavatele,  musí však dbát na to, 

aby nabídka subdodavatele splňovala podmínky této smlouvy. 

 

10.10.20 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu  rozpracovaného díla na 

pravidelných poradách, které bude  organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 

7 dnů. 

 

10.10.21 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na  archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a  informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány  

státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu. 
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10.11 Zkoušky 
 

10.11.1   Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat a archivovat 

doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 

dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat 

dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 

při práci, životního prostředí. 

 

 

10.11.2    Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 

orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 

dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 

tvořících součást zhotovovaného díla. 

 

10.11.3  Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich 

provedení. 

 

10.11.4  O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další 

zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny 

předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým 

náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. 

Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 

dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

 

 

10.12 Předání díla 
 

10.12.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
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pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem 

ukončení dle této smlouvy. 

 

10.12.2   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.) 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k 

 obsluze v českém jazyce 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

 provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 

 tlakové nádoby, komíny apod.) 

- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 

- stavební deník (případně deníky) 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

10.12.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

10.12.5     Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle 10.2 

této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 

doklady uvedené v čl. IX.3 a povrch všech pozemků tvořících  staveniště je vyčištěn 

a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny 

ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k 

oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 

10.12.6  Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
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předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v 

dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za 

každý nedodělek nebo vadu a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady nebo nedodělky. 

 

10.12.7  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 

závaznými předpisy.  Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

 

10.12.8  Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo  nedodělky i když tvrdí, 

že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li 

zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vad nebo 

nedodělků, nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení 

objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každý den 

o který zhotovitel nastoupí později. 

 Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a 

převzetí díla. 

 

 

10.13 Záruka, náhrada škody a její plnění 
 

10.13.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla, na něž 

se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

10.13.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na  

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na  jejich dodržení trval 
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nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. 

 

10.13.3  Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla 

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, 

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

 prohlídce při předání a převzetí díla, 

- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

 odborné péče nejpozději však do konce záruční doby. 

 

10.13.4  Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 10.2 záruku v délce 60 měsíců. Po 

tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval 

(oznámil). 

 

10.13.5  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se 

projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 

nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

 předmětů, svítidel apod.), 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupení od smlouvy, 

 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

 

10.13.6  Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává  či neuznává. Pokud tak neučiní má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, k jakém  

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od 

obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
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neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15dnů od 

obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 

vadu(y) odstraní. 

 

10.13.7  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 

10.13.8  Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady 

nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu 1000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 

10.13.9  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou právnickou  nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

10.13.10  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 

vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, po který 

zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů. 

 

10.13.11  Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné 

dodací podmínky podle úvodních ustanovení, katalogů popisů a směrných cen 

stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 

způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny 

základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Dále se kvalita díla řídí (a 
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zhotovitel je povinen je při realizaci dodržet) všemi ČSN (a případně jinými 

normami), které jsou uvedeny v seznamu českých norem vydaného Českým 

normalizačním institutem. 

 

10.13.12  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po 

obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní je povinen zaplatit objednateli 

mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5000 Kč 

za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

10.14 Změna smlouvy  
 

10.14.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „ Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků 

této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 

10.14.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

 

10.14.3  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z 

této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva 

a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 

souhlasem objednatele. 

 

10.14.4  Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla. 
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10.15 Odstoupení od smlouvy  

 

10.15.1  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 

s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

 

10.15.2  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

 

10.15.3  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

  kterým je stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

  zpracuje " dílčí konečnou fakturu", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany  

  nedohodnou jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

  do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení ", 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení  

  smlouvy, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

  druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a 

  navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z uzavřené ceny díla. 

 

10.15.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 
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- nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo 

termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 

- bezdůvodně přeruší provedení díla, 

- neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 

zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 

objednatelem, 

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 

- je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení 

díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů, 

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s projektovou 

dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními 

předpisy, s nedostatečnou odbornou péčí, případně pokyny objednatele. 

 

10.15.5 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 

dnů, 

- pozastaví provedení prací po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na 

straně zhotovitele, 

- je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po 

dobu delší než 30 dnů. 

 

10.15.6  Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno 

vyrovnání, 

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

- návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 

smluvní strany, 
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- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních 

stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 

10.16  Vyšší moc 
 

10.16.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 

10.16.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 

strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

10.17 Platnost a účinnost smlouvy 

 
 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 

druhá. 
 

10.18 Závěrečná ustanovení 
 

10.18.1  Strana, která návrh smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího 

doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na třicet dnů od 

doručení. 

 

10.18.2  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy 

doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. 

Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou 

smluvní strany, která jej projevila. 
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10.18.3  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění 

podmínek této smlouvy. 

 

10.18.4  Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení 

osob, které předsmluvní ujednání učinily. 

 

10.18.5  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

10.18.6 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. 

Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 

poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 

peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 

vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

 

10.18.7 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných 

dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran. 

 

10.18.8  Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 

obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

 

10.18.9  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 

dva. 

 

10.18.10  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně 

jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato 

smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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V ............ dne ....................    V ............ dne .................... 
 
 za objednatele  za zhotovitele 
 ………………………… ……………………… 
 
 
 .................................  ................................. 
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1 Stroje pro zemní práce   

Motorový k řovinořez Solo 130H 
 

 

 

 

 

 

 
 

Křovinořez bude sloužit na odstranění křovin a drobného porostu před sejmutím ornice. 

Křovinořez je motorový a tudíž není zapotřebí elektrická energie. 

 

Motorová pila řetězová Husqvarna 236 
 

 
 

 

Řetězová motorová pila bude použita na odstranění porostu, který nebude možné odstranit 

pomocí křovinořezu a dále na rozřezání drobných větví. Pila bude na staveništi k dispozici 

během celé výstavby pro případ, že by byla zapotřebí např. řezání dřevěných fošen a prken 

při výrobě bednění, hrazení atd. 

 

Kolové rýpadlo Catepillar 315D    

 

Výkon: 1,2 kW 

Objem palivové nádrže:                       0,65 l 

Pohon: benzín 

Hmotnost: 7,3 Kg 

Motor: Honda 4-takt 

Popruh na obě ramena: Ano 

Antivibrační systém: Ano 

Objem palivové nádrže:                       0,3 l 

Výkon: 1,4 kW 

Pohon: benzín 

Hmotnost: 4,6 Kg 

Motor: X-torq 

Otáčky při max. výkonu: 9000 ot/min 

Max. vodorovný dosah:                       9,38 m 

Max. hloubkový dosah: 6,09 m 

Výsypná výška: 7,30 m 

Přepravní výška: 3,90 m 

Objem lopaty: 0,38 - 1,26 m3 
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Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

Šířka:    2500 mm 

Ložná plocha:   6970x2290 mm 

Objem Korby:   12 m3 

Užitečná hmotnost:  12400 kg 

 

Nákladní automobil TATRA bude sloužit k přepravě ornice a vytěžené zeminy na 

staveništní skládku situovanou v severozápadním rohu staveniště. Ve všech fázích 

výstavby (výkopové práce, pilotážní práce, provádění základových konstrukcí, násypy 

atd.) budou na nákladním automobilu přiváženy stavební materiály (betonářská výztuž, 

materiál pro zakrývání a ochranu konstrukcí, odvoz zeminy), stavební nářadí a 

mechanizmy (svářecí agregát, úhlová bruska, spádová míchačka, vibrační lišta, ponorný 

vibrátor, vibrační deska a pěch, drobné pracovní nářadí atd.) 
 

 
Distributor TATRA 815 

 

 

 

 

 

 

Distribitor TATRA 815 bude sloužit k rovnoměrnému dávkování vápna pro zpevnění 

pláně. 

 
 

Traktor Fendt 930 Vario se stabilizační frézou Stehr SBF 24 

 

 

 

 

 

Traktor se stabilizační frézou bude použit k promísení zeminy s vápnem. Zeminu bude 

snímat v tloušťce 300 mm. 

Délka: 6 980 mm 

Šířka: 2 500 mm 

Výška: 3 130 mm 

Rozměry korby: 4 310x2305 mm 

Objem ložného prostoru: 9 m3 

Rozměry dxšxv: 4940x2700x3110mm 

Max. hloubka: 400 mm 

Otáčky: 310 ot/min 
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Tahačový válec STA VV 1400.D 
Pohotovostní hmotnost: 13 438 kg 

Max. rychlost:   10 km/h 

Druh vibrace:   kruhová 

Amplituda:   1,1/2,1 

 

2 Těžká mechanizace pro technologii vrtání: 

 

Vrtná suprava BAUER BG 15H 

Hmotnost:    47 500 tun 

Kroutící moment:  150 KNm 

Pracovní rozsah - hloubka: 18 m 

Pracovní rozsah - průměr: 1,2 m 

 

 

Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

Šířka:    2500 mm 

Ložná plocha:   6970x2290 mm 

Objem Korby:   12 m3 

Užitečná hmotnost:  12400 kg 

 

Kolové nakladač CAT 938 G 

Výkon motoru:  147 kW 

Statický klopný moment: 11900 kg 

Objem lopaty:   2,3 - 2,8 m3 

Provozní hmotnost:  15,1 - 15,6 t 

 

Návěs Goldhofer v teleskopickém provedení 

Pohotovostní hmotnost:  6,24 t 

Maximální nosnost:   56 t 

Šířka ložné plochy:  3,4m 

Délka ložné spáry:   12-32 m 
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Návěs bude tažen tahačem MAN TGA 26. 

Autočepradlo SCHWING S 52 X 

Vertikální dosah:  52 m 

Horizontální dosah:  48,2 m 

Dopravní potrubí:  DN125 

Zapatkování přední/zadní: 8,90/10,34 m 

 

Automíchač AMH9  

Plnící čas:    5 - 20 s.m-3  

Délka výsypného žlabu: 1400 mm 

1. prodloužení:  750 mm 

2. prodloužení :  1100 mm 

Užitečný objem bubnu:  9 m3 

 

 

Autočepradlo SCHWING S 61 X 

Vertikální dosah:  52 m 

Horizontální dosah:  48,2 m 

Dopravní potrubí:  DN125 

Zapatkování přední/zadní: 8,90/10,34 m 

 

Schéma pracovního dosahu a podrobnější technické parametry jsou uvedeny ve zprávě    

B8-  Návrh stojní sestavy. 

 

 

 

3 Základové konstrukce 

Autočepradlo SCHWING S 52 X 

Vertikální dosah:  52 m 

Horizontální dosah:  48,2 m 

Dopravní potrubí:  DN125 

Zapatkování přední/zadní: 8,90/10,34 m 
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Automíchač AMH9  

Plnící čas:    5 - 20 s.m-3  

Délka výsypného žlabu: 1400 mm 

1. prodloužení:  750 mm 

2. prodloužení :  1100 mm 

Užitečný objem bubnu:  9 m3 

 

Při pilotáži bude beton přes násepku dopravován přímo z autodomíchávače. Při betonáži 

základových pasů a patek bude použito atočerpadlo. 

 

 

Autočepradlo SCHWING S 61 X 

Vertikální dosah:  60 m 

Horizontální dosah:  56,3 m 

Dopravní potrubí:  DN125 

Zapatkování přední/zadní: 8,90/10,34 m 

 

Multifunkčí autočerpadlo s dosahem 56,3 m zajistí čerpání betonu do požadováné 

vzdálenosti i hloubky.  

 

 

 

 

4 Montážní práce 

 

Autojeřáb TATRA AD30 

Max nosnost:   30 t 

Délka výložníku s nástavci: 33900/38900 mm 

Délka základního výložníku: 26000 mm 

Celková nosnost:   29,4 t 
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Křivka nosnosti: 

 

 

 

Autojeřáb AD 10 TATRA   

Max nosnost:   20 t 

Délka výložníku s nástavci: 28800 mm 

Délka základního výložníku: 20900 mm 

Celková hmotnost:   24,56 t 
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Křivka nosnosti: 
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5 Doprava 

Nákladní automobil TATRA 815 6x6 

Šířka:    2500 mm 

Ložná plocha:   6970x2290 mm 

Objem Korby:   12 m3 

Užitečná hmotnost:  12400 kg 

 

 

Valník MAN 8x4 hydraulická ruka Palfinger 66000 G  

Rozměr korby:   7x2,5x0,8 m 

Dosah:    20,5 m 

Max nosnost:   1300 kg/20,5 m 

 

 

6 Ostatní stroje 

Vibra ční pěch TREMIX MS 690    
 

 

 

 

 

 

 

  

Vysoká pracovní rychlost a velká amplituda umožňují hloubku.zhutnění štěrku až 

60 cm a jílu do 15 - 20 cm. Vibrační pěch bude použit na hutnění zásypu mezi patkami 

a v prostoru mezi figurami základového roštu. 

 

 

 

Typ: TREMIX MS 690 

Hmotnost:                        67 kg 

Motor: Honda GX 100 

Palivo: benzín 

Rozměry: 395x1102x730 mm 

Rozměry hutnící desky: 330x230 mm 
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Jednosměrná vibra ční deska VD Elegant – VD 18    

 

 

          Vibrační deska o hmotnosti 95 kg dosahující hutnící síly až 18 kN bude použita na 

hutnění zásypu mezi patkami a v prostoru mezi figurami základového roštu. 

 

Ponorný vibrátor vysokofrekvenční IREN, IRSEN    

 

 

 

 

 

 

Ponorný vysokofrekvenční vibrátor bude sloužit k hutnění betonu základových patek, 

roštů, stěn i průvlaků. 

 

Vibra ční lišta 

 

  

 

Vibrační lišta bude sloužit k hutnění betonu základových patek, roštů, a desek. 

 

Frekvence : 100 Hz 

Hmotnost:                        95 kg 

Odstředivá síla: 18 kN 

Rychlost: 20 m/min 

Rozměry hutnící desky: 500 x 580 mm 

Typ: IREN, IRSEN 

Hmotnost:                        5,9 kg – 22,5 kg 

průměr hlavice:               30mm – 65mm 

výkon:                             0,20kW – 1,7 kW 

průměr účinnosti:            40cm - 120 cm 

Délka: 2 m 

Frekvence:                        9500/min 

Hmotnost: 15,5 kg 

Výkon: 1,1 HP 

Odstředivá síla: 150 kP 
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Studenovodní vysokotlaká myčka KARCHER HD 5/11 C 

 

 

 

 

 

 

 

 K čištění nákladních automobilů, strojní mechanizace a přilehlých komunikací 

znečištěných zeminou v době provádění výkopových prací bude sloužit studenovodní 

vysokotlaká myčka KARCHER. 

 

Stavební míchačka Atika PROFI 145, 400V    
 

  

 

 

 

 

Atika Profi 145 je míchačka na rychlé a aktivní promíchání stavební směsi. Stavební 

míchačka bude použita pro namíchání cementové malty, do které se osadí stropní panely 

Spiroll, keramické zdivo, překlady atd. V další řadě bude sloužit k namíchání zálivkového 

betonu, kterým se vyplní svislé spáry mezi panely Spiroll.  

 

Svářečka s ochrannou atmosférou BT-GW 170 Einhell Blue 

 

 

 

 

Svářečka bude využita po celou dobu výstavby. Svými parametry je 

plně vyhovující pro daný rozsah prací. 

 

Průtok : 500 l/h 

Tlak:                        Konstantní 115 bar 

Max.přívodní teplota vody: 60 st. C 

Příkon: 2,2 kW 

Hmotnost v provozu: 19 kg 

Rozměry: 375x360x935 mm 

Objem bubnu: 145 l 

Výkon P1S1:  700 / 750 W 

Délka: 1200 mm 

Šířka: 680 mm 

Výška: 1280 mm 

Napájení: 230 V / 50 Hz 

Svařovací proud I2: 25 - 135 A (max. 170 A) 

Průměr svařovacího drátu: 0,6 - 0,8 mm 
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Závěr 

 

 V diplomové práci jsem se zabývala realizací vybraných stavebních částí objektů 

SO 101, SO 102 a SO 217, které jsou součástí přístavby areálů firmy Kabeltechnik 

v Mikulově. Pro vybrané stavební činnosti jsem navrhla zařízení staveniště, strojní 

mechanizaci, dopravní trasy, pojezdy a rozmístění strojů při realizaci stavby. Dále jsem 

vytvořila položkový rozpočet a finanční plán v softwaru BUILDpower, časový plán v MS 

Project, technologické předpisy, kontrolní zkušební plány, plán rizik a opatření. 

 Cílem této práci bylo ověřit své technické schopnosti a znalosti nabyté během 

studia, zjistit rizika vyskytující se během výstavby a navrhnout vhodná opatření. Rizikem 

může být nedodržení technologického postupu, nebo technologických přestávek. Velmi 

častým problémem na stavbě je úmyslné (ale i neúmyslné) nedodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Při úrazech a haváriích vzniká časový posun a tím i problém 

nedodržení časového plánování. Je potřeba si uvědomit, že jedna činnost závisí na druhé a 

v případě nedodržení konečného termínu předání stavby vznikají vysoké náklady na 

zaplacení sankcí a pokut za nedodržení předem stanovených podmínek. 

 Díky zpracování diplomové práce jsem si uvědomila, jak je důležitá součinnost 

jednotlivých činností a pracovních procesů v průběhu výstavby. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

TP … technologický předpis 

PD … projektová dokumentace 

TDI … technický dozor investora 

HSV … hlavní stavební výroba 

PSV … pomocná stavební výroba 

SD … stavební deník 

G … geodet 

ZS … zařízení staveniště 
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B9. Časový plán pro objekt SO 101, SO 102a SO 217 

B10. Finanční plán pro objekt SO 101, SO 102a SO 217 
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