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Abstrakt  

  

Předmětem diplomové práce je soubor objektů posklizňové linky v obci Horní 
Moštěnice u města Přerov. Diplomová práce řeší pro celou stavbu časový plán, společně 
s finančním plánem. Ve výkresu zařízení staveniště je řešeno založení celé stavby. Dále 
je to technická zpráva, stavebně technologická studie a hluková studie. Práce je 
zaměřena na skladovací sila, pro něž je zpracován podrobný časový plán, rozpočet, 
návrh strojní sestavy, technologický předpis pro montáž sil, zásady organizace 
výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci a staveništní hluk.  
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Abstract 

 

The topic of this thesis is a collection of objects of the postharvest line in the village 
Horní Moštěnice by the town Přerov. The thesis resolves the time schedule along with 
the financial plan. In the drawing of the constructional plant is being solved the 
establishment of the whole construction. Further is it the technical report, site 
engineering study and a noise study. The thesis is focused on the storage bins, for which 
is being developed a detailed time schedule, a budget, a drawing of the machine 
configuration, a technological standard for the assembly of the storage bins, the 
principles for the construction management, technical management of the constructional 
plant, control and test plan, safety and health at work protection and the construction 
site noise.  
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je soubor objektů posklizňové linky v obci Horní Moštěnice. 

Stavbu tvoří několik stavebních objektů, jejichž většina je tvořena ocelovou 

montovanou konstrukcí. Posklizňová linka je situována na pozemku, na kterém byl 

dříve kravín. Po demolici tohoto kravína zde zůstaly objekty, které budou sloužit jako 

objekty zařízení staveniště. 

Diplomová práce řeší části jak na celou stavbu, tak na vybrané objekty. Zaměřením 

práce jsou především skladovací sila, která jsou řešena z pohledu montované ocelové 

konstrukce. 

Speciální zaměření je z oblasti akustiky. Je zpracována hluková studie, která sleduje 

dodržení povolených hygienických limitů hladin akustického tlaku, při plném chodu 

posklizňové linky. Jako přídavek k tomuto tématu je zpracován krátký posudek 

staveništního hluku v průběhu montáže sil. 
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1 Identifika ční údaje o stavbě 
Název stavby:   Posklizňová linka Horní Moštěnice 

Místo stavby:   parcela č. 1031/2 a 507 

    obec Horní Moštěnice, okr. Přerov 

Investor:    SALIX MORAVA a.s. 

    Revoluční 30 

    751 17 Horní Moštěnice 

Dodavatel:    AGROING BRNO s.r.o. 

    Veslařská 25 

    637 00 Brno 

 

2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01  Hala příjmu 

SO 02  Sušička 

SO 03  Sila 

SO 04  Expedice 

SO 05  Velín 

SO 06  Prachová komora 

SO 07  Kanály pro dopravníky 

SO 08  Elektro přípojka 

SO 09  Komunikace + dešťová kanalizace 

SO 10  Plynová přípojka 

 

3 Základní údaje o stavbě 
Posklizňová linka se nachází na území hospodářského střediska bývalého kravína. Jedná 

se o soubor deseti stavebních objektů, jež kapacitně vyhovují potřebám plánované 

posklizňové linky.  

Založení všech objektů je převážně plošné na základových pasech, expediční 

podjezdové zásobníky jsou založeny na montovaných železobetonových patkách. 

Téměř všechny objekty jsou ocelové konstrukce z pozinkovaných prvků. 
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4 Charakteristika území stavby 

4.1 Území stavby 
Staveniště se nachází na okraji obce Horní Moštěnice, nedaleko města Přerov. 

Staveniště se rozléhá na dvou parcelních místech a to č. 1031/2 a 507. Území je rovinné, 

nenachází se zde žádné dřeviny, neboť ty byly odstraněny již v průběhu demolice 

kravína. 

Realizace stavby nevyžaduje zábor cizích pozemků, staveniště je dostatečně velké.  

 

4.2 Provedené průzkumy 
Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody neohrozí 

založení objektů do hloubky 3,0m. Podzemní voda nevykazuje jakoukoliv agresivitu, a 

tedy postačí základové konstrukce ochránit pouze proti přirozené zemní vlhkosti. 

Geologickým průzkumem se zjistilo, že objekty budou založeny ve vrstvách jílů tuhé až 

pevné konzistence, ve spodních vrstvách jsou písčité štěrky. Z bezpečnostních důvodů 

bude nutno výkopy pažit či svahovat, a to do hloubky 1,5m. V případě svahování se 

jedná o poměr 1:0,5 až 1:1. Dle průzkumu se staveniště řadí do 2. geotechnické 

kategorie, neboť se jedná o jednoduché základové poměry, ale náročnou stavbu. 

 

5 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o vysoké zemědělské objekty, které jsou však na okraji obce Horní Moštěnice 

a proto nebude nijak negativně ovlivňovat okolní zástavbu. V severní části podél řeky 

Moštěnky bude vybudována protihluková stěna, za níž bude vysázena řada stromů. 

Protihluková stěna má samozřejmě tlumit technologický provoz posklizňové linky, ale 

také v kombinaci s řadou stromů bude zlepšovat výhled z chráněných venkovních 

prostor rodinných domů situovaných na protějším břehu řeky Moštěnky. 

 

6 Technické řešení stavby 
Veškeré plánované práce, včetně popisu technologie posklizňové linky, popisuje 

kapitola A.2 Stavebně technologická studie. 
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7 Napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na hranici staveniště je přivedena místní obslužná komunikace, na kterou plynule 

navazuje stávající vnitrostředisková komunikace. Od hranice stávajících objektů na 

staveništi, jež budou využity pro účely zařízení staveniště, bude vybudována nová 

vnitrostředisková komunikace v provedení silniční beton, která plynule naváže na tu 

stávající. 

Z hlediska technické infrastruktury bude nejprve vybudováno nové plynové potrubí 

z PE 90. To povede ze stávajícího HUP v jihozápadní části staveniště. V HUP budou 

demontovány a znovu namontovány armatury tak, aby vyhovovaly potřebám 

technologie. Plynové potrubí bude přivedeno k SO 02 Sušičce, kde bude opatřeno 

bezpečnostními armaturami.  

Elektrické vedení bude vedeno ze stávající trafostanice v severozápadní části staveniště. 

Je nutno dbát na ochranná pásma dle Zákona č. 223/2006 Sb., která jsou podrobně 

popsána v kapitole A.2 Stavebně technologická studie. Elektrické vedení bude vedeno 

v zemi k přípojné skříni u SO 06 Prachové komory a odtud potom k ostatním odběrným 

místům. 

V rámci technické infrastruktury budou ještě zřízeny odvodňovací kanály, které budou 

umístěny po délce skladovacích sil. 

Ostatní inženýrské sítě budou pouze stávající. 

 

8 Vliv stavby na životní prostředí 
Vzhledem k tomu, že posklizňová linka obsahuje technologická zařízení, jež jsou 

hlučná, bude stavba detailně posouzena z hlediska hlukové studie. Jak již bylo řečeno, 

v severní části staveniště je na protějším břehu řeky Moštěnky umístěna zástavba 

rodinných domů, u kterých bude zjišťována hladina hluku pro chráněný venkovní 

prostor, stejně tak východním směrem podél ulice Revoluční. Posouzení této hlučnosti  

řeší část A.9Hluková studie. 

Vzhledem k charakteru stavby byla požadována také rozptylová studie. Rozptylová 

studie byla zadána specializované firmě v rámci subdodávky. 
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9 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků 
Pracovníci budou pravidelně podrobeni školení, které je seznámí s platnými předpisy. 

Tímto se zajistí dostatečná informovat pracovníků a v případě porušení těchto 

ustanovení jim hrozí pokuta. 

Je třeba dbát zejména na Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě realizace stavby budou také poučeni 

dle nařízení vlády (dále jen NV) č.362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

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

hloubky a dle NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Práce, jež vyžadují určitou odbornou způsobilost, nesmí provádět pracovníci, jež tuto 

odbornou či zdravotní způsobilost nesplňují. 

 

10 Stavebně technologické řešení 
Stavebně technologický projekt řešené diplomové práce se zabývá celou plánovanou 

stavbou I.etapy, především pak částí skladovacích sil. 

Celá stavba bude oceněna pomocí THU programem BUILDpower, z něhož vyplyne 

také časový plán celé stavby. Podrobný rozpočet, včetně podrobného časového plánu 

v programu CONTEC, bude zpracován na zemní práce a základové konstrukce 

skladovacích sil, a dále na objekt haly příjmu, ze kterého vyplyne také bilance hlavních 

zdrojů.  

Návrh strojní sestavy bude zpracován pro zemní práce, základové konstrukce a montáž 

sil a haly příjmu. Technologický předpis, plán ZOV (Zásady organizace výstavby), KZP 

(Kontrolní a zkušební plán), technická zpráva zařízení staveniště a výkres zařízení 

staveniště B.6 budou zpracovány na montáž ocelové konstrukce sil.  

Jako zvláštní příloha bude zpracována hluková studie za podpory programu HLUK+. 
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Posklizňová linka v obci Horní Moštěnice je situována na pozemku hospodářského 

střediska, parcelní číslo 1031/2 a 507, kde se dříve nacházel kravín. Pozemek je na 

rovinném území a vede k němu stávající obslužná komunikace. Staveniště se bude 

nacházet pouze na tomto pozemku a nebude tedy nijak zasahovat do cizích pozemků. 

Na staveništi se nachází stávající objekty, které budou využity jako objekty zařízení 

staveniště. Ty budou v předstihu upraveny dle požadavků potřeb zařízení staveniště. 

Vzhledem k rovinatosti území nebude třeba staveniště nijak předem upravovat.  

Byl proveden hydrogeologický průzkum. Dle průzkumu bylo zjištěno, že pokud bude 

zakládáno do hloubky základové spáry 3,00m, pak hladina podzemní vody neohrozí 

založení objektů. Podzemní voda nevykazuje jakoukoliv agresivitu.  

Základovou půdu tvoří jíly tuhé až pevné konzistence, do které lze objekty založit 

plošně. Při hloubení stavebních jam a rýh je nutno zeminu pažit nebo svahovat 

v poměru 1:0,5 až 1:1. Část ornice, která bude po dokončení stavby použita pro úpravu 

terénu, bude skladována na staveništi. Ostatní zemina bude odvezena na skládku 

v Prosenici u Přerova, která je vzdálená 9,9km. 

Na hranici pozemku v severozápadní části staveniště je stávající trafostanice, ze které 

bude vedeno zemní elektrické vedení. Je třeba dbát na ochranná pásma (dále jen OP) 

této trafostanice v průběhu výstavby, a také na OP vysokého napětí. OP trafostanice je 

dle Zákona č. 223/2006 Sb. 7,0m od stávajících krajních konstrukcí této trafostanice. 

OP od vedení vysokého napětí je taktéž 7,0m (napětí nad 1kV do 35kV včetně – vedení 

bez izolací) od krajních vodičů na obě strany. OP vedení nízkého napětí je 1,0m od 

krajních vodičů na obě strany. Dále je ještě nutno zmínit OP vodoteče, které činí 10m 

od paty objektu. 

Bude zbudována plynová přípojka. Odvodnění území bude řešeno vybudováním 

odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 

Posklizňová linka bude budována postupně v rámci dvou etap. Po dokončení I. etapy se 

bude předpokládat plný provoz, proto budou v I. etapě zbudovány i všechny společné 

objekty pro celkový chod posklizňové linky.  

V I. etapě budou stavěny následující stavební objekty: 

 SO 01  Hala příjmu 



12 

 

 SO 02  Sušička 

 SO 03  Skladovací sila 

 SO 04  Expedice 

 SO 05  Velín   

 SO 06  Prachová komora 

 SO 07  Kanály pro dopravníky 

 SO 08  Elektro přípojka 

 SO 09  Komunikace + dešťová kanalizace 

 SO 10  Plynová přípojka 

V II. etapě budou přistavěny: 

 SO 01  Hala příjmu – dokončení 

 SO 03   Sila 

 SO 04  Expedice 

 SO 07  Kanály pro dopravníky 

Posklizňová linka se dá shrnout do šesti provozních souborů. Tyto soubory tvoří: 

 PS 01  Příjem surovin 

 PS 02   Sušárna obilovin 

 PS 03  Obilní sila 

 PS 04  Expedice surovin 

 PS 05  Technologická elektroinstalace a MaR (měření a regulace) 

 PS 06  Čistička obilovin 

Příjem surovin bude začínat v hale příjmu, kde budou obiloviny naváženy pomocí 

nákladních aut a traktorů s vlečkami. Přivážená surovina bude složena do příjmového 

koše, odkud bude dopravena dopravníkem na čistící linku. Z čistící linky je možnost 

dopravit surovinu ke skladovacím silům, přímo na expedici nebo k akumulačnímu silu. 

Obilí k čištění může být dopraveno k čističce přímo z příjmového koše nebo ze 

skladovacích sil. Čistička bude propojena se sušičkou, ze které budou 
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nezneužitkovatelné odpady svedeny do čističky a následně do prachové komory, odkud 

budou odváženy. Zužitkovatelné odpady jsou z čističky svedeny do zásobníku na 

expedici. 

Pro skladování obilovin jsou navržena velkokapacitní sila – 2x SPA 19,7/15 a 2x SPA 

12/17. Sila jsou z pozinkovaného plechu (vrstva pozinku 350 g/m2) a jsou vybavena 

provětrávanou podlahou. V podlaze je umístěn redler, který bude obilovinu dopravovat 

ke korečkovému elevátoru a dále do expedičních zásobníků. 

Sušička je vybavena přímým ohřevem a médiem je zemní plyn.  

Pro expedici surovin jsou využity podjezdové zásobníky.  

Veškerá vnitřní doprava je řešena pomocí systémů šnekových dopravníků, korečkových 

elevátorů a redlerů. 

1 Příprava rozvodů stavby 
V případě rozvodů budou využity převážně stávající rozvody.  

Vodovodní potrubí bude pouze stávající. 

Plynovodní potrubí bude podrobeno změnám. Dojde ke změně armatur v HUP dle PD 

přihlížející k potřebám technologie posklizňové linky. Pro rozvod plynu bude použito 

stávající potrubí z PE90 po provedených revizích a tlakových zkouškách STL. Nový 

úsek bude vytvořen pro potřeby sušičky. Stávající potrubí bude v místě napojení na 

sušičku opatřeno regulátorem tlaku a uzávěrem plynu. Nové potrubí bude rovněž 

z PE90. Napojení rozvodu plynu na sušičku bude dle potřeb technologie sušičky.  

Pro plynovodní potrubí budou vyhloubeny rýhy rypadlem. Krytí plynovodního potrubí 

musí být nejméně 600mm, proto bude vyhloubena rýha do hloubky 800mm. Šířka rýhy 

500mm. Dno musí být ručně začištěno, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatěžování 

potrubí. Podsyp bude z jemnozrnného písku ve výšce 100mm, bude zhutněn a do něj se 

uloží potrubí. Po propojení se stávajícími rozvody bude provedena zkouška STL. 

Jakmile bude zkouška v pořádku, provede se obsyp. Obsyp bude rovněž 

z jemnozrnného písku a musí být min. 100mm na obě strany od hrany potrubí a nad 

hranou potrubí nejméně 200mm. Obsyp musí být proveden ručně a také zhutněn ručně. 

Provede se další vrstva zásypu z vytěžené zeminy v tloušťce 200mm, který může být 

proveden strojně a také tak i zhutněn. Po dokončení hutnění se položí výstražná žlutá 

fólie po celé délce potrubí, tato fólie musí být 400mm nad hranou uloženého potrubí. 
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Nakonec se provede zásyp vytěženou zeminou. Pokládka potrubí musí probíhat při 

teplotách nad 0°C.  

Elektrické vedení bude také zemní a bude vedeno ze stávající trafostanice. Přivedena 

bude až k SO 05 Velínu, kde je umístěna přípojná skříň. Délka vedení bude 85m. 

Rýha pro silové vedení bude do hloubky 1000mm, šířka 700mm. Bude proveden 

podsyp z jemnozrnného písku v tloušťce min. 80mm. Silové vedení bude uloženo do 

chráničky z PVC, které může být ukládáno při teplotách nad 4°C. Před obsypem budou 

ověřeny elektrické a izolační vlastnosti kabelů. Vrstva obsypu z jemnozrnného písku by 

měla být také min. 80mm, zhutněna pouze ručně. Další zásyp bude z vytěžené zeminy 

v tloušťce cca 150mm hutněn strojně tak, aby 200 – 300 mm nad hranou vedení byla 

uložena výstražná červená fólie. Následuje zásyp vytěženou zeminou. 

Výkopky z rýh budou ukládány podél rýhy. 

Pracovní četa: 1x řidič rypadla, 1x vedoucí čety, 3x pomocný dělník. 

2 Zemní práce 
Staveniště je zařazeno do 2.GK, tedy jednoduché základové poměry, ale složitá stavba. 

Podloží tvoří jíly tuhé až pevné konzistence, které se řadí do třídy těžitelnosti 4. Při 

hydrogeologickém průzkumu bylo zjištěno, že HPV neohrozí základovou spáru do 

hloubky založení 3,0m. Vzhledem k charakteru zeminy bude nutno výkopy pažit do 

hloubky 1,5m. Výkopy by bylo možno také svahovat v poměru 1:0,5 až 1:1, ale 

vzhledem k blízkosti sousedních výkopů bude přihlédnuto k pažení. 

Nejprve je nutno všechny výkopy vytyčit. Vytyčení provede stavbyvedoucí, který je 

oprávněn používat geodetické přístroje. 

U zemních prací se bude postupovat směrem od velkokapacitních sil SPA 19,7/15 

v severní části staveniště směrem k hale příjmu, což umožní nástup čety betonářů již 

v průběhu dokončování zemních prací. Nejprve bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm, 

poté provedeny výkopy. Po dokončení výkopových prací stavebních objektů SO 03 

bude následovat výkop pro založení SO 02, dále pak výkopy pro základové patky 

expedičních zásobníků SO 04, velínu SO 05 a prachové komory SO 06. Nakonec bude 

proveden výkop pro založení haly příjmu SO 01, souběžně s výkopy pro dopravníkové 

kanály SO 07.  



15 

 

Staveniště bude pro těžké stroje zpevněno betonovým recyklátem. Recyklát bude 

v tloušťce 150mm uložen na geotextilii. 

Vytěžená zemina bude skladována na meziskládce v Prosenici u Přerova, pouze část 

ornice bude skladována na skládce. 

Ornice bude snímána dozerem, k hloubení výkopů bude využito rypadlo s hloubkovou 

lopatou, které bude nakládat zeminu na nákladní automobily, které budou zeminu 

odvážet. V průběhu hloubení výkopu bude nutno osadit pažení do hloubky 1,5m. 

Pracovní četa: 1x řidič rypadla, 2x řidič nákladního automobilu, 1x vedoucí čety, 3x 

pomocný dělník. 

3 Základové konstrukce 
Založení stavebních objektů je plošné, základové konstrukce budou provedeny 

z železobetonu C16/20. Tento beton bude mít následující parametry: stupeň vlivu 

prostředí XC2, stupeň konzistence S2, ocel B500A a frakce kameniva 16/32mm. 

Vyztužení základových konstrukcí bude ze svařovaných sítí. U stavebních objektů SO 

04, SO 05 a SO 06 budou základy pouze z prostého betonu C16/20. Tento beton bude 

mít stejné parametry, jako výše uvedený železový beton. Kanály pro dopravníky a vana 

příjmového koše budou provedeny z vodostavebního betonu a budou opatřeny 

hydroizolačním nátěrem LADAX.Vodostavební beton bude taktéž pevnosti C16/20, 

jehož stupeň vlivu prostředí bude XC4, stupeň konzistence S3, ocel B500A a frakce 

kameniva 16/22mm. 

Betonáž bude opět probíhat od velkokapacitních sil SPA 19,7/15 směrem k SO 01 hale 

příjmu. U všech konstrukcí bude použito systémové bednění. Veškeré základové 

konstrukce budou betonovány na podkladní beton pevnosti C12/15, tloušťky 100mm 

pod základovými pasy a 150mm pod základovými deskami, s výjimkou základových 

konstrukcí z prostého betonu. Základové konstrukce jsou vždy betonovány na vrstvu 

zhutněného štěrkopísku tloušťky 100mm, vyjma základových desek skladovacích sil, 

kde vrstva bude 360mm a bude se jednat o štěrk.  

Pro hutnění vrstvy štěrkopísku a štěrku bude dovezen vibrační hladký válec. Podkladní 

vrstvy se budou hutnit na 0,15 MPa. 

U betonování základové konstrukce velkokapacitních sil je nutno dbát na správné 

osazení ocelových výztuží po obvodu desky, jež budou jako oka vyvedena 150mm nad 
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úroveň základové desky. Tato oka budou využita jako záchytná konstrukce pro 

mechanické zvedáky, které budou osazeny v průběhu montáže ocelové konstrukce sil. U 

základů velkokapacitních sil je také nutné dbát na správné vypažení dopravního kanálu 

v hlavní ose desky.  

K betonáži bude potřeba autodomíchávač, ten bude doplněn čerpadlem s výložníkem. 

Betonovat se bude po vrstvách tloušťky 300 - 400mm, dle účinné výšky vibrátoru. Po 

každé vrstvě dojde k hutnění. U základových pasů bude využit ponorný vibrátor, u 

základových desek potom vibrační lišta. 

Systémové bednění bude využito u všech betonovaných konstrukcí.  

Pracovní četa: 2x řidič autodomíchávače, obsluha čerpadla, vedoucí čety – betonář, 8x 

pomocný dělník (4 dohlížejí na betonáž, vibrují po vrstvách; další 4 připravují bednění 

na dalším objektu). 

4 Montáž ocelových konstrukcí 
 

Velkokapacitní sila 

Při montáži ocelových konstrukcí se začíná montovat na základové desce střešní 

konstrukce. Smontuje se celá střešní konstrukce a pomocí mechanických zvedáků se 

konstrukce nadzvedne tak, aby mohl být smontován svrchní obvod sila. Mechanické 

zvedáky jsou zakotveny do výztužných ok, které jsou zabetonovány do základové desky 

po jejím obvodu. Takto se pokračuje dále vždy po jednom obvodu. Po dokončení tří 

pater následuje montáž pochozí lávky. Proběhne osazení systému žebříků a dopravníků, 

které jsou umístěny na střeše sil. Od této fáze již nebude třeba jeřáb a pokračuje se dále 

po jednotlivých obvodech pouze za pomocí mechanických zvedáků. 

Systém mechanických zvedáků umožní eliminovat práce ve výškách v průběhu 

výstavby posklizňové linky. 

Silo je tvořeno systémem ocelových výztuh, které jsou umístěny z vnější strany sila tak, 

aby vnitřní stěna byla téměř hladká.  

Pracovní četa je rozdělena na dvě části. Jedna pracovní četa skládá obvod 

z pozinkovaných tabulí, druhá četa spojuje styky tabulí a ocelových výztuh spojovacími 

prvky. Teprve po řádném dokončení všech spojů se může silo opět nadzvednout na další 

úroveň.  
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Po dokončení posledního obvodu (tj. nejspodnějšího) bude konstrukce přes výztuhy 

ukotvena k základové desce přes kotevní patky.  

Pro tuto etapu bude potřeba nákladní automobil, jež bude postupně dovážet 

pozinkované tabule, ocelové výztuhy apod. K montáži bude dále nutno zajistit 

dostatečný počet mechanických zvedáků. Pro spojování prvků bude potřeba ruční 

pracovní nářadí. Při dopravě, manipulaci, montáži atd. je nutno klást zvýšenou 

pozornost na pozinkované tabule, jejichž povrchová vrstva pozinku nesmí být 

mechanicky, popř. chemicky, poškozena. Tato opatření budou zmíněna v kapitole A.4 

Technologický předpis pro montáž sil. 

Je nutno také nadimenzovat jeřáb pro montáž střešní konstrukce a vyzvednutí pochozí 

lávky na střešní část sila. Jeřáb bude nutný pouze v této části výstavby sila. V této fázi 

montáže bude třeba také montážní plošina. 

Pracovní četa bude sestávat: 1x jeřábník, 2x vazač břemen, 1x řidič nákladního 

automobilu, 1x vedoucí čety – montér, 3x pomocný pracovník (skládání tabulí po 

obvodu), 2x montér (spojování prvků). 

Hala příjmu 

Nosnou konstrukci haly příjmu tvoří ocelové profily HEA 220, které jsou smontovány 

do ocelového rámu. Tento rám je tvořen sloupy, které se přikotví k základové 

konstrukci. Tyto sloupy se dočasně vzepřou pomocnými vzpěrami. Dále jsou osazeny 

profily nesoucí střešní rovinu, které se ke sloupu vzepřou pomocí přídavného ocelového 

profilu pro ztužení celého rámu. Po dokončení celé nosné konstrukce haly příjmu budou 

osazeny vaznice ze Z-profilů. Každé sousední vaznice budou staženy ocelovými táhly, 

vždy v ose rámu. Bude následovat položení plechové krytiny dle požadavků výrobce a 

také opláštění objektu plechovými stěnovými tabulemi.   

Nosné rámy by bylo možné také z hlediska bezpečnosti smontovat na ploše a následně 

je zvednout, je však nutné posoudit celkovou hmotnost rámu pro tuto manipulaci. 

Bude třeba opět nákladní automobil a také jeřáb pro osazování ocelových profilů. Pro 

opláštění plechovými tabulemi bude zbudováno dočasné lešení, které bude složeno již 

při montáži plechové krytiny, neboť bude sloužit jako kolektivní ochrana pro práci ve 

výškách. Spojovací materiál bude uložen v uzamykatelném skladu. Pro spojování těchto 

prvků bude třeba ruční pracovní nářadí. 
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Pracovní četa bude sestávat: 1x řidič nákladního automobilu, 1x vedoucí čety – vazač 

břemen, 1x vazač břemen, 2x klempíř, 2x montér, 2x pomocný pracovník. 

5 Výstavba prachové komory a velínu 
Prachová komora i velín jsou jednoduché nízkopodlažní objekty. Velín je vyzděn ze 

systému Porotherm. Objekt bude vyzděn z tvárnic Porotherm 36,5 P+D, zastřešen 

plochou střechou s asfaltovou krytinou ELASTEK a dále budou provedeny vnitřní 

dokončovací práce dle projektové dokumentace. 

Pro výstavbu velínu bude potřeba jednoduché kozové lešení, žebřík a ruční pracovní 

nářadí. Tvárnice a ostatní materiál bude dopraven nákladním automobilem. Drobné 

spojovací prvky budou uloženy v uzamykatelném skladu.  

Prachová komora je dodána jako technologický celek od výrobce, budou připraveny 

pouze základy. 

Pracovní četu povede vedoucí čety – 1x zedník, 2x pomocný dělník. 

6 Provětrávaná podlaha sil – betonáž 
Na základovou konstrukci sil se dle technologie osadí ocelové kanály, kterými se bude 

podlaha provětrávat. Mezery mezi těmito kanály se zabetonují na horní úroveň kanálů, 

přes které se později přeloží mřížky.  

Výška této podlahy se řídí výškou provětrávacích kanálů, která je dle PD 550mm. 

Provětrávání se docílí toho, že potrubí budou napojena na vnější radiální ventilátory, 

příslušející každému silu. Tyto ventilátory musí být posouzeny z hlediska hlukové 

studie. 

Pro betonáž bude třeba doprava autodomíchávačem, čerpadlo a vibrační přístroj.  

Vedoucí čety – 1x betonář, 1x řidič autodomíchávače, 1x obsluha čerpadla, 2x pomocný 

pracovník. 

7 Napojení vnitřních dopravních cest 
Vnitřní dopravní cesty jsou budovány v průběhu výstavby, neboť v několika částech 

probíhají v zemi. Jak již bylo v popisu provozních souborů popsáno, jedná se o systém 

redlerů, korečkových elevátorů a šnekových dopravníků.  V této části dojde k dokončení 

kompletnosti těchto vnitřních cest. Při propojování korečkových elevátorů vedoucích ze 
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střešní části velkokapacitních sil k expedici bude nutno použít jeřáb pro vynesení 

elevátorů do požadované úrovně a současně montážní plošinu, ze které bude pověřený 

pracovník potrubí pomocí objímek napojovat. 

V této etapě bude třeba autojeřáb a montážní plošina, dále jen ruční pracovní nářadí. 

Pracovní četu tvoří 1x řidič autojeřábu, 1x vedoucí čety – montér, 1x vazač břemen, 2x 

pomocný dělník. 

 

8 Elektroinstalace, MaR, speciální technologie 
Chod veškeré technologie posklizňové linky, od vnitřních dopravních cest, přes zařízení 

sušičky až po řízení expedičních zásobníků je věcí hlavního dodavatele stavby, který 

dodává všechny speciální objekty jako provozní soubory a je zodpovědný za uvedení 

všech částí do spolehlivého a kompletního chodu.
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1 Zemní práce 

1.1 Velké stroje 

Dozer KOMATSU D475A 

 

Dozer bude využit pro shrnutí ornice, která bude snímána v tloušťce 150mm. Schéma 

pojezdu dozeru je znázorněno v části B.8 Schémata pojezdu strojů. 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 110 t 

Měrný tlak: 112 kPa 

Výkon motoru: 640 kW 

Zdvihový objem: 30 500 cm3 

Max. rychlost: 14 kmh-1 

Max. tažná síla: 1100 kN při 1kmh.1 

Celková délka: 11,5 m 

Šířka traktoru: 3,8m 

Šířka radlice: 5,5 m 

Objem radlice: 34,5 m3 



23 

 

Nakladač Caterpillar IT 14G2 

 

Nakladač bude odvážet ornici z místa shrnutí dozerem na určenou staveništní skládku. 

Ornici bude skládat tak, aby dosahovala max. výšky 1,5m a půdorysně odpovídala 

projektované ploše. Zbytek ornice bude nakládat na nákladní automobily. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 72 kW 

Objem lopaty: 1,2 – 1,4 m3 

Provozní hmotnost: 8,4 t 

Výklopná výška: 2,9 m 
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Rypadlo KOMATSU PW180 

 

Rypadlo bude využito pro všechny výkopové práce. Rypadlo je vybaveno hloubkovou 

lopatou. Stavební jáma bude pouze u SO 01 Haly příjmu, u ostatních objektů budou 

vykopány rýhy. 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 18,0 t 

Výkon motoru: 110 kW 

Zdvihový objem:  6 700 cm3 

Celková délka:  8,5 m 

Objem lopaty: až 1,13 m3 

Max. dosah: hloubka – až 5,5m 

 vodorovný dosah – až 9m 

 viz. následující obrázek 
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Maximální dosah rypadla KOMATSU PW180 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

 

Nákladní automobil TATRA 815 S3 bude odvážet vytěženou zeminu na skládku 

v Prosenici u Přerova. Nákladních automobilů bude více, aby nedošlo k prostoji 

rypadla, které zeminu těží. 

Technické parametry: 

Maximální hmotnost přívěsu: 18,0 t 

Zdvihový objem: 15 825 cm3 

Max. rychlost: 85 kmh-1 

Objem korby: 16 m3 

 

1.2 Ruční pracovní nářadí 

Lopata s hliníkovou násadou 

Lopaty budou využity pro ruční začištění základové 

spáry. Ruční dokop bude v tloušťce 50mm. 
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Kladivo 

Součástí zemních prací je i vytyčení objektů, pro které je 

nutno zřídit lavičky. Lavičky budou z prken, které se spojí 

hřebíky.  

 

Palice 

Lavičky pro vytyčení objektů je nutno dobře fixovat, aby 

nebyly v průběhu prací porušeny. Prkna budou zatlučena do 

země palicí.  

 

Ruční pila 

Pila bude sloužit k řezání prken na lavičky.  

 

1.3 Měřicí přístroje 
Nivelační přístrojDL-202 

 

Technické parametry: 

Měření během 3 vteřin 

Přesnost délkového měření: 1cm /10m 

Paměť: 2000 naměřených bodů 

 

 

 

 

 

 

Nivelační přístroj slouží k ověřování přesnosti vytvořených konstrukcí, tedy jejich 

rovinnosti a výškové úrovně. 

S nivelačním přístrojem bude pracovat pouze osoba, která je oprávněna provádět 

geodetická měření. 
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Teleskopická lať 

Teleskopická lať je nedílnou součástí k nivelačnímu přístroji a 

bude samozřejmě použita vždy, jakmile dojde k tomuto 

geodetickému měření. 

 

Olovnice 

Olovnice je využívána v souvislosti s vytyčováním objektů, kdy 

se spouští z průniku natažených provázků protilehlých laviček, 

aby se přesně vyznačil vytyčovaný bod daného objektu. 

 

 

 

2 Základové konstrukce 

2.1 Velké stroje 

Čerpadlo Schwing S 31 XT 

 

Čerpadlo je použito pro založení všech monolitických konstrukcí celé stavby. Jak se 

bude na stavbě pohybovat je znázorněno v příloze B.5 Výkres zařízení staveniště pro 

založení celé stavby. Výstavba je prováděna od skladovacích sil směrem k hale příjmu. 

 

 



29 

 

Technické parametry: 

Svislý dosah výložníku: 30,5m 

Vodorovný dosah výložníku: 26,5m 

Rotace výložníku: 550° 

Tlak: 85 bar 

Vnitřní průměr potrubí: 125 mm 

Délka koncové hadice: 4 m 

Přední opěry rozpětí: 6,21 m 

Zadní opěry rozpětí: 5,7 m 

Max. dodávka směsi: 136 m3h-1 
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Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 10 C 

 

Autodomíchávač bude dopravovat betonovou směs k čerpadlu. Beton bude dopravován 

z města Přerov z betonárny ZAPA beton a.s., která je vzdálená 3,1km od stavby. 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem: 10 m3 

Geometrický objem: 17 040 l 

Vodorys: 11 400 l 

Stupeň plnění: 58,7 % 

Sklon bubnu: 11,2° 

Průměr bubnu: 2300 mm 

Výška násypky: 2532 mm 

Průjezdná výška: 2 592 mm 

Výsypná výška: 1 147 mm 
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Vibra ční válec WEBER DVH 655 E 

Všechny železobetonové základové konstrukce jsou 

uloženy na vrstvě zhutněného štěrkopísku. Hutnění 

bude provedeno ručně vedeným vibračním válcem 

na požadovanou hodnotu hutnění 0,15 MPa.  

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 732 kg 

Šířka válce: 650 mm 

Průměr běhounu: 400 mm 

Max. výkon: 7,3 kW  

Pracovní rychlost: 0 – 75 mh-1 

 

2.2 Ruční pracovní nářadí 
 

Vibra ční lišta Enar 3,5-6,0 m 

Dvojitá vibrační lišta bude využita k hutnění plošných 

konstrukcí, tedy základových desek, či dna základové 

vany haly příjmu. 

 

Technické parametry:  

Délka:  3,5 – 6,0 m 

Váha:  50 kgm-1 

Vzdálenost mezi lištami: 270 mm 

 

Ponorný vibrátor TREMIX VH 48 

Ponorný vibrátor je využíván při hutnění základových 

pasů po vrstvách.  
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Technické parametry: 

Průměr hlavice: 48 mm 

Délka hlavice: 370 mm 

Délka ohebné hřídele: 3m 

Hmotnost: 5,1 kg 

Otáčky: 12 500 ot min-1 

 

Svářečka KITIN 165 

Svářečka slouží pro svarové spoje KARI sítí, jež tvoří 

vyztužení základových konstrukcí. Svářečka je vybavena 

kabely SK 16/3 m. 

Technické parametry:  

Vstupní napětí:                  230 V 

Zatěžovatel při max. I:      45% 

Rozměry DxŠxV:             330x143x245 mm 

 Hmotnost:  5,7 kg 

  

Olovnice 

Olovnice bude sloužit pro vytyčení základových pasů za pomoci laviček. Stejný postup 

je uveden výše 1.3 Měřicí přístroje - Olovnice. 

 

Nivelační přístroj + lať 

Budou využity k ověření svislosti a rovinnosti základových konstrukcí. Podrobné 

informace viz. výše 1.3. Měřicí přístroje.  
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3 Montáž sil a haly příjmu 

3.1 Velké stroje 

Jeřáb DEMAG AC35L 

 

 

 

Potřeba jeřábu bude u sil vždy ve fázi započetí střešní nosné konstrukce sila, až po 

dokončení osazení estakády po montáži prvních tří pater obvodového pláště. Vždy po 

dokončení této fáze se jeřáb přesune na sousední silo, kde začne ta samá etapa. Takto se 

silo vystřídá u všech šesti sil. 

Dále bude jeřáb využit pro montáž haly příjmu. 

Jeřáb bude posouzen z hlediska nejvzdálenějšího a nejtěžšího břemene. Současně 

bude zkontrolován prvek z hlediska obou těchto parametrů a nejbližší břemeno. 

Technické parametry: 

Maximální nosnost:    35 t na vyložení 3 m 

Teleskopický výložník:   9,5 m – 37,4 m 

Špičkový výložník:   8 m 

Úhly špičkového výložníku:  0, 20, 40 stupňů 

Pohon kol a řiditelnost:   4x4x4 

Provozní cestovní hmotnost:  24 t 

Maximální protiváha:   3,5 t 

 



 

Křivka nosnosti s

 

Nejtěžší břemeno:
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ivka nosnosti s vyznačenými břemeny – skladovací sila

řemeno: 

 

skladovací sila 

 



 

Nejvzdálenější + 
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ější + kombinace nejtěžší a nejvzdálenější břemeno:

 

ě řemeno: 

 



 

Nejbližší břemeno 
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Křivka nosnosti s vyzna

 

Nejtěžší břemeno a zárove
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vyznačenými břemeny – hala příjmu 

emeno a zároveň kombinace nejtěžší + nejvzdálenější: 

 

 

 



 

Nejbližší břemeno: 
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Montážní plošina HA 20 PX 

 

 

Pojízdná montážní plošina je nutná ve fázi montáže estakády. Ta je započata od 

montáže vzpěrných sloupů estakády a dokončena přikotvením pochozí lávky.  

Montážní plošina musí mít takové parametry, aby byla montáž obsloužena do 

výšky 9,0m, a aby byla pracovní podesta pohyblivá do různých směrů nezávisle na 

podvozku, je totiž nutné v dané výšce také vysunutí nad střešní rovinu směrem do 

středu sila. 

Technické parametry: 

Pracovní výška: max. 20,65 m 

Nosnost koše: 230 Kg 

Pohon: diesel 4x4x4 

Hmotnost: 12 260 Kg 

Výška podlahy: max. 18,65 m 

Stranový dosah: max. 13,50 m 

Přepravní šířka: 2,38 m 

Přepravní výška: 2,67 m 

Délka podvozku: 8,30 m 

Natáčecí koš: 160° 

Rozměr koše: 0,8 x 1,8 m 
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Vysokozdvižný vozík Linde H25 

 

 

Jakmile nákladní auto přiveze materiál na staveniště, bude potřeba vysokozdvižný 

vozík. Po přebrání materiálu odpovědnou osobou bude nákladní automobil vyložen 

pomocí vysokozdvižného vozíku. Tento materiál bude dopraven na pracoviště. 

Technické parametry: 

Nosnost: 2 500kg 

Zdvih: 3 100mm 

Celková výška: 2 130mm 

Zvedací zařízení: DUPLEX s volným zdvihem 

Pohon: Diesel 

Hmotnost: 4 020kg 
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Nákladní automobil IVECO EuroCargo 120 E24 

 

 

Nákladní automobil je nezbytný pro dopravu všech montážních prvků. Není nutné 

uvažovat nad nadměrnými prvky, všechny nosníky jsou skládány z menších profilů. Při 

přepravě je nutno pouze posuzovat náklad z hlediska hmotnosti a případně prvky 

dopravit ve více vozidlech. Tento aspekt je však věcí dopravce materiálu. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost: 12 t 

Nosnost: 6,5 t 

Délka ložné plochy: 8 m (20 europalet) 

Pohon: nafta 

Rozměry ložné plochy: 8,40 x 2,45 x 3,0 m 

  



42 

 

Mechanický zvedák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celém obvodu sila budou umístěny tyto mechanické zvedáky. Nejvíce jich 

bude 26 u jednoho sila (největší SPA 19,7/15). Zvedáky budou nainstalovány ihned po 

dokončení montáže střešní nosné konstrukce sila.  

Všechny mechanické zvedáky budou opatřeny kladkostrojem s nosností 5 tun. 

 

3.2 Ruční pracovní nářadí 
AKU šroubovák 16,8V 

 

Technické parametry: 

Napětí: 16,8 V 

Max. kroutící moment: 24 Nm 

Napájení nabíječky: 230 V 

Doba nabíjení: 1 hod 

Levý a pravý chod 

Hmotnost: 1,60 kg 

 

Každý montér je vybaven AKU šroubovákem pro realizaci šroubových spojů. 

Tyto spoje se vyskytují v celém průběhu montáže.  
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Každý AKU šroubovák bude mít k dispozici 2 akumulátory. 

 

Elektrická nýtovačka GESIPA 

 

Všechny šroubové spoje na plášti sila jsou 

nýtované. Proto bude třeba elektrická nýtovačka 

Gesipa PowerBird. I tyto nýtovačky budou mít 

k dispozici 2 akumulátory a každý montér jí bude 

vybaven. 

Technické parametry: 

Upevňovací síla: 13 000 N 

Hmotnost: 2 kg 

Pracovní zdvih: 20 mm 

Počet ks na jedno nabití: 250 – 700  ks 

Napětí: 14,4 V 

 

Vrták BOSCH PSB 850-2 RA (CT) 

 

Technické parametry: 

Hmotnost: 1,0 kg 

Napětí: 10,8 V 

Max. kroutící moment: 15 Nm 

Doba nabíjení: 1 hod 

Max. vrtání do oceli: 8 mm 

 

 

 

Vrták bude v této fázi přítomný z toho důvodu, že pokud dojde k malým 

odchylkám nerovnosti, zejména základových konstrukcí, lze nerovnosti vyrovnat 

drobnými úpravami otvorů, nicméně pouze v oblasti vodorovných výztuh, ve svislých 

výztuhách není možné otvory měnit. 
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Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional 

 

Technické parametry: 

Hmotnost: 1,5 kg 

Jmenovitý příkon: 850 W 

Průměr kotouče: 125 mm 

Volnoběžné otáčky: 11 000 ot/min 

 

Úhlová bruska bude potřeba v případě vyskytnutí nedokonalého prvku. Může se 

stát, že ocelový prvek bude potřebovat seříznout hranu apod. 

 

Vystřeďovací hrot 

 

Hrotů bude potřeba větší 

množství. Budou jimi vybaveni 

pomocní pracovníci, kteří budou 

osazovat pozinkované tabule. Tabule se zavěsí vždy na tři až čtyři hroty, než montéři 

zajistí danou tabuli minimálním počtem nýtů. 

 

Sada klíčů 

 

Klíče budou třeba pro šroubové spoje. Bude zapotřebí 

těchto klíčů: 10, 13, 17 a 19. Každý pracovník bude 

vybaven svou sadou klíčů.  
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Pneumatická vytlačovací pistole Aircraft KP-R 

 

Technické parametry: 

Pracovní tlak: 10 bar 

Hmotnost: 0,56 kg 

 

Po dokončení montáže pláště a po ukotvení přes patky do betonu, bude plášť 

utěsněn silikonovým tmelem. Tento tmel bude vytlačován pneumatickou pistolí. 

 

Upínací řetěz 

Upínací řetěz bude 

stahovat dolní kruhovou nosnou 

střešní konstrukci sila, jakmile 

dojde k osazení poslední krokve. 

Řetěz se napne a konstrukce 

stáhne tak, aby otvory pro šroubové prvky výztuh doléhaly přesně na ty, které jsou 

připraveny v příložkách krokve. 

 

3.3 Měřicí přístroje 
Svinovací metr – 10m 

Svinovacím metrem budou 

vybaveni všichni pracovníci. 

V průběhu montáže budou 

přeměřovat prvky, ověřovat 

přesnost plynulossti v průběhu 

zvedání sila. Dále také přeměří 

přesnost vytyčení obvodu sila apod. 
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Pásmo – 25m 

 

Při přeměřování geometrie 

základů, stejně tak jako při 

vytyčování hlavních a vedlejších os 

sila je zapotřebí pásmo. Pásmo je 

velikosti 25m a bude tedy 

dostatečně velké i pro největší silo, 

jehož průměr je 19,7m.  

 

Nivelační přístroj + teleskopická lať 

Viz. 1.3 Měřící přístroje. 

 

Anemometr 

 

Technické parametry: 

Rozsah měření rychlosti větru: 0,2 až 30 ms-1 

Rozlišení: 0,1 (všechny měřené veličiny) 

Rozměry anemometru: 39x98x17 mm 

Hmotnost: 55 g 

Napájení: 1x lithiová knoflíková baterie CR2032 

 

 

 

 

 

Anemometr slouží k měření rychlosti vzduchu a bude v průběhu montáže 

několikrát použit. Při manipulaci jeřábu s prvky nesmí rychlost větru překročit 8ms-1. 

Při zvedání sila o jedno patro musí být rychlost větru menší než 4ms-1. A dále bude ještě 

kontrolována rychlost větru při manipulaci s plošnými dílci, kdy rychlost větru nesmí 

překročit 11ms-1. 
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1  Obecné informace o stavbě 

1.1 o stavbě 
Posklizňová linka se nachází v obci Horní Moštěnice ležící v blízkosti města Přerov. 

Jedná se o soubor deseti stavebních objektů, které budou vybudovány na pozemku 

hospodářského střediska, kde se dříve nacházel kravín. Demolice stávajících objektů 

bude provedena v předstihu a není součástí projektu. Parcelní číslo stavebního pozemku 

je 1031/2 a 507. 

K pozemku je přivedena stávající obslužná komunikace. Nová komunikace ze 

silničního betonu bude poté přivedena od této komunikace k SO 01 Hale příjmu. Za 

halou příjmu bude komunikace pokračovat pouze tak, aby se vozidla mohla otočit (viz. 

B.1 Situace dopravních vztahů). Vodovodní přípojka zůstane ve stávajícím stavu. 

Plynovodní přípojka bude podrobena změnám tak, aby vyhovovala potřebám 

technologie objektů posklizňové linky, zejména tedy SO 02 Sušičce. Kanalizace bude 

přeložena v místě nově budované haly příjmu, neboť by překážela v založení tohoto 

objektu, avšak přeložení kanalizace není součástí projektu, je provedeno v předstihu. 

Vedení elektrické energie bude vedeno v zemi ze stávající trafostanice v severozápadní 

části pozemku. 

Základové konstrukce budou provedeny převážně ze železobetonu C16/20, pouze u 

prachové komory a velínu budou základové konstrukce provedeny z prostého betonu 

C16/20, neboť se jedná o malé nízkopodlažní objekty. Vyztužení základových 

konstrukcí bude ze svařovaných sítí. Základová spára se u stavebních objektů liší, avšak 

nepřesáhne hloubku 3,0m, proto není nutné uvažovat ohrožení základové spáry hladinou 

podzemní vody a izolace spodní stavby bude pouze proti přirozené zemní vlhkosti. 

Podzemní voda dle hydrogeologického průzkumu nevykazuje jakoukoliv agresivitu. Dle 

geologického profilu tvoří únosné vrstvy podloží jíly tuhé až pevné konzistence. 

Výkopy je nutno pažit nebo svahovat v poměru 1:0,5 až 1:1. Dle charakteru objektu 

není nutné provádět detailní radonový průzkum, neboť dle vyhlášky 76/1991 Sb. o 

požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů není 

překročena doba expozice pracovníků posklizňové linky.  

Charakteristika konstrukce stavebních objektů se liší, ale převažují konstrukce 

montované z ocelových profilů, velín je ze systému Porotherm, zastřešen lehkou 

krytinou Elastek. Vzhledem k převažujícím montovaným konstrukcím bude značně 

eliminován stavební odpad, což má příznivý vliv na životní prostředí. 



 

1.2 o činnosti 
Vybraná technologická etapa bude zpracována na skladovací sila SPA 19,7/15, 

SPA12/15 a na akumula

První montované silo bude silo SPA 19,7/15 v

severní hranice pozemku, dále bude následovat stejné silo dále od hranice pozemku 

směrem k SO 01 Hale př

postupu montáže a nakonec akumula

od hranice pozemku. 

Pro zahájení montážní č

konstrukcí, jejichž vyzrálost musí být nejmén

montáž je nezbytné, aby byla ze základové desky vyvedena ocelová

obvodu každé základové desky, která budou sloužit ke kotvení mechanických zvedák

Montáž každého sila bude probíhat od svrchních 

část, tedy nosná konstrukce a na ní se namontují st

dokončení se střešní č

jedné tabule – 1200mm) a smontuje se jeden obvod z

Takto se smontují první t

konstrukci sila a řádně

sila, vždy s nadzvednutím o jedno patro. 

Veškeré montážní práce budou probíhat ze základové desky. Podrobn

popisuje kapitola 7. Hlavní pracovní postup

po celém obvodu sila v
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braná technologická etapa bude zpracována na skladovací sila SPA 19,7/15, 

SPA12/15 a na akumulační sila SLA 7,5/7, viz obr. I.Schéma postupu montáže

První montované silo bude silo SPA 19,7/15 v severní části staveniště

severní hranice pozemku, dále bude následovat stejné silo dále od hranice pozemku 

SO 01 Hale příjmu. Následuje montáž sil SPA 12/17 ve stejném sm

postupu montáže a nakonec akumulační sila SLA 7,5/7opět v post

 

Pro zahájení montážní činnosti se předpokládá úplné dokončení základových 

konstrukcí, jejichž vyzrálost musí být nejméně na 70% požadované pevnosti. Pro 

montáž je nezbytné, aby byla ze základové desky vyvedena ocelová

obvodu každé základové desky, která budou sloužit ke kotvení mechanických zvedák

Montáž každého sila bude probíhat od svrchních částí sila. Nejprve se smontuje st

ást, tedy nosná konstrukce a na ní se namontují střešní plášťové segmen

řešní část zvedne mechanickými zvedáky o jedno patro (tj. na výšku 

mm) a smontuje se jeden obvod z výztuh a pozinkovaných tabulí. 

Takto se smontují první tři patra. Nyní se jeřábem osadí pochozí lávka na st

řádně se upevní. Po osazení následuje dokončení montáže celého plášt

nadzvednutím o jedno patro.  

Veškeré montážní práce budou probíhat ze základové desky. Podrobn

7. Hlavní pracovní postup. Mechanické zvedáky budou umíst

celém obvodu sila v místě vyvedených výztužných ok. 

braná technologická etapa bude zpracována na skladovací sila SPA 19,7/15, 

obr. I.Schéma postupu montáže. 

 

ásti staveniště v blízkosti 

severní hranice pozemku, dále bude následovat stejné silo dále od hranice pozemku 

íjmu. Následuje montáž sil SPA 12/17 ve stejném směru 

postupném sledu směrem 

čení základových 

 na 70% požadované pevnosti. Pro 

montáž je nezbytné, aby byla ze základové desky vyvedena ocelová oka po celém 

obvodu každé základové desky, která budou sloužit ke kotvení mechanických zvedáků. 

ástí sila. Nejprve se smontuje střešní 

ťové segmenty. Po 

ást zvedne mechanickými zvedáky o jedno patro (tj. na výšku 

výztuh a pozinkovaných tabulí. 

ábem osadí pochozí lávka na střešní 

čení montáže celého pláště 

Veškeré montážní práce budou probíhat ze základové desky. Podrobnější postup 

cké zvedáky budou umístěny vždy 
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Tento způsob montáže značně eliminuje práce ve výškách, což je velmi přínosné 

z hlediska bezpečnostního, ale také ekonomického (absence lešení v průběhu montáže 

pláště sila).  

Další výhodou je skladování. Již v průběhu montáže střešní části sila jsou všechny 

prvky montovány a následně uloženy na dané základové desce. Výjimku tvoří pouze 

tvz. holé krokve, které budou uloženy na základové desce sousedního sila, aby 

nemusela být budována jiná zpevněná plocha. Při montáži obvodového pláště jsou 

pozinkované tabule uvnitř obvodu sila, kde jsou tabule chráněny před nepříznivými 

klimatickými vlivy.  

Při manipulaci s dílci je zakázáno posouvat prvky po sobě, ukládat je přímo na povrch 

základové konstrukce popř. na zeminu. Prvky je třeba chránit před kontaktem se všemi 

těmito hrubými povrchy, aby se nepoškodila vrstva pozinku. Z tohoto důvodu musí být 

také jeřáb vybaven textilním úvazem. 

 

2 Materiály 

2.1 spotřeba materiálu
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2.1.1 čistá spotřeba materiálu 

 

KONSTRUKČNÍ PRVEK JEDNOTKA  SPA 19,7/15 SPA 12/17 SLA 7,5/7 ∑ 4) ∑ 5) 

montovaný díl estakády  [ks] 5 3 - 8 16 

vrcholová skruž dle typu sila [ks] 1 1 1 3 6 

C-profil 2100mm podélný nosník estakády [ks] 12 12 - 24 48 

C-profil 2160mm šikmá výztuha nosníku estakády [ks] 6 6 - 12 24 

C-profil 760mm svislý nosník estakády [ks] 15 15 - 30 60 

potrubní vpusť do sila [ks] 1 1 1 3 6 

větrací komínky ve střeše [ks] 6 5 4 15 30 

střešní ventilátor [ks] 8 6 4 18 36 

střešní plášťový segment typu 1 1) [ks] 36 36 - 72 144 

střešní plášťový segment typu 2 2) [ks] 36 - - 36 72 

střešní plášťový segment typu 3 3) [ks] - - 36 36 72 

C-profil délka 3950 mm - krokevní segment 1 [ks] 26 18 12 56 112 
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KONSTRUKČNÍ PRVEK JEDNOTKA  SPA 19,7/15 SPA 12/17 SLA 7,5/7 ∑ 4) ∑ 5) 

C-profil délka 2300 mm - krokevní segment 2 [ks] 26 18 - 44 88 

C-profil délka mm 4800 - krokevní segment 3 [ks] 26 - - 26 52 

vodorovná střešní výztuha 590 mm [ks] 26 18 12 56 112 

vodorovná střešní výztuha 1150 mm [ks] 26 18 - 44 88 

vodorovná střešní výztuha 1400 mm [ks] 26 - - 26 52 

vodorovná střešní výztuha 2150mm [ks] 26 - - 26 52 

svislý C-profil 3000mm vzpěrný sloup [ks] 6 6 - 12 24 

vodorovný C-profil 2700mm vzpěrný sloup [ks] 12 12 - 24 48 

šikmý C-profil 3085mm vzpěrný sloup [ks] 10 10 - 20 40 

pozinkovaná tabule  1200x2250mm [ks] 390 306 42 738 1476 

svislá výztuha pláště - C-profil 1200mm [ks] 988 828 84 1900 3800 

vodorovná výztuha pláště - C-profil 2250mm [ks] 390 306 42 738 1476 

kotevní patka [ks] 26 18 12 56 112 
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1) střešní plášťový segment typu 1 - délka 6550mm kotvený ke střešní skruži 

2) střešní plášťový segment typu 2 - délka 4650mm u sila SPA 19,7/15 navazuje na segment 1) 

3) střešní plášťový segment typu 3 - délka 3850mm u sila SLA 7,5/7  

4) suma pro 3 sila - každý typ 1ks 

5) suma pro I.etapu - každý typ sila 2ks 

 

Pozn.: Počet spojovacích prvků, přesné označení ocelových profilů apod. je přesně dáno statickým výpočtem. Veškeré tyto informace musí být 

podrobně uvedeny v montážních výkresech.
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2.1.2 procenta na prořez, odpad apod. 

Všechny hlavní materiály uvedené v kapitole 2.1.1 čistá spotřeba materiálu jsou přesně 

vyrobené prvky, které se na staveništi nebudou dále upravovat. Musí být vzata v úvahu 

pouze skutečnost, že nějaký prvek může být poškozen cizí vinou.  

Rezerva bude vzata v úvahu pouze u prvků, které se vyskytují v konstrukci ve větším 

množství. Prvky, jako např. větrací komínky, vrcholové skruže apod., budou k dispozici 

v přesném množství. V následující tabulce jsou uvedena množství sloužící pro rezervu 

(modře), která bude k dispozici pro každé silo.  

Pozn.: Sila jsou budována proudově. Nespotřebovaná rezerva se přirozeně postupuje 

dalšímu silu, aby nedošlo k vysokému zbytkovému množství po dokončení montáže 

všech sil, což by bylo neekonomické. 

KONSTRUKČNÍ PRVEK 
MJ 

SPA 

19,7/15 
SPA 12/17 SLA 7,5/7 

montovaný díl estakády  [ks] 5 0 3 0 - 

vrcholová skruž dle typu sila [ks] 1 0 1 0 1 0 

C-profil 2100mm podélný nosník 

estakády 
[ks] 12 0 12 0 - 

C-profil 2160mm šikmá výztuha 

nosníku estakády 
[ks] 6 0 6 0 - 

C-profil 760mm svislý nosník estakády [ks] 15 1 15 1 - 

potrubní vpusť do sila [ks] 1 0 1 0 1 0 

větrací komínky ve střeše [ks] 6 0 5 0 4 0 

střešní ventilátor [ks] 8 0 6 0 4 0 

střešní plášťový segment typu 1 1) [ks] 36 1 36 1 - 

střešní plášťový segment typu 2 2) [ks] 36 1 - - 

střešní plášťový segment typu 3 3) [ks] - - 36 1 

C-profil délka 3950 mm - krokevní 

segment 1 
[ks] 26 1 18 1 12 1 
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C-profil délka 2300 mm - krokevní 

segment 2 
[ks] 26 1 18 1 - 

C-profil délka mm 4800 - krokevní 

segment 3 
[ks] 26 1 - - 

vodorovná střešní výztuha 590 mm [ks] 26 1 18 1 12 1 

vodorovná střešní výztuha 1150 mm [ks] 26 1 18 1 - 

vodorovná střešní výztuha 1400 mm [ks] 26 1 - - 

vodorovná střešní výztuha 2150mm [ks] 26 1 - - 

svislý C-profil 3000mm vzpěrný sloup [ks] 6 0 6 0 - 

vodorovný C-profil 2700mm vzpěrný 

sloup 
[ks] 12 0 12 0 - 

šikmý C-profil 3085mm vzpěrný sloup [ks] 10 0 10 0 - 

pozinkovaná tabule  1200x2250mm [ks] 390 8 306 6 42 2 

svislá výztuha pláště - C-profil 

1200mm 
[ks] 988 18 828 16 84 4 

vodorovná výztuha pláště - C-profil 

2250mm 
[ks] 390 8 306 6 42 2 

kotevní patka [ks] 26 1 18 1 12 1 

 

1) střešní plášťový segment typu 1 - délka 6550mm kotvený ke střešní 

skruži 
 

2) střešní plášťový segment typu 2 - délka 4650mm u sila SPA 19,7/15 navazuje na 

segment 1) 

3) střešní plášťový segment typu 3 - délka 3850mm u sila 

SLA 7,5/7 
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2.1.3 balné množství 

Vzhledem k charakteru objektu, kdy se jedná o typovou konstrukci stavěnou již vícekrát 

v rámci jiných projektů, budou prvky objednány přesně v počtu, který je potřeba. 

Výjimku tvoří drobný materiál, jako jsou šrouby a k nim příslušející matice a podložky. 

Tento drobný materiál bude dovážen postupně s příslušným předzásobením dle potřeby. 

 

2.2 doprava a skladování 

2.2.1 doprava primární 

Celá montovaná konstrukce je složena z malých dílčích prvků, proto není třeba 

uvažovat nad velkými vozidly, pro která by se musela zjišťovat průjezdnost trasy. 

Převažují C-profily pro montáž subkonstrukcí (např. krokve), velké množství šroubů a 

dále pozinkované obdélníkové tabule a střešní tabulové segmenty. Prvky budou 

v nákladovém prostoru uloženy na paletách. 

Primární doprava bude zajištěna tak, že nákladní automobil přiveze vždy všechny prvky 

pro jedno silo. Nákladní vozidlo je omezeno hmotností přepravovaného materiálu. Tato 

odpovědnost bude náležet dopravci. 

Nákladní automobil a jeho parametry jsou uvedeny v kapitole 6.1 Velké stroje. 

 

2.2.2 doprava sekundární 

Pro vykládku palet bude použit vysokozdvižný vozík, který bude překládat palety přímo 

na plochu základové desky daného sila. Vysokozdvižný vozík bude podrobněji popsán 

v kapitole A.3 Návrh strojní sestavy. Jak budou palety uloženy pro plynulou montáž, 

bude uvedeno v následujícím bodě 2.2.3 skladování. 

Na základové desce bude zbudována stacionární montážní plošina (viz. 6.3.1 kolektivní 

ochrana), která bude přímo určovat svou konstrukcí výšku uložení střešního vrcholu, do 

jehož kruhového obvodu budou našroubovány krokve a jež určuje výchozí bod pro 

montáž celé konstrukce. Pro montáž střešní konstrukce bude třeba jeřáb (viz. 6.1 Velké 

stroje), který bude podpírat prvky, než budou ukotveny.  

 

2.2.3 skladování 

Skladování veškerého materiálu bude na základové desce montovaného sila. Pracovní 

pomůcky a osobní ochranné pomůcky se vždy po skončení směny uloží na přidělené 



 

uzamykatelné místo ve stávajícím objektu, jež slouží jako provozní a sociální objekt 

zařízení staveniště. 

Všechny komponenty, jakožto i subnosníky, budou uloženy na paletách a to tak, aby 

vždy na jedné paletě byl jeden druh subnosník

palety vybaveny bočnicemi. V

(subnosníky se smontují v

z dřevěných hranolů 100x100mm. Krokve budou délky max. 10

hranoly osově vzdáleny max. 2500mm, aby nedocházelo k

Krokve budou uloženy ve 

místu uložení do konstrukce. Všechna schémata postupn

základové desce jsou vid

níže. 

Prvky je nutné ochraň

pozinku, proto nesmí být po sob

nepříznivých klimatických vliv

že střešní plášť ještě nebude hotov).

Obr. II Skladování montážních prvk
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katelné místo ve stávajícím objektu, jež slouží jako provozní a sociální objekt 

Všechny komponenty, jakožto i subnosníky, budou uloženy na paletách a to tak, aby 

ě byl jeden druh subnosníků. V případě drobného materi

čnicemi. V průběhu montování krokví budou palety eliminovány 

(subnosníky se smontují v nosníky) a na základové desce bude vytvo

ů 100x100mm. Krokve budou délky max. 10 050mm a proto budou 

vzdáleny max. 2500mm, aby nedocházelo k průhybů

Krokve budou uloženy ve čtyřech částech pro snadnější manipulaci je

místu uložení do konstrukce. Všechna schémata postupně měnícího se skladování na 

základové desce jsou vidět na obr. II  Skladování montážních prvků

Prvky je nutné ochraňovat před mechanickým poškozením, aby nebyla porušena vrstva 

pozinku, proto nesmí být po sobě posouvány. Po dokončení směny a v

íznivých klimatických vlivů budou všechny palety zaplachtovány (platí v

ť ě nebude hotov). 

Obr. II Skladování montážních prvků na základové desce 

katelné místo ve stávajícím objektu, jež slouží jako provozní a sociální objekt 

Všechny komponenty, jakožto i subnosníky, budou uloženy na paletách a to tak, aby 

ě drobného materiálu budou 

hu montování krokví budou palety eliminovány 

nosníky) a na základové desce bude vytvořena síť 

050mm a proto budou 

ůhybům.  

jší manipulaci jeřábu, co nejblíže 

ě ěnícího se skladování na 

tážních prvků na základové desce 

ed mechanickým poškozením, aby nebyla porušena vrstva 

ěny a v případě 

palety zaplachtovány (platí v případě, 
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Výše uvedená schémata jsou pouze orienta

pracovníci dokázali montáž lépe zvl

pracovišti. 

Uložení palet s pozinkovanými tabulemi a spojovacími prvky již není tak 

problematické, neboť skoro celá základová deska bude po dokon
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Výše uvedená schémata jsou pouze orientační a slouží především k

pracovníci dokázali montáž lépe zvládnout s ohledem na prostorovou orientaci na 

pozinkovanými tabulemi a spojovacími prvky již není tak 

problematické, neboť skoro celá základová deska bude po dokončení st

 

ředevším k tomu, aby 

ohledem na prostorovou orientaci na 

pozinkovanými tabulemi a spojovacími prvky již není tak 

 skoro celá základová deska bude po dokončení střešní části volná. 
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3 Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí přebírá staveniště za přítomnosti technického dozoru investora. Pro 

převzetí je nutno mít zcela dokončené základové konstrukce. Základové konstrukce 

budou podrobeny zkouškám. Je nutno přeměřit geometrii požadovanou projektem, jak 

z hlediska rozměrů, tak i rovinnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o výškové objekty, 

jejichž dílce jsou geometricky velmi přesné, rovinnost základové desky nesmí překročit 

odchylku 5mm na 2m, neboť při montáži není možné větší odchylky vyrovnat. Na 

základové desce budou vyznačeny body v úrovni výztužných ok, kterými bude 

procházet plášť sila.    

Dále bude provedena kontrola vyzrálosti betonu základových konstrukcí. Beton musí 

dosahovat pevnosti min. 70% konečné pevnosti betonu dané projektem.  

Pro splnění podmínek kvality základových konstrukcí musí být ještě provedena kontrola 

vyvedení výztužných ok ze základové desky. Tato oka musí být po celém obvodu 

základové desky a musí být vyvedena do výšky 150mm nad úroveň základové desky, 

jako prostor pro kotvení mechanických zvedáků. 

Pokud jsou všechny podmínky kontroly splněny, stavbyvedoucí převezme staveniště od 

stavebníka, provede se zápis do stavebního deníku. Následuje předání staveniště od 

stavbyvedoucího vedoucímu pracovní čety, poté také zápis do stavebního deníku. 

 

4 Pracovní podmínky 

4.1 zařízení staveniště 

 

Zařízení staveniště musí být vybaveno přípojkou elektrické energie, vodovodu a 

kanalizace. Všechny tyto přívody energie jsou ve stávajícím objektu v blízkosti 

budoucích sil. Přívod energií k silům nebude potřeba, neboť všechna ruční pracovní 

nářadí, která vyžadují elektrickou energii, budou vybavena bateriemi. Montážní plošina 

ve středu základové desky je stacionární, také nepotřebuje žádný zdroj. Všechny baterie 

budou nabíjeny ve stávajícím objektu, který je v blízkosti pracoviště.  

Staveniště je nutno vybavit dostatečným počtem mechanických zvedáků, které musí být 

umístěny po celém obvodu základové desky, a to v každém kotevním oku. Těchto 
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zvedáků bude nejvíce 52 (26 na největším obvodu u sila SPA 19,7/15). Vzhledem 

k charakteru prováděných prací není nutné zajištění přívodu energií k pracovišti.  

K základovým deskám je přivedena zpevněná staveništní komunikace z betonového 

recyklátu tl. 150mm na geotextilii. Staveništní komunikace vyžaduje poloměr zakřivení 

min. 15m a šířku 5m. 

Staveniště je oploceno do výšky 1,8m drátěným průhledným oplocením, v místě vjezdu 

(výjezdu) je uzamykatelná brána. Vjezd (výjezd) je označen varovnými značkami tak, 

aby nedocházelo k neoprávněnému vniknutí, popř. nehodám. Staveniště je opatřeno na 

více místech značkami proti vniku nepovolaných osob. 

 

4.2 klimatické podmínky 
Postup montáže od svrchní části sila umožňuje skladování prvků přímo na základové 

desce. Jak již bylo řečeno, pouze tzv. holé krokve budou skladovány na sousední 

základové konstrukci. V průběhu montáže střešní konstrukce jsou všechny prvky 

skladovány na paletách, které se vždy v nepříznivém počasí zaplachtují, stejně tak i po 

dokončení pracovní směny. Vzhledem k tomu, že se nejprve smontuje střešní část sila, 

budou všechny prvky pláště sila po této části montáže chráněny proti klimatickým 

vlivům (déšť, sníh). Tyto klimatické jevy tedy nepřeruší montážní práce, neboť při 

manipulaci budou prvky zcela suché. Výhoda této montáže je také v tom, že prvky jsou 

svým skladováním chráněny proti znečištění od rostlého terénu.  

Prvky nesmí mít před zabudováním do konstrukce na svém povrchu námrazu, mohlo by 

docházet k prokluzu kotevních prvků. Také při manipulaci s pozinkovanými tabulemi 

by mohlo docházet k vyklouznutí tabule pracovníkům, což může vést k zranění 

pracovníka, popř. poškození vrstvy pozinku. 

Práce mohou být zastaveny i povětrnostními vlivy při změně těchto povětrnostních 

podmínek, zejména se musí kontrolovat rychlost větru. Vzhledem k tomu, že tabule jsou 

plošnými dílci a stejně tak i střešní plášťové segmenty, manipulace s nimi se musí 

přerušit při rychlosti větru nad 11ms-1. Při manipulaci s mechanickými zvedáky, kdy 

bude silo zvedáno o jedno patro, musí být rychlost větru nižší než 4ms-1. Manipulace 

s jeřábem nesmí probíhat při rychlosti větru nad 8ms-1. Práce s jeřábem a práce ve 

výškách se musí okamžitě přerušit za ztížené viditelnosti. 
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5 Personální obsazení 
Vzhledem k charakteru řešených stavebních objektů je uvažována proudová výstavba, 

tzn. že, jakmile první budované základové konstrukce dosáhnou požadované pevnosti, 

nastoupí první pracovní četa pro montáž sila. V průběhu montáže prvního sila dosáhnou 

požadované pevnosti základové konstrukce druhého sila, a jakmile bude dokončena 

střešní část prvního sila, může nastoupit druhá pracovní četa pro montáž následujícího 

sila.  

Pracovní čety budou dvě a budou se tedy montovat maximálně dvě sila současně. 

K zvednutí sila o jedno patro je třeba u největších sil 26 pracovníků, nicméně vzhledem 

k velikosti stavby a současně probíhajícím pracím nebude třeba tolik pracovníků na 

jednu pracovní četu, čety si vždy navzájem pomohou. 

Pro dimenzi staveništních kapacit se bude uvažovat tedy s 26ti pracovníky. 

 

5.1 První pracovní četa 
Vedoucí čety – montér, řídí montážní práce, zkušenosti s montážními pracemi 

min.5let  

3 montéři – osazují ocelové výztuhy, kotevní prvky, včetně montáže estakád 

3 pomocní pracovníci – osazují pozinkované tabule, zajišťují zásobeníhlavních 

   montérů 

1 jeřábník – vlastní Oprávnění k řízení jeřábu příslušného typu; má lékařské 

potvrzení zdravotní způsobilosti jeřábníka (ČSN ISO 12480-1) 

2 vazači břemen – vlastní Oprávnění vazače k vázání břemen; má lékařské 

potvrzení zdravotní způsobilosti vazače (ČSN ISO 12480-1) 

 

5.2 Druhá pracovní četa 
Složení druhé pracovní čety je stejné, jako u první čety. 
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6 Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 velké stroje 
Jeřáb 

Montážní plošina 

Vysokozdvižný vozík 

Nákladní automobil 

Mechanický zvedák 

 

6.2 ruční pracovní nářadí 
AKU šroubovák 

Elektrická nýtovačka 

Vrták 

Úhlová bruska 

Vystřeďovací hrot 

Klíče – 10, 13, 17, 19 

Silikonová pistole 

Upínací řetěz 

Pneumatická vytlačovací pistole 

 

6.3 měřící přístroje 
Svinovací metr - 10m 

Pásmo – 25m 

Nivelační přístroj  

Dvoumetrová lať 

Anemometr 

 

Všechny podrobnosti o kapitole 6.1 – 6.3 jsou uvedeny v dokumentu A.3 Návrh 

strojní sestavy. 
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6.4 pomůcky BOZP 

6.4.1 kolektivní ochrana 

Stacionární montážní plošina –  Bude sestavena před započetím montážních 

prací.                  

 Jedná se o typovou konstrukci dodavatele 

stavby, bude sestavena dle montážního návodu. 

Montážní plošina –  viz. B.3 Návrh strojní sestavy. 

 

6.4.2 osobní ochranné pomůcky 

Ochranná stavební helma – Pracovníci jsou povinni být helmou vybaveni až na 

 některé výjimky, kdy helma může spíše překážet; tyto  

 výjimky však musí být uvedeny ve smlouvě o dílo a  

 také o nich musí být proveden zápis do stavebního 

deníku. 

Ochranné rukavice -  Zejména pro pomocné pracovníky při manipulaci s  

 pozinkovanými tabulemi, výztuhami apod. 

Pracovní obuv -  Nutná uzavřená obuv, pevná podrážka. 

Pracovní oděv -  Dlouhé pracovní kalhoty, pracovní svršek; reflexní 

vesta – na staveništi se mohou pohybovat jiné stroje 

pro jiný stavební objekt. 

  



 

7 Hlavní pracovní postup

7.1 vytyčení hlavních os sila
Před započetím montážních prací se musí vyty

(hlavní) osa je osa estakády a probíhá v

Druhá osa probíhá kolmo na ni ve st

sila. 

Obr. III – Schéma os sila

Vytyčení se přeměří, obě

vyznačené čáry jdoucí ze st

dlouhé. Poté se přeměř

musí max. +/-5mm. 

 

7.2 vyznačení bodů
Následuje ještě jedno vyty

každým kotevním okem pro mechanické zvedáky. Body se vyty

středu základu se napne pásmo k

daného sila. 

 

7.3 sestavení staci
Stacionární plošina je č

přesně ve středu vytyč
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Hlavní pracovní postup 

čení hlavních os sila 
etím montážních prací se musí vytyčit hlavní osy sila. Ty jsou dv

avní) osa je osa estakády a probíhá v ose sníženého základu pro šnekový dopravník. 

Druhá osa probíhá kolmo na ni ve středu kruhového základu – viz 

Schéma os sila 

ř ěří, obě osy musí procházet středem, změří se tedy všechny 4 

čáry jdoucí ze středu sila. Všechny tyto strany musí být jednozna

řeměří vzájemná pravoúhlost čar. Odchylky délky m

čení bodů obvodu pláště 
edno vytyčení, a to vytyčení bodů obvodu pláště, která se vyzna

každým kotevním okem pro mechanické zvedáky. Body se vytyčí pásmem, kdy ze 

edu základu se napne pásmo k výztužnému oku a vyznačí se bod dle polom

sestavení stacionární montážní plošiny 
Stacionární plošina je čtvercového půdorysu 5040x5040mm. Střed úhlop

ředu vytyčených os sila. 

it hlavní osy sila. Ty jsou dvě – první 

ose sníženého základu pro šnekový dopravník. 

viz obr. III Schéma os 

 

ří se tedy všechny 4 

edu sila. Všechny tyto strany musí být jednoznačně stejně 

lky měřených stran 

ě, která se vyznačí před 

čí pásmem, kdy ze 

čí se bod dle poloměru 

řed úhlopříček leží 
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Nejprve se ustaví sloupy této plošiny a dále se pokračuje dle montážního výkresu pro 

dané silo. Je velmi důležité dodržet výšku vrcholu stacionární plošiny, neboť je to 

výchozí bod pro celou montáž sila. U sila SPA 19,7/15 je výška vrcholu 5020mm, 

přičemž pracovní plošina je ve výšce 3140mm. 

7.4 montáž subkonstrukcí 
Na základové desce se nacházejí palety s různými C-profily. Tři palety jsou vybaveny 

třemi druhy C-profilů pro krokve, to samé platí pro výztuhy. Každá paleta obsahuje 1 

druh profilů pro sestavení subnosníků a to v levém a pravém provedení, ze kterých bude 

subnosník sestaven. Dále jsou zde palety se spojovacím materiálem. 

Při montáži se postupuje vždy tak, že jedna paleta profilů bude postupně montována 

v subnosníky, které budou překládány na prázdnou paletu. Všechny subnosníky budou 

montovány dle montážních výkresů, které jednoznačně určují počet spojovacích prvků a 

příložek. 

Takto budou smontovány všechny tři druhy subnosníků krokví a všechny tři druhy 

vodorovných výztuh ke střešní konstrukci. 

 

7.5 montáž krokví – I.etapa 
V I. etapě budou smontovány všechny tzv. holé krokve. Tyto krokve budou sestávat ze 

tří typů subnosníků, které byly sestaveny v předchozím čase. Subnosníky budou spojeny 

dle montážních výkresů a budou opatřeny pouze příložkami. Tyto holé krokve budou 

jako jediné skladovány na vedlejší základové desce, nikoliv na desce daného sila. 

Dále budou sestaveny první krokevní segmenty. Tyto segmenty budou sestaveny tak, že 

se smontují dvě holé krokve a ty se spojí výztuhami, které byly sestaveny taktéž 

v předchozím kroku. Výztuhy budou namontovány jako distanční části mezi těmito 

dvěma krokvemi, plus z každé strany tohoto segmentu budou výztuhy připojeny jako 

budoucí přípoj k sousední holé krokvi. Náčrt krokví viz obr. IV. Holé krokve a krokevní 

segmenty. 

 

 

 

 

 



 

Obr. IV. Holé krokve a krokevní segmenty

 

7.6 vyzvednutí stř
Výchozím bodem pro montáž st

Tento vrchol je tvořen mohutnou ocelovou skruží s

krokví, nosníku estakády a s

jeřábem dopravena na vrchol konstrukce stacionární montážní plošiny, na kterou bude 

dočasně přikotvena.  

 

7.7 osazení prvních 
Po osazení vrcholné skruže nosné st

segmenty. Tyto segmenty zaji

Prvním krokem pro správnou montáž je p

budou průřezu 150x150mm a budou umíst

probíhat plášť sila. Význam tohoto ulože

střešní nosné konstrukce na mechanické zvedáky.

Krokevní segment se zav

dopraví na určené místo. Nejprve se za

s hlavní osou sila. Takto se osadí první pár krokevních segment

Druhé dva krokevní segmenty se osadí stejným zp

totožná s vedlejší osou, nýbrž jedna krokev bude totožná s

osazení krokevních segment

Obr. V. První osazení krokevních segment
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Obr. IV. Holé krokve a krokevní segmenty 

 

vyzvednutí střešního vrcholu na montážní plošinu
Výchozím bodem pro montáž střešní nosné konstrukce je uložení stř

řen mohutnou ocelovou skruží s přichystanými otvory pro p

krokví, nosníku estakády a s otvorem pro připojení potrubí z estakády. Skruž bude 

m dopravena na vrchol konstrukce stacionární montážní plošiny, na kterou bude 

 

osazení prvních čtyř krokevních segmentů 
Po osazení vrcholné skruže nosné střešní konstrukce budou připojeny první krokevní 

segmenty. Tyto segmenty zajistí, aby byla konstrukce zcela stabilní pro další montáž. 

Prvním krokem pro správnou montáž je přichystání dřevěných hranol

ezu 150x150mm a budou umístěny po obvodu sila v místech, kde bude 

ť sila. Význam tohoto uložení spočívá především k usnadn

ešní nosné konstrukce na mechanické zvedáky. 

Krokevní segment se zavěsí na jeřáb (krokve smí být zavěšeny pouze na textilní úvaz) a 

čené místo. Nejprve se začne s dvojicí segmentů, jejichž osa bude 

hlavní osou sila. Takto se osadí první pár krokevních segmentů. 

Druhé dva krokevní segmenty se osadí stejným způsobem, avšak jejich osa nebude 

vedlejší osou, nýbrž jedna krokev bude totožná s touto osou, viz 

ních segmentů. 

Obr. V. První osazení krokevních segmentů 

u 
ešní nosné konstrukce je uložení střešního vrcholu. 

ichystanými otvory pro připojení 

ipojení potrubí z estakády. Skruž bude 

m dopravena na vrchol konstrukce stacionární montážní plošiny, na kterou bude 

řipojeny první krokevní 

stí, aby byla konstrukce zcela stabilní pro další montáž.  

ěných hranolů. Tyto hranoly 

místech, kde bude 

usnadnění zavěšení 

ěšeny pouze na textilní úvaz) a 

ů, jejichž osa bude totožná 

 

sobem, avšak jejich osa nebude 

touto osou, viz Obr. V. První 



 

 

7.8 montáž krokví 
Vzhledem k stísněným podmínkám na pracovišti budou další krokevní segmenty 

smontovány až po osazení prvních. K

schémata montáže a skladování v

stejným způsobem, jak v

montážními výkresy, které jednozna

skruže. 

 

7.9 doplnění krokví do plné nosné st
V této fázi bude doplně

dokončena. Holé krokve mají již p

sousedního krokevního segmentu. Vše probíhá p

Jakmile se dostane postup k

opatření. První je, že výztuhy krokevních segment

v kloubu a pootočí se sm

věcí je, že obvodový kruh u základové desky se musí stáhnout, aby výztuhy p

přilehly na příložku, nebo

poslouží upínací řetěz, který p

konstrukce. Jakmile se dokon

se odstraní a vloží se poslední obvodový prvek st

Tímto krokem je dokonč
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montáž krokví – II.etapa 
ěným podmínkám na pracovišti budou další krokevní segmenty 

smontovány až po osazení prvních. K lepší orientaci na pracovišti budou sloužit 

táže a skladování v kapitole 2.2.3 skladování. Prvky budou smontovány 

ůsobem, jak v předchozím bodě a při kotvení do konstrukce se budou 

montážními výkresy, které jednoznačně určují příslušné místo na obvodu vrcholné 

rokví do plné nosné střešní konstrukce 
této fázi bude doplněna střešní nosná konstrukce o tzv. holé krokve a bude tedy 

ena. Holé krokve mají již přichystané příložky, ke kterým se p

sousedního krokevního segmentu. Vše probíhá přesně dle montážních výkres

Jakmile se dostane postup k osazení poslední krokve, nejprve se udě

ení. První je, že výztuhy krokevních segmentů, směřující k holé krokvi, se uvolní 

čí se směrem dolů, aby umožnili krokvi snadnější manipulaci. Druhou 

cí je, že obvodový kruh u základové desky se musí stáhnout, aby výztuhy p

říložku, neboť šroubové spoje jsou velmi přesné. Ke stažení konstrukce 

řetěz, který přitáhne sousední segmenty a tím pádem umožní uzav

Jakmile se dokončí poslední šroubové spoje poslední krokve, upínací 

se odstraní a vloží se poslední obvodový prvek střešní nosné kostrukce.

Tímto krokem je dokončena nosná konstrukce střešní části sila. 

 

ným podmínkám na pracovišti budou další krokevní segmenty 

lepší orientaci na pracovišti budou sloužit 

. Prvky budou smontovány 

i kotvení do konstrukce se budou řídit 

íslušné místo na obvodu vrcholné 

 
ešní nosná konstrukce o tzv. holé krokve a bude tedy 

íložky, ke kterým se přišroubuje výztuha 

 dle montážních výkresů. 

osazení poslední krokve, nejprve se udělají následující 

holé krokvi, se uvolní 

ější manipulaci. Druhou 

cí je, že obvodový kruh u základové desky se musí stáhnout, aby výztuhy přesně 

řesné. Ke stažení konstrukce 

dem umožní uzavření 

í poslední šroubové spoje poslední krokve, upínací řetěz 

ešní nosné kostrukce. 
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7.10 montáž střešního pláště 
V této části se přikotví střešní segmenty pláště. Ty jsou připraveny dle projektu tak, že 

vytvoří plášť ve dvou obvodech u největšího sila SPA19,7/15, u dvou sil SPA15/17 a 

SLA7,5/7 po jednom obvodu. U dvouobvodového střešního pláště se nejprve přikotví 

spodní obvod, horní obvod se přiloží tak, aby překrýval spodní segment nejméně o 

150mm a společně se přikotví. Všechny spoje se řídí montážními výkresy. 

 

7.11 instalace mechanických zvedáků 
Mechanické zvedáky budou nejprve rozmístěny po obvodu sila tam, kde jsou ze 

základové desky vyvedena výztužná oka. Po rozmístění se začne s kotvením zvedáků. 

Zvedáky se postaví na stojky tak, aby osa zvedáku procházela osou oka, zvedák se do 

oka ukotví dle pokynů výrobce.  

Na spodní nosnou skruž střešní konstrukce se upevní elementy, za které bude upevněn 

zvedací hák. Jakmile bude hák umístěn, řetěz zvedáku se může napnout.  

Zachycení do konstrukce se provádí přes silnostěnné ocelové prvky, aby nedošlo 

k lokálnímu porušení konstrukce. Toto zachycení lze vidět na následujícím obrázku 

Obr.VI. Kotvení mechanických zvedáků do konstrukce. 

Obr.VI. Kotvení mechanických zvedáků do konstrukce 
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7.12 montáž prvního až třetího obvodu 
Po instalaci mechanických zvedáků následuje první vyzvednutí sila o jedno patro. Tento 

výtah musí probíhat za přítomnosti 26-ti pracovníků (u největšího obvodu), neboť 

všechny zvedáky musí být obslouženy najednou. Tento úkon musí být maximálně 

koordinovaný a nesmí probíhat, pokud rychlost větru překročí 4ms-1.  

Synchronizovaný výtah sila probíhá na příkaz jedné osoby. Každých 10cm výšky se 

kontroluje výška zdvihu, zda všechny zvedáky pracují stejně. Vypnutí sila je vždy o 

jedno patro, tj. o výšku 1200mm. Po dokončení se vždy zkontroluje stabilita ukotvení 

každého zvedáku do základové desky. 

Před započetím prací se vnesou všechny prvky dovnitř sila, tedy vodorovné výztuhy, 

svislé výztuhy, spojovací prvky a pozinkované tabule. Pozinkované tabule jsou uloženy 

na paletách a jsou vždy označeny číslem souhlasným s číslem v montážních výkresech, 

neboť každé patro sila má jinak rozmístěné otvory pro spojovací prvky, které závisí na 

počtu výztuh v daném obvodu. Všechny pozinkované tabule jsou proloženy 

celoplošným prokladem, aby bylo zabráněno vzájemnému posuvu tabulí po sobě. 

Montáž probíhá po obvodu sila vždy od jednoho bodu jedním směrem až po uzavření 

obvodu. Pro umístění tabule na místo jsou potřeba 3 pomocní pracovníci, neboť 

pozinkovaná tabule má poměrně vysokou hmotnost. Jakmile dostanou tabuli na místo, 

použijí vystřeďovací hroty k uchycení na sousední tabuli, neboť pro nýtované spoje 

musí být spojované prvky ve stabilní poloze, aby se předcházelo nekvalitním spojům. 

Pomocní pracovníci pokračují po obvodu, zatímco za nimi nastupují montéři, kteří 

provádí spoje, které jsou nýtované (zajištění hladkého vnitřního povrchu bez ulpívání 

částí ze skladované suroviny). Současně se spojováním se umisťují vodorovné a svislé 

výztuhy po vnějším obvodu pláště. 

Po uzavření obvodu následuje koordinovaný výtah sila stejně, jako bylo uvedeno 

v úvodu této kapitoly. Dále se pokračuje stejným způsobem v montáži tabulí, až budou 

dokončeny první tři patra pláště. 

 

7.13 montáž podpěrných sloupů estakády 
Podpěrné sloupy jsou ukotveny ve třech prvních obvodech sila, proto se celá konstrukce 

estakády bude montovat právě v této fázi výstavby.  

Sloupy budou smontovány dle montážních výkresů na vedlejší základové desce, aby 

nemusela být budována nová zpevněná plocha. Nejprve se vyztuží místo, kde bude 
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sloup zakotven do pláště. Jde opět o systém výztuh a příčlí, které se připevní 

k stávajícím výztuhám na plášti sila. Jakmile dojde k vyztužení, jeřáb vyzvedne sloup, 

aby se upevnil. 

Sloupy jsou po obou stranách sila v místech hlavní osy sila. 

 

7.14 montáž podpory estakády ve vrcholu 
Estakáda není ve vrcholu umístěna přímo na skruž, nýbrž na soustavu tří nosníků, 

upevněných právě k vrcholové skruži. Tyto nosníky jsou sestaveny opět ze subnosníků, 

které jsou vytvořeny z C-profilů. Montáž proběhne opět na vedlejší základové 

konstrukci. 

Nosníky vyzvedne jeřáb na vrchol a tam se upevní. Jakmile se osadí všechny tři 

nosníky, vzájemně se zajistí.  

Nyní již může být dokončena estakáda. 

 

7.15 uložení estakády 
Pochozí lávka je sestavena z několika kusů, které se vzájemně přikotví až po vyzvednutí 

na příslušné místo. Každá část estakády bude vyzvednuta jeřábem na příslušnou pozici a 

montéři z montážní plošiny ji upevní dle montážních výkresů.  

Jakmile bude vyzvednut poslední kus estakády, spolu s žebříky na střešním plášti, jeřáb 

opouští daný objekt a přesouvá se na vedlejší, neboť v další fázi dokončení pláště sila 

již není jeřáb potřeba.  

 

7.16 dokončení obvodu pláště 
Po uložení estakády se opět provede koordinovaný výtah sila o 1200mm, za stejných 

podmínek, jak bylo uvedeno již výše. Provede se celý obvod, a jakmile se všechny spoje 

zacelí, může se přejít opět na další, postup je už vždy stejný, mění se pouze počet 

spojovacích prvků spolu se změnou počtu výztuh daného statickým výpočtem. 

Na konstrukci budou průběžně montovány žebříky, které jsou po celé výšce sila. 

Umístění těchto žebříků udává montážní výkres pro dané silo. 

Sila SLA7,5/7 nemají ploché dno, ale výsypku, montáž však probíhá obdobně. Po 

dokončení posledního obvodu pláště se začínají montovat podpěrné sloupy sila včetně 
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příčných výztuh mezi sloupy, jakmile se montáž dostane na potřebnou výšku, dokončí 

se samotná výsypka. Vše probíhá dle montážních výkresů. 

7.17 ukotvení konstrukce přes kotevní patky do betonu 
Jakmile se dokončí poslední obvod, dojde ke kotvení sila do základové konstrukce. Na 

svislé výztuhy v úrovni výztužných ok se osadí profilové patky, které se přikotví šrouby 

do betonu do základové desky. Tyto patky budou umístěny v bodě svislé výztuhy, která 

je přivedena k základu. Počet kotevních patek a umístění je dáno statickým výpočtem a 

je zanesen v montážním výkresu. 

 

7.18 utěsnění pláště sila 
Mezi posledním obvodem a základovou deskou vznikne několikamilimetrová mezera. 

Ta je dána nerovností základové konstrukce a také mírným nadzvednutím pláště 

kotevními patkami.  

Mezera musí být utěsněna, neboť v další fázi výstavby sila se bude provádět 

provětrávaná podlaha sila, kde bude probíhat betonáž, tedy by beton mohl mezerami 

nepatrně unikat. 

Mezera bude po obvodu utěsněna silikonovým tmelem. K tomuto tmelu bude potřeba 

pouze pneumatická vytlačovací pistole. 

 

8 Jakost a kontrola provedených prací 

8.1 vstupní kontrola 
� kontrola projektové dokumentace 

� kontrola zařízení staveniště 

� kontrola materiálu 

� kontrola mechanismů 

� kontrola základových konstrukcí 

 

8.2 mezioperační kontrola 
� kontrola vytyčení hlavní a vedlejší osy sila 

� kontrola vyznačení bodů obvodového pláště 
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� kontrola výšky a umístění stacionární montážní plošiny 

� kontrola osazení vrcholové skruže 

� kontrola osazení krokevních segmentů dle os sila 

� kontrola všech spojů před montáží střešního pláště 

� kontrola těsnosti střešního pláště 

� kontrola veškerých spojů před zavěšením na zvedáky 

� kontrola kotvení mechanických zvedáků 

� kontrola koordinace v průběhu zvedání sila 

� kontrola kompletnosti spojů a výztuh v celém patře před výtahem 

� kontrola upevnění vzpěrných sloupů estakády 

� kontrola kotvení nosníků estakády 

� kontrola spojů estakády 

� kontrola spojů pláště 

� kontrola kotevních patek 

� kontrola těsnosti pláště 

 

8.3 výstupní kontrola 
� kontrola kompletnosti montované konstrukce sila, soulad s PD 

� kontrola dokumentace o provedených zkouškách 

� kontrola SD 
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9 BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dodržována ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používání strojů a 

pracovních pomůcek upravuje nařízení vlády (dále jen NV) č.378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. 

Bezpečnost a na staveništi a pracovišti potom upravují NV č.362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

S ohledem na tuto legislativu je zpracována samostatná část A.6 Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci – montáž sil, která upozorňuje na hlavní rizika spojená s řešenou 

činností, a také na možná opatření, jak těmto rizikům předcházet.  

 

10 Ekologie 
Ochrana životního prostředí je upravena legislativou vycházející ze Zákona č.17/1992 

Sb., o životním prostředí. V souvislosti s prováděnými pracemi jsou vytyčeny základní 

stavební odpady dle Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Dle toho zákona je zpracována 

následující tabulka odpadů vznikající při řešené činnosti. 

Tabulka odpadů charakteristických pro montáž sil 

17 STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 

ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)  

17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo Znehodnocené palety, poškozené 

dřevěné proklady 

17 02 03  Plasty Obalový materiál, znehodnocené 

plachty, plastové prokladové 

rohože z pozinkovaných tabulí 
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17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 04 Zinek Poškozené pozinkované 

konstrukční prvky 

17 04 05 Železo a ocel Poškozené pracovní nářadí jako 

vystřeďovací hroty či klíče 

17 05 Zemina (včetně zeminy vytěžené 

z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 

 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

Zemina kontaminovaná ropnými 

látkami z jeřábu 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 

(včetně směsných a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

Nevyužitý silikonový tmel 

 

Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou č. 01/2011 obce Horní 

Moštěnice, jehož odvoz zajišťuje příslušná organizace. 

Prováděné práce taky ovlivňují okolní zástavbu z hlediska hluku, který upravuje NV 

č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V příloze 

A.10 Staveništní hluk je provedeno posouzení, zda dominantní zdroj hluku – jeřáb,  je 

v přípustných mezích a zda je nutno provést nějaká opatření. 

Výpočet dokazuje, že jeřáb je z hlediska staveništního hluku v mezích přípustných. 

 

11 Literatura 
Projektová dokumentace zapůjčená firmou Salix Morava a.s. 
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č.  Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhoví/ 
nevyhoví 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

vs
tu

p
n

í 

1.1 kontrola PD 
kompletnost, platnost, souhlas 

objednatelem platnost 
stavebního povolení 

Vyhl. č.62/2013 Sb., 
Vyhl. č.268/2009 Sb., 

ČSN  01 3420 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

1.2 kontrola ZS 

vybavenost pro danou 
technologickou etapu, sociální 

zázemí, přívod energií, 
přítomnost mechanismů 

PD 
HSV, 

PSV, TDI 
vizuálně jednorázově SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

1.3 kontrola materiálu 

přejímka materiálu - druh, 
označení, cena, množství, 

kvalita 
skladování materiálu - způsob 
uložení dle druhu materiálu 

PD, DL, OL, pokyny 
výrobce, ČSN EN 

1090-1, ČSN 73 3610 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně, 
měřením 

při každém 
dodání 

SD, DL   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

1.4 kontrola mechanismů 

kontrola typu strojů, 
technického stavu a 

technického listu, umístění, 
patkování jeřábu, oprávnění 

obsluhujících osob 

ČSN ISO 12480-1, PD 
HSV, 

PSV, TDI 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

1.5 
kontrola základových 

konstrukcí 

kontrola vyzrálosti, rozměrů, 
čistoty základové desky, 

výztužných ok 

ČSN EN 13670, ČSN 
EN 12390, ČSN 73 

0205, PD 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

m
ez

io
p

er
ač

n
í 

2.1 
kontrola vytyčení 

hlavních a vedlejších os 
sil 

kontrola správnosti vyznačení 
os, vzájemná kolmost 

PD 
HSV, 
PSV 

měřením jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.2 
kontrola vyznačení 
bodů obvodového 

pláště 

kontrola vyznačených bodů - 
stejná vzdálenost od středu 

sila 
PD 

HSV, 
PSV 

měřením jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.3 
kontrola výšky a 

umístění stacionární 
plošiny 

kontrola výšky vrcholu, 
geometrie dle středu sila 

PD 
HSV, 
PSV 

měřením jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 
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m
ez

io
p

er
ač

n
í 

2.4 
kontrola osazení 
vrcholové skruže 

kontrola středu, kontrola 
natočení skruže dle otvorů pro 

spoje 
PD 

HSV, 
PSV 

měřením jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.5 
kontrola osazení 

krokevních segmentů 
dle os sila 

kontrola umístění dle hlavní a 
vedlejší osy sila 

PD 
HSV, 
PSV 

měřením jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.6 
kontrola všech spojů 

před montáží střešního 
pláště 

kontrola šroubových spojů, 
správnost a kompletnost 

provedení 
PD, ČSN EN 1090-1 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.7 
kontrola těsnosti 
střešního pláště 

kontrola drážkování střešních 
segmentů, umístění, 

kompletnost 
PD, ČSN 73 3610 

HSV, 
PSV 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   
jméno:d
ne:podpi
s: 

jméno:dn
e:podpis: 

jméno:dn
e:podpis: 

2.8 
kontrola veškerých 

spojů před zavěšením 
na zvedáky 

kontrola šroubových spojů, 
správnost a kompletnost 

provedení 
PD, ČSN EN 1090-1 

HSV, 
PSV 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.9 
kontrola kotvení 

mechanických zvedáků 

kontrola kompletnosti, 
zakotvení do výztužných ok, 

sestavení dle technického listu 
PD, TL 

HSV, 
PSV 

vizuálně průběžně SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.10 
kontrola koordinace v 
průběhu zvedání sila 

kontrola rychlosti větru, 
plynulého výtahu 

PD HSV měřením průběžně SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.11 

kontrola kompletnosti 
spojů a výztuh v celém 

patře před dalším 
výtahem 

kontrola provedení spojů, 
osazení všech výztuh, 

kompletní dokončení daného 
obvodu 

PD, ČSN EN 1090-1 PSV vizuálně průběžně SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.12 
kontrola upevnění 
vzpěrných sloupů 

estakády 

kontrola umístění, kotvení, 
osazení všech prvků, 

šroubových spojů 
PD, ČSN EN 1090-1 

HSV, 
PSV 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 
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m
ez

io
p

er
ač

n
í 

2.13 
kontrola kotvení 
nosníků estakády 

kontrola kotvení k vrcholové 
skruži, šroubové spoje 

PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.14 
kontrola spojů 

estakády 
kontrola vzájemných spojů, 

šroubové spoje 
PD, ČSN EN 1090-1 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.15 kontrola spojů pláště 
kontrola kompletnosti spojů, 

kontrola nýtování 
PD, ČSN EN 1090-1 

HSV, 
PSV 

vizuálně, 
poklepem 

průběžně SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.16 
kontrola kotevních 

patek 

kontrola kompletnosti po 
obvodu pláště, přítomnost vše 

spojů  
PD, ČSN EN 1090-1 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2.17 kontrola těsnosti pláště 
kontrola utěsnění spáry mezi 
pláštěm a základovou deskou 

PD PSV vizuálně jednorázově SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

vý
st

u
p

n
í 

3.1 
kontrola kompletnosti 
montované konstrukce 

sila, soulad s PD 

shodnost tvaru s PD, umístění 
všech prvků 

PD 
HSV, 

PSV, TDI 
vizuálně jednorázově SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

3.2 
kontrola dokumentace 

o provedených 
zkouškách 

kontrola certifikačních listin, 
protokolů o provedených 

zkouškách 
PD 

HSV, 
PSV, TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno:d
ne:podpi
s: 

jméno:dn
e:podpis: 

jméno:dn
e:podpis: 

3.3 kontrola SD 
kontrola kompletnosti 

provedených záznamů, zápisy 
o provedených zkouškách 

PD 
HSV, 

PSV, TDI 
vizuálně jednorázově SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 
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Seznam použitých zkratek: 

 HSV  hlavní stavbyvedoucí 

 PSV  pomocný stavbyvedoucí 

 PD  projektová dokumentace 

 ZS  zařízení staveniště 

 TDI   technický dozor investora 

 SD  stavební deník 

 DL   dodací list 

 OL   objednací list 

 TL  technický list 

  

Použitá legislativa: 

 Vyhl. č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

 ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí 

 ČSN EN 13760 Provádění betonových konstrukcí 

 ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 

 ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 

 ČSN ISO 12480-1 Jeřáby a jejich bezpečné užívání 
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1 Vstupní kontrola 

1.1 kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI. 

Projektová dokumentace je základním dokumentem, který na staveništi musí být vždy 

k dispozici. U projektové dokumentace bude kontrolována především platnost PD, zda 

se jedná o konečnou schválenou verzi, dle které bude stavba prováděna. PD musí být 

odsouhlasena autorizovanou osobou a také investorem (resp. objednatelem). Je třeba mít 

k dispozici veškeré stavební výkresy, ale také montážní výkresy. Stavební povolení 

musí mít aktuální platnost. 

PD musí být provedena v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a 

také vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Výkresové části 

musí splňovat náležitosti normy ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení 

výkresů stavební části. 

Všechny montážní výkresy musí být provedeny tak, aby odpovídaly statickým 

výpočtům.  

Obsahové náležitosti PD: 

− Technická zpráva 

− Výkres situace 

− Montážní výkresy 

− Výkaz výměr 

− Výkresy S0 – půdorysy, řezy 

Kontrola se provede vizuálně za přítomnosti všech výše uvedených osob. O všech 

skutečnostech se provede zápis do SD. 

 

1.2 kontrola ZS 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Při přebírání staveniště je nutno zkontrolovat, zda je vše potřebné pro danou etapu 

k dispozici.  Bude kontrolováno zázemí pracovníků, včetně napojení na všechny nutné 

zdroje. Zkontroluje se, zda je staveniště vybaveno uzamykatelným skladem a zda 

vyhovuje svou rozlohou potřebám řešené technologické etapy. 

Bude zkontrolována staveništní komunikace, zda je v potřebném rozsahu a 

v požadované kvalitě. Jsou kontrolována místa umístění zvedacího mechanismu, včetně 
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mechanismu samotného. Současně se zkontroluje, zda mají pracovníci k dispozici 

všechno pracovní nářadí. 

Kontrola je vizuální a je provedena jednorázově při přebírání staveniště. 

Pokud je vše v pořádku, provede se zápis do SD a předají se všechny náležité protokoly 

o předání a převzetí staveniště. 

 

1.3 kontrola materiálu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Při přejímce materiálu je nutno zkontrolovat zejména množství, neporušenost, druh 

materiálu, zda odpovídá PD, jeho označení a soulad ceny na dodávkovém listu 

s objednacím listem. Označení všech materiálů musí být viditelné. U všech 

pozinkovaných prvků je kontrolován atestační list, na kterém bude ověření o vrstvě 

pozinku daných prvků.  Všechny dodací listy, včetně atestačních protokolů, budou 

archivovány. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o montovanou konstrukci z malých dílců, je nutno 

přeměřit geometrii. Geometrie prvků je ověřena měřením. Musí se přeměřit nejen 

strany, ale i úhlopříčky prvků, které musí být u pravoúhlých prvků shodné.  

O přejímce materiálu bude proveden zápis do SD. 

Po uložení a přejímce materiálu je zkontrolováno skladování všech konstrukčních 

prvků. Všechny C-profily jsou uloženy na paletách, vždy v levém a pravém provedení. 

Jedna paleta je vždy pro jeden druh subnosníku. Bude zkontrolováno, zda jsou profily 

nepoškozené, neznečištěné a zda je na jedné paletě vždy stejný počet levých a pravých 

provedení. Spojovací prvky budou uloženy v uzamykatelném skladu a na pracoviště 

budou vždy po částech dodávány pomocným pracovníkem. Příložky budou uloženy na 

paletě, která bude vybavena bočnicemi, aby nedocházelo k vyklouznutí prvků z palety 

při přepravě.  Pozinkované tabule budou skladovány také na paletách a to ve vodorovné 

pozici. Paleta bude mít na výšku max. 1200mm kvůli ruční manipulaci s dílci při 

samotné montáži. Vizuálně se zkontroluje, zda jsou všechny pozinkované tabule 

vzájemně odděleny distanční fólií či jiným materiálem, který zabrání poškození vrstvy 

pozinku při odebírání tabule.  

Střešní plášťové segmenty budou uloženy na paletách v min. výšce 200mm od povrchu 

a zaplachtovány, než budou použity pro montáž střešního pláště. Dle normy bude palety 
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uložena v mírném sklonu, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par. Skladování 

těchto prvků se řídí dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební.  

Silikonový tmel bude uložen v uzamykatelné místnosti spolu se spojovacími prvky a 

ručním pracovním nářadím. 

 

1.4 kontrola mechanismů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, který splňuje požadavky pro danou 

činnost. Zkontrolují se platné technické listy a také oprávnění osob, které budou stroje 

obsluhovat. Tyto osoby musí mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti a také platné 

průkazy k obsluhování daného stroje. Všechny náležitosti jeřábu udává ČSN ISO 12480 

– 1 Jeřáby a jejich bezpečné užívání. 

Na staveništi bude umístěn mobilní jeřáb, proto je v této fázi zkontroluje zapatkování 

výchozí polohy jeřábu. Patky, které jsou mimo staveništní komunikaci, musí být 

podloženy železobetonovými panely.  

Kontrola je vizuální a jednorázová, výjimkou je pouze zapatkování jeřábu, které se vždy 

přeměří (délka vysunutí) a kontrola je průběžná, vždy po změně pozice jeřábu.  

 

1.5 kontrola základových konstrukcí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Před započetím montáže je nutno zkontrolovat, zda byla řádně dokončena předchozí 

činnost, což jsou v tomto případě základové konstrukce. Základové konstrukce jsou 

železobetonové prstence se základovou deskou. Beton je třídy C16/20, stupeň vlivu 

prostředí XC2, stupeň konzistence S2, ocel B500A a frakce kameniva 16/32mm. 

Vyztužení je ze svařovaných sítí. 

Dle ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu se provede zkouška na ověření pevnosti, 

která musí dosahovat nejméně 70% konečné návrhové pevnosti betonu. Zkouška bude 

provedena odrazovým tvrdoměrem Schmidt N, který se přiloží na zkušební plochu a 

trvale se zvyšuje tlak na razník, než ocelový beran vyvodí ráz. Aby zkouška byla platná, 

musí se opakovat nejméně 10 čtení, aby bylo měření spolehlivé. Místa zkoušení musí 

být alespoň 25mm od okraje vzorku a 25mm od sebe navzájem. Montáž může být 

zahájena pouze po dosažení požadované pevnosti. 
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Dále se kontroluje geometrie základových konstrukcí. Výchozí normou je ČSN 73 0205 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Budou přeměřeny průměry desek v náhodných 

místech tak, že pásmo bude vždy procházet středem desky. Povolená odchylka je +/-

20mm na celý průměr desky.  

 Ověří se rovinnost základových desek. Dle ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí pro třídu 1 (jednoduché základové konstrukce, pevnostní třída C25/30 a 

nižší)je stanovena odchylka max. 15mm na 2m. Zkouška je provedena nivelačním 

přístrojem s dvoumetrovou latí. 

Vizuálně se zkontrolují ocelová oka vyvedená nad základovou desku. Tato oka musí být 

vyvedena do výšky 150mm nad úroveň základové desky. Je nutno zkontrolovat také 

správný počet příslušející danému silu (SPA 19,7/15 – 26, SPA 15/17 – 18, SLA 7,5/7 – 

12).  

Nakonec bude u skladovacích sil přeměřena geometrie sníženého základu v ose sila, kde 

bude umístěn dopravník. Osa dopravníku musí být totožná s hlavní osou sila (viz. A.4 

Technologický předpis pro montáž sil), jeho šířka musí být 600mm a hloubka 300mm. 

Odchylka obou rozměrů je +/- 5mm. 

Pokud jsou všechny výše uvedené náležitosti splněny, provede se zápis do SD. 

Kontroly jsou provedeny měřením i vizuálně, všechny jsou jednorázové. 

 

2 Mezioperační kontrola 

2.1 kontrola vytyčení hlavních a vedlejších os sil 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Kontrola se provádí měřením pásmem. Všechny osy musí procházet středem sila (viz. 

A.4 Technologický předpis pro montáž sil). Ze středu jdou tedy 4 přímky, které jsou 

vždy od středu sila po obvod sila. Všechny tyto strany musí být stejně dlouhé. Odchylka 

se připouští +/-5mm na délku strany.  

Mimo délky stran se ověří také vzájemná kolmost stran.  

Měření je jednorázové. Po dokončení se provede zápis do SD. 

 

2.2 kontrola vyznačení bodů obvodového pláště 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
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Kontrola se provádí měřením pásmem. Body jsou vyznačeny před výztužným okem pro 

mechanické zvedáky. Tyto body se přeměří pásmem ze středu základové desky. 

Všechny přímky vedené ze středu k vyznačenému bodu musí být stejně dlouhé. 

Připouští de odchylka +/-5mm. 

Měření je jednorázové a provádí se měřením. 

 

2.3 kontrola výšky a umístění stacionární montážní plošiny 
Kontrolu provádí HSV a PSV. 

Výška stacionární plošiny je velmi důležitá a musí být maximálně přesná, neboť se 

jedná o výchozí bod montáže sil. Na vrcholové konstrukce stacionární plošiny je 

ukládána vrcholová skruž, na kterou se montují krokve. Po položení patek, sloupů a 

montážní podesty této plošiny se ověří, zda je střed konstrukce shodný se středem 

základové desky sila. Měření se provede pásmem. 

Po ověření umístění se nivelačním přístrojem ověří výška vrcholové roviny stacionární 

plošiny. Ta je dána typem sila a musí být shodná s montážními výkresy. Odchylka se 

povoluje max. +/- 5mm na celou výšku.  

Kontrola je jednorázová a provádí se měřením. Provede se zápis do SD. 

 

2.4 kontrola osazení vrcholové skruže 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Po osazení a dočasném přikotvení vrcholové skruže ke stacionární plošině se ověří 

poloha skruže. Skruž musí být umístěna dokonale nad středem základové desky, neboť 

manipulace s celou střešní konstrukcí není možná vzhledem k váze konstrukce. 

Střed se ověří spuštěním olovnice ze středu této skruže na montážní podestu, která má 

vyznačení střed dle základové desky. 

Skruž musí být osazena tak, aby umožňovala přišroubování krokevních segmentů 

přesně nad vedlejší osou sila. Skruž se tedy musí vhodně natočit z hlediska 

přichystaných otvorů. 

Kontrola se provádí měřením, jednorázově. Následuje zápis do SD. 

 

2.5 kontrola osazení krokevních segmentů dle os sila 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
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Výchozí čtyři krokevní segmenty musí být přesně umístěny dle hlavní a vedlejší osy sila 

(viz. A.4 Technologický předpis pro montáž sil ), kontrola se provede pomocí olovnice. 

U dvou krokevních segmentů se olovnice spustí z osy tohoto segmentu (vždy ze středu 

každé vodorovné výztuhy) na základovou desku, kde se olovnice musí promítnout na 

vyznačenou osu sila. U dvou dalších je osa sila totožná vždy s jednou krokví 

krokevního segmentu, olovnice se tedy spustí z příslušné krokve vždy v místě napojení 

výztuhy. Hrot olovnice musí být opět totožný s osou sila. 

Kontrola je jednorázová, provede se zápis do SD. 

 

2.6 kontrola všech spojů před montáží střešního pláště 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Kontrola probíhá dle ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí. Pro šroubové 

spoje musí být použito šroubů předepsaných v montážních výkresech, po utažení musí 

šroub přesahovat matici nejméně dvěma závity. Pod maticí musí být vždy umístěna 

podložka. Šrouby musí být utahovány utahovacím momentem tak, jak je předepsáno 

v dokumentaci.  

Vše bude kontrolováno vizuálně, jednorázově před zakrytím střešní nosné konstrukce 

střešním pláštěm. 

Kontrola spojů bude uvedena v SD. 

 

2.7 kontrola těsnosti střešního pláště 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Vizuálně se zkontrolují všechny vzájemné spoje střešních segmentů, v případě 

dvouobvodového se zkontroluje, zda je spodní obvod podsunut pod horní a tento přesah 

činí alespoň 150mm. Spoje plášťových segmentů musí odpovídat montážním výkresům.  

Spoje plášťových segmentů jsou drážkované dvojité. Dle normy ČSN 73 3610 

Navrhování klempířských konstrukcí musí dvojitá drážka ležatá splňovat šířku min. 20-

25mm a spoj musí být rovnoběžný se směrem toku vody. 

Kontrola se provádí jak vizuálně, tak přeměřením šířky drážky. O kontrole se provede 

zápis do SD. 
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2.8 kontrola veškerých spojů před zavěšením na zvedáky 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Kontrola se provádí dle stejných pokynů, které jsou uvedeny v 2.6 kontrola spojů před 

montáží střešního pláště. 

Je proveden zápis do SD. 

 

2.9 kontrola kotvení mechanických zvedáků 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Mechanické zvedáky jsou kotveny do výztužných ok, vyvedených ze základové 

konstrukce. Mechanické zvedáky musí být v každém výztužném oku po obvodu 

konstrukce. Zvedáky musí být sestavené a zakotvené přesně dle pokynů uvedených 

v technických listech a v montážních výkresech.  

Kontrola je vizuální a je provedena vždy po každém vyzvednutí sila, kdy může být 

narušena stabilita zvedáku. 

 

2.10 kontrola koordinace v průběhu zvedání sila 
Kontrolu provádí: HSV. 

Koordinovaný výtah sila o jedno patro (tj. o 1200mm) musí probíhat na rozkaz jedné 

osoby.  

Nejprve se změří anemometrem rychlost větru, která nesmí překročit 4ms-1. Pokud jsou 

všechny podmínky splněny, následuje zdvih. 

Zdvih řídí pouze jedna osoba, obsazeny musí být všechny zvedáky. Zdvih musí být 

absolutně koordinovaný, každých 100mm se kontroluje vzájemná výška všech zvedáků. 

Kontrola se provádí měřením metrem a probíhá při každém zdvihání sila. 

 

2.11 kontrola kompletnosti spojů a výztuh v celém patře před dalším 
výtahem 
Kontrolu provádí: PSV 

Před samotným vyzvednutím se nejprve zkontroluje kompletnost montáže daného 

obvodu. Zkontroluje se počet osazených výztuh dle montážních výkresů a také, zda jsou 

všechny spoje tohoto obvodu dokončeny.  

O kontrole se provede zápis do SD. 
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2.12 kontrola upevnění vzpěrných sloupů estakády 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Kontrolují se umístění výztuh a celého vzpěrného sloupu, jehož osa prochází hlavní 

osou sila. Opět jsou kontrolovány šroubové spoje, jak již bylo popsáno v bodě 2.6 

kontrola všech spojů před montáží střešního pláště. 

Kontrola je vizuální a jednorázová, provede se záznam do SD.  

 

2.13 kontrola kotvení nosníků estakády 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Je kontrolováno upevnění na vrcholovou skruž střešní konstrukce. Kotvení je 

šroubovými spoji, které budou kontrolovány stejným způsobem, jak již bylo uvedeno 

výše.  

Provede se zápis do SD.  

 

2.14 kontrola spojů estakády 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Opět se jedná o šroubové spoje, které byly popsány již dříve. Kontrola probíhá stejně, 

zkontroluje se kompletnost spojů dle montážních výkresů a jejich správnost. 

Kontrola je jednorázová, vizuální, zapíše se záznam do SD. 

 

2.15 kontrola spojů pláště 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 

Spoje pláště jsou nýtované, aby stěna zevnitř sila byla téměř hladká. Kontrola těchto 

spojů je dle ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí, která udává, že dílec se 

před nýtováním musí zajistit prozatímními spoji, které v tomto případě budou zajišťovat 

vystřeďovací hroty. Všechny styky musí být vyrobeny tak, aby se nemuselo použít 

těžkých kladiv či tvrdých trnů při stykování dvou dílců. Zajištěna musí být také těsnost 

spoje.  

Kontrola kvality nýtování je provedena vizuálně a poklepem nýtovaných hlav 

kontrolním kladívkem, při kterém se nýt nesmí rozechvět. 

V případě zjištění vady nýtu se musí celý spoj odřezat tak, aby nedošlo k poškození 

dílce, zejména povrchových vrstev pozinku. 
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Kontrola je prováděna průběžně vždy po dokončení jednoho obvodu pláště. Je proveden 

zápis do SD.  

 

2.16 kontrola kotevních patek 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Provede se vizuální kontrola kompletnosti všech osazených patek. Je zkontrolováno, 

zda jsou umístěny všechny šroubové spoje. Bude zkontrolováno, zda všechny spoje 

mají příslušné podložky pod maticí apod., jak již bylo popsáno výše u šroubových 

spojů. 

Kontrola je vizuální a probíhá jednorázově po dokončení montáže sila. 

 

2.17 kontrola těsnosti pláště 
Kontrolu provádí: PSV. 

Kontrola je provedena vizuálně, kdy se ověří, zda byly všechny netěsnosti u základové 

desky mezi všemi kotevními patkami vyplněny silikonovým tmelem.  

Je proveden zápis do SD o ukončení prací na řešené etapě. 

 

3 Výstupní kontrola 

3.1 kontrola kompletnosti montované konstrukce sila, soulad s PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Je provedena kontrola kompletnosti konstrukce. Zkontroluje se tvar konstrukce, 

umístění všech střešních prvků, kotevních patek a celistvost konstrukce. Veškeré 

provedené práce musí odpovídat platné PD, velký důraz je kladen na montážní výkresy, 

které odpovídají statickému výpočtu. Všechny použité materiály musí být v souladu 

s výkresovou dokumentací. 

Kontrola se uvede v SD, je vizuální, jednorázová. 

 

3.2 kontrola dokumentace o provedených zkouškách 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
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Kontrolují se certifikační listiny všech dodaných materiálů a s nimi souvisejícími 

zkouškami. Je zkontrolováno, zda byly provedeny všechny zkoušky a zda byl o nich 

proveden záznam. Všechny kontroly musí být dle platné legislativy. 

Provádí se jednorázově, vizuálně. O kontrole a kompletnosti provedených zkoušek se 

provede zápis do SD. 

 

3.3 kontrola SD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 

Jednorázově se zkontroluje, zda jsou v SD uvedeny všechny náležitosti za danou etapu.
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Následující textová část je zpracována ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 

bližších dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používání 

mechanismů, pracovních pomůcek apod. je upraveno Nařízením vlády (dále jen NV) č. 

378/2001 SB., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Všichni pracovníci budou školeni na základě výše uvedené legislativy, a také v souladu 

s NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na ochranu a zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky; a NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

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

Tato kapitola upozorňuje na základní rizika, související s řešenou technologickou 

etapou montáže sil, a uvádí také možná opatření, jak daným rizikům předcházet. 

Pracovníci budou školeni před zahájením prací, budou seznámeni s povinnostmi 

souvisejícími s touto problematikou, např. jak používat ochranné osobní pomůcky, kdy 

je možno sejmou ochrannou stavební helmu apod. Seznámí se s riziky, která jim hrozí 

při nedodržování pokynů. 

V této části jsou vytipována ta nejhlavnější rizika. 
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1 Staveniště 
Zdroj rizika: 

 Staveniště, pracoviště, podlahy a komunikace – pohyb osob 

Identifikace nebezpečí:  

Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými 

částmi 

Opatření: 

Drobný materiál a jiné podobné prvky budou vždy po skončení směny uklizeny a 

při manipulaci s nimi se bude udržovat pořádek. Pracovníci musí být vybaveni 

pracovní obuví s vyšší podrážkou, která se snadno nepoškodí.  

 

Zdroj rizika: 

Působení povětrnostních a přírodních vlivů 

Identifikace nebezpečí:  

Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 

prostranstvích; úpal, úžeh, popálení v letním období 

Opatření: 

Pracovníci se musí chránit dostatečným oděvem proti chladnému počasí, stejně tak 

jako chránit se před deštěm apod. Sociální a hygienické zázemí bude v zimním 

období vytápěno. 

V letním období se musí pracovníci chránit ochrannými přípravky, používat 

pokrývky hlavy. Dodavatel stavby svým pracovníkům zajistí dostatečný přísun 

tekutin. 

 

Zdroj rizika: 

Staveniště, pracoviště, podlahy a komunikace – pohyb osob 

Identifikace nebezpečí:  
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Naražení různých částí těla při pádu, podvrtnutí nohy při chůzi osob po 

staveništních komunikacích, pracovištích atd. 

 

Opatření: 

Všechny povrchy musí být uklizeny, na komunikačních a přístupných plochách se 

nesmí neplánovaně skladovat materiál. Komunikace se musí udržovat volné a 

průchodné/průjezdné. Vzniklé překážky se musí vždy neprodleně odstranit.  

 

Zdroj rizika: 

Břemena a předměty – pád z výšky 

Identifikace nebezpečí:  

Ohrožení pádu břemene s následkem zranění hlavy apod., uvolnění břemene 

z úvazu jeřábu 

Opatření: 

Bezpečná manipulace s ručním pracovním nářadím a materiálem při práci ve 

výškách. Pracovníci by při pohybu na staveništi měli vždy dbát zvýšené pozornosti 

a sledovat své okolí. Břemena smí na jeřáb uvazovat pouze zkušení pověření 

pracovníci s vazačským průkazem a platnou zdravotní způsobilostí. Jeřáb se smí 

pohybovat pouze nad dovoleným manipulačním prostorem. Všichni pracovníci 

musí při pohybu na staveništi používat ochranné stavební helmy, nesmí se 

pohybovat pod zavěšeným břemenem, na jeřáb se nesmí uvazovat poškozené prvky 

nebo prvky, které mají na povrchu námrazu, která by mohla způsobit vysmeknutí z 

úvazu. 

 

Zdroj rizika: 

Staveništní komunikace – společný pohyb osob a vozidel 

Identifikace nebezpečí:  

Střet vozidla s pracovníkem s nebezpečím úrazu 

Opatření: 
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Pracovníci se musí držet při okraji vozovky. Vozidla se mohou v místě 

probíhajících prací pohybovat rychlostí max. 10kmh-1, všechny zúčastněné strany 

mají dostatek času k zpozorování druhé strany. Obsluha vozidel bude zásadně 

dodržovat maximální povolenou rychlost. Pracovníci budou při pohybu na 

staveništi používat reflexní vesty.  

 

2 Práce ve výškách 
Zdroj rizika: 

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou 

Identifikace nebezpečí:  

Nepovolené přelézání ochranného koše montážní plošiny, nezajištění vstupu na 

plošinu uzavřením zábradlí 

Opatření: 

Pracovníci budou řádně proškoleni a poučeni o pohybu na montážní plošině. 

Pracovník se musí držet v prostoru ohraničeném ochranným zábradlím a za 

žádných okolností nesmí zábradlí přelézat či se nebezpečně natahovat mimo 

ochranný koš montážní plošiny.  

Osobní ochranné pomůcky (např. úvaz) nebudou použity, koš montážní plošiny je 

ohraničen zábradlím, které zajišťuje dostatečnou bezpečnost při používání dle 

pokynů. 

 

Zdroj rizika: 

Břemena a předměty – pád z výšky 

Identifikace nebezpečí:  

Pád spojovacího materiálu 

Opatření: 

Pracovníci budou při své práci postupovat se zvýšenou opatrností. V průběhu 

upevňování prvků se pod montážní plošinou a v jejím bezprostředním okolí 

nebudou pohybovat jiní pracovníci.  
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3 Montážní práce 
Zdroj rizika: 

Pozinkované tabule 

Identifikace nebezpečí:  

Pád tabule na končetinu pracovníka, pořezání ruky hranou tabule, vysmeknutí při 

manipulaci 

Opatření: 

Manipulaci s dílci provádí tři pomocní pracovníci. Tabule jsou poměrně těžké a 

proto je tíha rozložena mezi tři pracovníky tak, aby plynule zvládli tuto práci po 

celou dobu trvání pracovní směny. Pracovníci budou postupovat opatrně tak, aby 

jim tabule nevyklouzla a neporanila jim nohu. Jak již bylo uvedeno výše, 

pracovníci musí mít pevnou pracovní obuv. Při manipulaci s dílci budou pracovníci 

používat ochranné pracovní rukavice, které budou bránit pořezání. 

 

Zdroj rizika: 

Konstrukční prvky 

Identifikace nebezpečí:  

Nebezpečí poranění pořezáním o ostrohranné prvky 

Opatření: 

Všechny konstrukční prvky jsou ocelové prvky, které jsou již předem připraveny 

do požadovaných rozměrů. Vlivem upravování prvků mohly vzniknout ostré hrany. 

Všichni pracovníci budou při montáži používat ochranné pracovní rukavice.  
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1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 
Projektová dokumentace obsahuje celkový výkaz výměr, včetně seznamu všech 

dodavatelů, potřebných materiálů a financí. Součástí této práce je výkaz výměr pro 

zemní práce a základové konstrukce sil, a pro objekt haly příjmu. V těchto výměrách 

není obsažena technologie posklizňové linky, kterou zajišťuje firma Agroing s.r.o. 

 

2 Odvodnění staveniště 
Staveniště je na rovinném území, odvodnění je zajištěno nově budovanými 

odvodňovacími žlaby, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Tyto žlaby 

budou vybudovány podél sil. 

 

3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Nově budované objekty nevyžadují napojení na zdroj vody a kanalizace. Rozvod vody a 

kanalizace je pouze stávající do stávajících objektů, které budou nadále využívány pro 

účely stavby. Tyto stávající objekty budou polohově i výškově označeny ještě před 

začátkem výstavby, je to jedna z podmínek předání staveniště dodavateli stavby. 

Napojení je realizováno přípojkami, nicméně vzhledem k využití stávajících objektů, 

které jsou na zdroje energií již napojeny, bude pro účely staveniště rozvedena pouze 

elektrická energie pro účely osvětlení. Zda stávající zdroje splňují kapacity pro danou 

technologickou etapu, je uvedeno v kapitole A.8 Technická zpráva zařízení staveniště.  

Na staveništi bude zbudována staveništní komunikace a komunikace jako nově 

budovaný stavební objekt investičního záměru. Staveništní komunikace je provedena 

z betonového recyklátu tl. 150mm na geotextilii. Budoucí vnitrostředisková komunikace 

bude položena bez finální povrchové úpravy dle PD, aby nebyla v průběhu výstavby 

tato vrstva porušena. Staveništní komunikace bude po dokončení stavby odstraněna, 

nově budovaná vnitrostředisková bude opravena a dokončí se povrchová úprava.  
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4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provoz na staveništi bude pouze v denní době a to mezi 7:00 až 20:00, nebude tedy 

narušen noční klid obyvatel obce Horní Moštěnice.  

V příloze A.10 Staveništní hluk, bylo jednoduchým výpočtem ověřeno, že okolní 

zástavba nebude výstavbou ohrožena z hlediska nedodržených hygienických limitů 

hladiny akustického tlaku. V průběhu zemních prací bude při zvýšené prašnosti 

staveniště kropeno vodou, aby se zabránilo šíření prachu. Vibrace neohrozí okolní 

zástavbu. 

 

5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště je chráněno po celém obvodu oplocením. Brána vjezdu/výjezdu bude po čas 

výstavby neustále pod dohledem odpovědné osoby. Po skončení směny bude brána vždy 

uzamčena.  

Brána i oplocení na každé straně staveniště, bude opatřeno výstražnou cedulí „ZÁKAZ 

VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. V bezprostřední blízkosti vjezdu/výjezdu na 

staveniště bude umístěna značka „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 

V nočních hodinách bude brána osvětlena. 

V místě vjezdu/výjezdu bude také varovná značka se zákazem zastavení. 

V okolí staveniště nebude skladován žádný materiál, ani odstaveny mechanismy, 

všechny tyto budou pouze na pozemku investora. Odpady budou skladovány 

v kontejnerech se záklopem, aby lehké odpady nebyly např. odfouknuty a neohrožovaly 

okolní komunikace apod. 

Demolice nejsou součástí tohoto projektu, byly provedeny v předstihu, kdy byla 

provedena demolice kravína a seníků, které se na pozemku nacházely. Součástí 

demolice bylo také odstranění komunikace v přilehlé ploše kravína a odstranění dřevin.  

Dřeviny budou nově vysazeny po dokončení stavby, kdy podél řeky Moštěnky bude 

vysazen zápoj zeleně, který bude krýt protihlukovou stěnu a přispívat k snížení hluku. 
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6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Staveniště je pouze ve vlastnictví investora, zabírané plochy pro skladování dodaného 

stavebního materiálu jsou pouze na tomto stavebním pozemku. Stavební stroje, stejně 

jako dodávková vozidla, se budou zdržovat pouze na území staveniště. 

7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Vzhledem k tomu, že převažují montované konstrukce, je množství odpadů ve srovnání 

s jinými technologiemi minimální. Prvky ocelových konstrukcí jsou přesné prvky, které 

na stavbě již nebudou upravovány. Jedná se především o obalový materiál, 

znehodnocené dřevěné proklady či palety. Všechen odpad bude tříděn a ukládán do 

kontejnerů, které jsou uloženy v blízkosti vjezdu u stávajícího objektu.  

Kontejnery budou vždy po naplnění odvezeny pověřenou organizací. Komunální odpad 

bude odvážen dle vyhlášky č. 01/2011 obce Horní Moštěnice pověřenou organizací. 

 

8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin 
Snímaná ornice bude rozdělena na dvě části. První část, která bude náležet pro 

konečnou úpravu terénu, bude uložena na staveništi, její objem je 512m3. Druhá část 

sejmuté ornice bude odvezena na skládku v Prosenici u Přerova, její objem činí 792m3. 

Objemy jsou uvedeny včetně nakypření (15%). 

Zemina vytěžená z výkopů bude odvezena v celkovém objemu taktéž na skládku 

v Prosenici u Přerova.  

Přísun zeminy na staveniště není zapotřebí. 

 

9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Pro stavební činnost budou použity pouze mechanismy, které prošly pravidelnou 

kontrolou a mají náležitý technický stav, aby nedocházelo k úniku pohonných hmot a 

olejů.  

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou a s místními 

vyhláškami, které upravují nakládání s recyklovatelným a komunálním odpadem. 
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Účinky hluku a vibrací, upraveny NV č. 272/2011 Sb., budou řádně dodržovány. 

Vibrace nebudou nadměrné, a tedy nebudou zatěžovat okolí staveniště. Hluk je 

posouzen v rámci výstavby na dominantní zdroj, který je v tomto případě jeřáb 

DEMAG AC35L. Dodržení hygienických limitů je ověřeno v části A.10 Staveništní 

hluk. 

 

10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Výchozím zákonem je Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Všichni pracovníci budou školeni a prokážou se zdravotní 

způsobilostí k vykonávání jim příslušné pozice. Pracovníci budou seznámeni se všemi 

riziky souvisejícími s Nařízením vlády (dále jen NV) č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky; a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V rámci BOZP je 

zpracována samostatná textová část A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

– Montáž sil. 

Používání strojů a pracovních pomůcek upravuje NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Obsluha jeřábu a montážní plošiny se musí prokázat oprávněním používat 

příslušný stroj, jak již bylo uvedeno, je nutno se prokázat také platnou zdravotní 

způsobilostí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, koordinátor BOZP bude na stavbu 

přizván. 

11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny okolní stavby, bezbariérová opatření nejsou nutná. 

12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při vjezdu (resp. výjezdu) budou umístěna dočasná dopravní značení upozorňující na 

probíhající stavbu, tedy výjezd vozidel, zákaz stání apod. Tyto dočasné dopravní značky 
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budou umístěny také na začátku ulice Revoluční v obou směrech, kde se nachází vjezd 

na staveniště. 

Dopravní opatření jsou znázorněna v příloze B.1 Situace dopravních vztahů. 

 

13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Jako speciální podmínky při provádění stavby můžeme brát výskyt ochranných pásem 

(dále OP). Tyto souvisejí především se stávající trafostanicí v severozápadní části 

staveniště. Dle Zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. energetický zákon) jsou ochranná pásma 

následující: 7,0m od stávajících krajních konstrukcí trafostanice. OP od vedení 

vysokého napětí je taktéž 7,0m (napětí nad 1kV do 35kV včetně – vedení bez izolací) 

od krajních vodičů na obě strany. OP vedení nízkého napětí je 1,0m od krajních vodičů 

na obě strany. Dále je ještě nutno zmínit OP vodoteče, které činí 10m od paty objektu. 

 

14 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů 

Datum zahájení I.etapy:  únor 2011 

Datum dokončení I.etapy: červenec 2011 

Datum zahájení II.etapy: březen 2012 

Datum dokončení II.etapy: duben 2012 
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1 Identifika ční údaje o stavbě 
Název stavby: Posklizňová linka Horní Moštěnice 

Místo stavby: Parcelní číslo 1031/2 a 507, ulice Revoluční 

 751 17 Horní Moštěnice, Česká Republika 

Investor: SALIX Morava a.s. 

 Revoluční 30 

 751 17 Horní Moštěnice, Česká Republika 

Zhotovitel: AGROING Brno s.r.o. 

 Veslařská 25 

 637 00 Brno, Česká Republika 

 

2 Informace o staveništi 
Staveniště se nachází na stavební parcele č. 1031/2 a 507, která dříve sloužila jako 

hospodářské středisko kravína. Staveniště je dobře přístupné ze stávajících komunikací 

z ulice Revoluční, na kterou je napojen vjezd/výjezd. 

 Území staveniště již dříve sloužilo zemědělskému objektu, účel se tedy v zásadě 

nezmění. Bezprostředně v okolí se nacházejí stavby místních firem.  

Staveniště je zbaveno dřevin, které byly odstraněny spolu s demolicí kravína. Území je 

rovinné, po dokončení stavby bude vysazena řada stromů za plánovanou hlukovou 

stěnou podél hranice severní části staveniště. 

Po celou dobu je staveniště chráněno varovnými cedulemi proti vniku nepovolaných 

osob. Oplocení je drátěné průhledné výšky 1,8m, vjezd/výjezd bude vždy po skončení 

směny uzamčen. 

 

3 Sítě technické infrastruktury 
Nově budované objekty budou napojeny na elektrickou energii, která je přivedena ze 

stávající trafostanice v severozápadní části staveniště k rozvodné skříni u prachové 
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komory. Z tohoto rozvaděče bude energie přivedena ke všem místům spotřeby nově 

budovaných stavebních objektů.  

Sušička potřebuje přívod plynu, který bude připojen potrubím ze stávajícího HUP na 

jižní hranici pozemku.  

Přípojky budou vybudovány v předstihu a budou řádně vyznačeny stejně jako stávající 

sítě, aby nedošlo v průběhu zemních prací k poškození. 

 

4 Zajištění zdrojů a energií 
Všechny zdroje jsou napojeny přípojkami. Kanalizační a vodovodní síť je pouze 

stávající a jsou přivedeny ke stávajícím objektům. Nové přípojky těchto sítí nejsou 

k nově budovaným objektům přivedeny, neboť jejich charakter to nevyžaduje. 

Voda pro požární účely je zajištěna ze stávajícího hydrantu v západní části staveniště. 

Dosah je dostatečný pro všechny budované objekty. 

Elektrická energie je z rozvodné skříně přivedena pro účely staveniště pouze k osvětlení 

staveniště. 

Plynovod je stávající, přiveden ke kancelářím. V případě vytápění stávajícího objektu 

pro ostatní pracovníky bude využita elektrická energie, která v objektu již je. 

 

5 Uspořádání a bezpečnost staveniště 
Obvod staveniště je opatřen oplocením, které je z velké části stávající a dosahuje výšky 

1,8m. Oplocení je po cca 200m vždy opatřeno varovnými značkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám“. V severní části staveniště podél řeky Moštěnky je oplocení 

nové, drátěné průhledné výšky taktéž 1,8m. 

V místě vjezdu/výjezdu je stávající uzamykatelná brána, která bude po čas provozu pod 

stálým dohledem.  Místo vjezdu/výjezdu je v obou směrech na ulici Revoluční 

označeno výstražnými značkami „Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Po skončení 

pracovní směny bude brána uzamčena. 

V areálu staveniště bude komunikace vybavena značkami určující maximální povolenou 

rychlost a to 15 kmh-1. V místech probíhajících prací bude rychlost snížena na 10 kmh-1. 
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6 Údaje o dopravních trasách 
Příjezd na staveniště je ulicí Revoluční, která je napojena na hlavní silnici Dr. M. Tyrše. 

Doprava materiálu nepředpokládá tahače s dlouhými návěsy, které by mohly 

předpokládat kritické úseky dopravní trasy. Doprava materiálu je věcí dodavatele těchto 

prvků, který si sám ověří průjezdnost trasy, především z hlediska hmotnosti nákladu. 

Z hlediska primární dopravy je také řešen odvoz zeminy z výkopku. Tato zemina je 

odvážena na nejbližší skládku, která je v Prosenici u Přerova, vzdálená 9,9km. 

 

7 Řešení zařízení staveniště 

7.1 doprava po staveništi 
V místě vjezdu na staveniště je na ulici Revoluční napojena stávající vnitrostředisková 

komunikace, která probíhá až po stávající objekt, který bude sloužit pro účel zařízení 

staveniště. Na tuto komunikaci plynule naváže nově budovaná komunikace, která bude 

bez finální povrchové úpravy sloužit jako staveništní, po dokončení stavby se upraví a 

provede povrchová úprava v provedení silniční beton. Na tuto komunikaci bude 

napojena staveništní komunikace podél skladovacích sil, která bude po dokončení plně 

odstraněna. Tato komunikace bude z betonového recyklátu tl. 150mm na geotextilii.  

Komunikace jsou navrženy tak, aby splňovaly průjezd nákladních vozidel a jeřábu. 

Poloměr komunikací je nejméně 15,0m. 

 

7.2 skladovací plochy 
Pro řešenou technologickou etapu montáže sil není třeba vytvářet zvláštní skladovací 

plochy. Sila budou montována postupně a vždy bude využito příslušné základové 

konstrukce, na jednu fázi etapy bude využito sousední základové konstrukce. 

Skladovací plochy pro ostatní technologické etapy jsou znázorněny v příloze B.5 Výkres 

zařízení staveniště pro založení celé stavby, kde jsou plochy využívány pro bednění aj. 

Dopravený materiál bude uložen na paletách, na kterých je i dopraven. V případě 

potřeby budou palety zaplachtovány. Po dokončení střešní části sila bude materiál 

přirozeně chráněn proti dešťům a jiným nepříznivým klimatickým vlivům. 
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Ruční pracovní nářadí, jakožto i spojovací prvky a podobný drobný materiál, budou 

uloženy v uzamykatelné místnosti stávajícího objektu, jež bude využit také pro sociální 

účely zařízení staveniště. 

 

8 Osvětlení staveniště 
Po staveništi bude rozvedena síť světelných lamp. Tyto lampy budou rozmístěny na 

hlavních bodech pravidelně od sebe vzdálených (viz. B.6 Výkres zařízení staveniště pro 

montáž skladovacích sil a haly příjmu).  

 

9 Hlídání staveniště 
Staveniště má vjezd shodný s výjezdem. Brána je uzavíratelná a uzamykatelná a je 

opatřena varovnými značkami proti vstupu nepovolaným osobám. V blízkosti vjezdu je 

stávající objekt, v němž se nachází kanceláře. V tomto objektu bude osoba, která bude 

mít zodpovědnost za pohyb osob na staveništi. Z objektu jde dobře vidět na místo 

vjezdu/výjezdu. Tato osoba bude pověřena kontrolou osob a vozů přijíždějících na 

staveniště a po skončení pracovní směny bude bránu uzamykat. 

Staveniště je v celé délce oploceno do výšky 1,8m. 

 

10 Vliv provád ění stavby na životní prostředí 
Vliv stavby z tohoto hlediska můžeme posuzovat v různých odvětvích. První můžeme 

zmínit odpady, které při stavbě vznikají. Nakládání s odpady se řídí Zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech a dále vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 

odpadů. Stavba je montovaná z přesně vyrobených dílců, takže vznik odpadů je 

minimální. Jde především o obalové materiály, či znehodnocené dřevěné či ocelové 

prvky. Žádné nebezpečné látky nejsou v průběhu výstavby použity. Může však 

vzniknout situace, kdy unikne část pohonných hmot či olejů z mechanismů a 

dopravních vozidel. V tomto případě je zemina bezprostředně zlikvidována dle výše 

uvedené legislativy. 

Dále je provádění stavby posouzena z hlediska negativních účinků hluku na okolí 

stavby. Řešená technologická etapa vykazuje zvýšenou hladinu hluku používáním 

jeřábu. V případě staveništního hluku nám však Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
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ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací umožňuje zvýšit dovolený 

hygienický limit a je ověřeno (viz. C.7 Staveništní hluk), že staveništní hluk je 

v přípustných mezích hygienických limitů pro hladinu akustického tlaku. 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době, a to v rozmezí 7:00 – 20:00. 
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11 Dimenze sociálních a hygienických objektů zařízení 
staveniště 
Jak již bylo mnohokrát uvedeno, budou využity stávající objekty. Je třeba ověřit, zda je 

jejich plocha dostatečná. 

Kanceláře musí splňovat podlahovou plochu 15-20m2 pro vedoucího stavby. 

Šatna musí mít na jednoho pracovníka podlahovou plochu 1,25m2, v tomto případě 

však šatna slouží také ke konzumaci jídla, bude tedy zvýšena o 0,5m2 na hodnotu 

1,75m2 podlahové plochy na 1 pracovníka. Požadovaná hodnota je na maximální počet 

pracovníků = 26. V tomto případě vycházíme z předpokladu, že pro největší silo je 

nutno min. 26 pracovníků, které souvisí s počtem mechanických zvedáků. Těchto 26 

pracovníků samozřejmě nebude obsluhovat pouze jedno silo, ale v případě výtahu 

budou svoláni právě k danému silu a budou pokračovat na jiném objektu. Výsledná 

hodnota podlahové plochy pro šatny je: 26*1,75 = 45,5m2. 

Světlá výška stávajících objektů splňuje min. hodnotu 2,6m. 

Hygienický požadavek pro umývárny je 1 umyvadlo na 10 osob, v objektu musí být 

nejméně tedy 3 umyvadla. Na 15 osob je doporučena 1 sprchová kabina, minimální 

počet je 2 sprchové kabiny. WC místnost musí být mít nejméně 2 sedadla a 2 pisoáry.  

Podlahové plochy objekty jednoznačně splňují, o ostatní požadavky budou objekty 

případně doplněny před zahájením výstavby. 

 

12 Dimenzování staveniště pro potřeby vody a energie 

12.1 Maximální spotřeba vody 
Maximální spotřebu vodu je nutno určit pro dimenzi potrubí. Voda je v tomto případě 

dělena na tři hlavní odběry, a to voda požární, voda pro účely výstavby a třetí je voda 

pro hygienické účely.  

Požární voda v tomto případě nebude dimenzována, neboť na území staveniště se 

nachází stávající hydrant v západní části pozemku. Pro případy menších havárií budou 

umístěny dle zásad požární bezpečnosti ruční přenosné hasicí přístroje. Tato místa 

určuje samostatný projekt požární bezpečnosti. 



117 

 

Voda pro účely výstavby sil taktéž nebude uvažována. Jedná se o montáž předem 

připravených prvků. Proces výstavby nevykazuje žádné mokré procesy. Je však nutno 

započítat i související procesy, jako jsou betonáže, kde musíme uvažovat s vodou na 

ošetřování betonu nebo zemní práce, kdy je nutno mýt kola nákladních aut. 

VODA PRO PROVOZNÍ 

ÚČELY 

MĚRNÁ 

JEDNOTKA 
POČET MJ 

STŘEDNÍ 

NORMA [l] 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ 

Ošetřování betonu m3 1093,89 200 218778 

Ošetřování betonu však bude probíhat postupně, potřebné množství v tabulce udává 

celkové množství vody pro ošetřování betonu. Výstavba je proudová a budeme 

předpokládat, že najednou se bude ošetřovat maximálně 40% z daného množství. Odhad 

vychází z doby výstavby, výpočtu doby odbednění a z harmonogramu celé stavby. 

Spotřeba vody pro provozní účely: 

 156,4
36008

5,140,0218778

3600
−=

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅= ls

t

kS
Q nv

a  

Voda potřebná pro mytí vozidel pro mycí rampu bude jednorázově naplněna v době, 

kdy voda nebude užívána pro jinou potřebu. Voda je jednou naplněna, poté cirkuluje. 

Mycí rampa je vybavena sedimentační nádrží, kde se shromažďují kaly a jiné nečistoty 

z mytí. 

Voda pro hygienické účely vychází z průměrného maximálního počtu pracovníků na 

stavbě. Budeme tedy uvažovat s 26ti pracovníky. 

Stanovení potřeby vody pro sociálně hygienické potřeby: 

SPOTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNÍ 

A HYGIENICKÉ ÚČELY 

STŘEDNÍ NORMA 

[l/prac.] 

POČET 

PRACOVNÍKŮ 

CELKEM 

[l] 

Sprchy 45 26 1170 

Hygienické účely 40 26 1040 

CELKEM 2210 
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Celková spotřeba vody se určí dle: 

  

139,5
36008

7,2221026

3600
−=

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅

= ls
t

kNP
Q

nsp

b
 

kde:  Qb … množství vody v ls-1 

  Pp … počet pracovníků 

  Ns … norma spotřeby vody na osobu za den 

  kn … koeficient nerovnoměrnosti (sociálně hygienické účely 2,7) 

   t … čas, po který je voda odebírána 

 

Z vypočítaných hodnot určíme dimenzi potrubí dle následující tabulky: 

Výpočtový průtok 

Q [ls-1] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 

D 

palec (“) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 

mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

Z tabulky vychází dimenze potrubí 100mm. Dimenze je poměrně velká, nicméně 

přípojky stávajícího objektu, jež sloužil pro účely kravína, jsou dimenzovány dostatečně 

na tuto spotřebu.  

 

12.2 Maximální příkon elektrické energie 
Elektrická energie pro účely staveniště bude přivedena pouze ke staveništnímu 

osvětlení. K pracovištím není energie třeba, neboť ruční pracovní nářadí je vybaveno 

bateriemi, jeřáb a montážní plošina jsou na pohonné hmoty. 

Stávající objekty jsou vybaveny osvětlením, kanceláře jsou vytápěny plynem, stávající 

objekt pro zázemí pracovníků bude vybaveno elektrickým konvektorem. 

Strojní zařízení musíme opět uvažovat vzhledem k ostatním technologickým etapám. Je 

nutno uvažovat se svářecím strojem, vibrátorem, vibrační lištou apod. 
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STAVEBNÍ STROJ PŘÍKON ELEKTROMOTORU [kW] 

Svářecí stroj 9,8 

Vibrátor (3 ks) 3*1,0 

Vibrační lišta 1,8 

PŘÍKON CELKEM 14,6 

 

Stanovíme příkon vnějšího osvětlení: 

DRUH PRÁCE VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 

[kWm-2] 

PŘEDPOKLÁDANÁ 

PLOCHA 

OSVĚTLENÍ [m2] 

POČET 

LAMP 

PŘÍKON 

CELKEM 

[kW] 

Stavebně montážní 

práce 

0,010 510 10 51 

Nutný příkon elektrické energie pak vypočítáme ze vzorce: 

  

( ) ( )
( ) ( )
kWS

S

PPPPS

75,162

6,147,05108,06,145,01,1

7,08,05,01,1

22

2
1

2
321

=
⋅++⋅+⋅⋅=

+++⋅=

 

kde:  S  … elektrický příkon 

  P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi v kW 

  P2 …instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů v kW 

  P3 … instalovaný výkon vnějšího osvětlení v kW 

Potřebný příkon pro venkovní osvětlení 56,1 kW. 
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1 Vstupní údaje
Hluková studie je zpracována na fázi po dokon

(dále jen PL) v obci Horní Mošt

rodinných domů na ulici Zámostí severn

zástavba RD na ulici Revolu

posouzení na chráněný venkovní prostor staveb. 

Obr.1 Schematické znázorn

Z hlediska této problematiky je výstavba na dv

posouzení PL po dokonč

provedená opatření dosta

v průběhu výrobní přípravy II. etapy. 

Tato část bude zpracována v

ochraně zdraví před nepř

Posklizňová linka vykazuje velké množství zdroj

− příjem 

− čištění 

− akumulace
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Vstupní údaje 
luková studie je zpracována na fázi po dokončení I. etapy výstavby poskliz

obci Horní Moštěnice. V blízkosti PL byla vybudována nová zástavba 

ů na ulici Zámostí severně od hranice pozemku, ohrožena je také 

na ulici Revoluční východně od pozemku. V obou případech se jedná o 

ěný venkovní prostor staveb.  

Obr.1 Schematické znázornění řešené oblasti 

hlediska této problematiky je výstavba na dvě etapy velmi efektivní, nebo

po dokončení I. etapy v plném provozu prokazatelně

ření dostačující a pokud nejsou, lze protihluková opatř

hu výrobní přípravy II. etapy.  

ást bude zpracována v souladu s Nařízením vlády (dále NV) č

řed nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

ová linka vykazuje velké množství zdrojů hluku, mezi které pat

akumulace 

ení I. etapy výstavby posklizňové linky 

blízkosti PL byla vybudována nová zástavba 

 od hranice pozemku, ohrožena je také 

obou případech se jedná o 

 

 etapy velmi efektivní, neboť po 

plném provozu prokazatelně ukáže, zda jsou 

ující a pokud nejsou, lze protihluková opatření přichystat již 

) č. 272/2011 Sb. o 

 hluku, mezi které patří: 
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− sušení 

− skladovací sila 

− expedice 

− velín 

Z hlukového hlediska je známo, že vyšší hladina akustického tlaku zastíní zdroje 

s výrazně nižší hladinou akustického tlaku. Dle této skutečnosti jsou nejnepříznivější 

zdroje ventilátory u skladovacích sil a také potrubí pro transport surovin. Tyto zdroje 

jsou dominantní a budou dále řešeny.  

Dle NV č. 272/2011 Sb. je definován hluk z výše uvedených zdrojů jako proměnný, 

tedy jeho hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více 

než 5dB. Hluk ve svém zvukovém spektru neobsahuje tónové složky nad prahem 

slyšení. 

Jako výchozí hladiny akustického tlaku řešených zdrojů budou využity přímo naměřené 

hodnoty, které byly zjištěny 1m od zdroje za plného provozu posklizňové linky. Zdroje 

jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku: 

  



 

Obr.2 Označení dominantních zdroj

 

Čísly 1-6 jsou označeny ventilátory, 

akustického tlaku na transportním potrubí.

 Vždy byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku L

zpracovávaných surovin, tedy kuku

nejméně příznivá hodnota, ze které výpo
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ení dominantních zdrojů hluku 

(Pozn.: Čárkovanou čarou je znázorněna II. etapa)

čeny ventilátory, číslo 7 a 8 označuje místo měř

akustického tlaku na transportním potrubí. 

ěna ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T obou možných 

surovin, tedy kukuřice a obilí. V následující tabulce je uvedena vždy ta 

íznivá hodnota, ze které výpočet vychází: 

 

 

ěna II. etapa) 

ěření hladiny 

obou možných 

následující tabulce je uvedena vždy ta 
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Tab.1 Naměřené hladiny akustického tlaku dominantních zdrojů 

Číslo 

zdroje 
Popis měřícího místa 

Výsledná 

ekvivalentní 

hladina 

akustického tlaku 

Laeq,T [dB] 

1 1m od 1. ventilátoru u východní stěny sušící linky 88,8 

2 1m od 2. ventilátoru u východní stěny sušící linky 80,9 

3 1m od 3. ventilátoru u východní stěny sušící linky 82,1 

4 1m od 4. ventilátoru u východní stěny sušící linky 88,7 

5 1m od 2. ventilátoru u západní stěny sušící linky 93,2 

6 1m od 1. ventilátoru u západní stěny sušící linky 93,3 

7 3NP na plošině mezi potrubím pro transport surovin 87,0 

8 5NP na plošině 1m od potrubí 90,7 

Jak již bylo uvedeno, budeme sledovat hodnoty hladin akustického tlaku v chráněných 

venkovních prostorech. Limity pro chráněný venkovní prostor v tomto případě upravuje 

NV č.272/2011 Sb. dle §12 následovně: 

Pro denní dobu je stanoven pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro noční 

dobu pro jednu nejhlučnější hodinu. Noční doba bude vzata v úvahu, neboť posklizňová 

linka bude v období žní v nepřetržitém provozu. Hygienický limit ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku Laeq,T je pro chráněný venkovní prostor 50dB s korekcí přihlížející ke 

druhu chráněného venkovního prostoru a denní a noční době. Výsledné hodnoty, které 

budou posuzovány, jsou tedy: 

1) Denní doba 

Posuzujeme chráněný venkovní prostor ostatních staveb (viz. NV 272/2011 

Sb. Příloha č.3), ke kterému přičteme korekci k = 0dB, neboť se jedná o hluk 

ze stacionárních zdrojů. 

Z toho vyplývá, že posuzovaná hodnota LAeq,8h = 50 – 0 = 50dB. 
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2) Noční doba 

Pro noční dobu se pro řešené prostory přičítá korekce -10dB. 

Výsledná posuzovaná hodnota pro noční dobu LAeq,1h = 50 – 10 = 40dB. 

Z uvedených limitů je jasné, že noční doba bude diktovat výrazné snížení hladin 

akustického tlaku z dominantních zdrojů. Bohužel není možné zanedbat období žní a 

uvažovat pouze s denní dobou. Posklizňová linka je bude sledována za plného provozu 

všech technologických částí. 
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2 Posouzení 
Pro posouzení vlivu stavby na okolní prostředí je využit specializovaný software Hluk+, 

který zahrnuje všechny potřebné parametry, včetně vlivu hluku z dopravy. Jako výchozí 

podklad je využit situační výkres, ve kterém budou ve výsledku znázorněny tzv. 

izofony, tedy křivky znázorňující hodnoty hladin akustického tlaku. 

Posouzení je provedeno na dva stavy. První stav zahrnuje pouze investiční objekty, bez 

jakéhokoliv opatření. Druhý stav je proveden pro navrženou protihlukovou stěnu, která 

bude lemovat severní až severovýchodní část hranice stavebního pozemku. 

Jak již bylo uvedeno, všechny výpočty vychází z přímo naměřených hladin akustického 

tlaku všech dominantních zdrojů, které byly uvedeny ve vstupních údajích. 

2.1 bez opatření proti šíření hluku 
Do vstupních údajů byly zahrnuty stavební objekty, včetně vnitrostřediskové 

komunikace a stávajících objektů.  

Tab.2 Vstupní údaje z programu Hluk+ 

 



 

Při zadávání objektů byly samoz

zahrnuje vliv odrazivosti objekt

Obr.3 Výpočet izofon ve výšce 1,5m(bez bariéry)

Na obrázku vidíme černou šrafou objekty, v

komunikaci. Červenou č

nevyhovující posudek. Jak v

izofony pohybují mezi 37dB a 53dB. P

uvedeny v následující tabulce:
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ů byly samozřejmě vzaty v úvahu výšky objektů

zahrnuje vliv odrazivosti objektů, kterou byla zavedena korekce 3dB.

čet izofon ve výšce 1,5m(bez bariéry) 

Na obrázku vidíme černou šrafou objekty, v levé dolní části i čárkovanou 

Červenou čarou vidíme základní izofony, které jasně ukazují na 

nevyhovující posudek. Jak v severní části, tak v severovýchodní části vidíme, že se 

izofony pohybují mezi 37dB a 53dB. Přesné hodnoty vyznačených bod

následující tabulce: 

úvahu výšky objektů. Program také 

, kterou byla zavedena korekce 3dB. 

 

čárkovanou čáru značící 

ě ukazují na 

severovýchodní části vidíme, že se 

čených bodů 1-6 jsou 
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Tab.3 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech 

 

V tabulce nejsou uvedeny hodnoty na hranicích chráněných venkovních prostorů ve 

východní části, z Obr.3 Výpočet izofon ve výšce 1,5m(bez bariéry)je patrné, že zde se 

hodnoty hladiny akustického tlaku pohybují mezi 50dB a 55dB v nejkritičtějších 

místech. 

Z kritérií pro denní dobu LAeq,8h = 50  – 0 = 50dB  a pro noční dobu LAeq,8h = 50  – 0 = 

40dB vyplývá, že posklizňová linka nevyhovuje z hlediska hluku dle NV 272/2011 Sb. 

a bude nutno navrhnout protihluková opatření, neboť ve všech kritických místech 

musíme dosáhnout hladiny akustického tlaku nejvýše 40dB. 

 

2.2 s protihlukovou bariérou 
Vzhledem k nevyhovujícím hodnotám byla navržena protihluková stěna, lemující 

severní až severovýchodní hranici stavebního pozemku. Protihluková stěna bude 

sestávat ze svislých nosných ocelových profilů, mezi něž budou vodorovně vložena 

dřevěná prkna.  

Stěna byla navržena do výšky 4m, po dokončení stavby bude směrem k zástavbě 

vysazeno stromořadí, které bude tuto bariéru skrývat.  

Vstupní hodnoty zůstaly v této fázi stejné, jako ve výše uvedené tabulce Tab.2 Vstupní 

údaje z programu Hluk+ 

Mimo objekty byla zadána také protihluková stěna. V této fázi byly sledovány izofony 

taktéž ve výšce 1,5m. 

 

 



 

Obr.4 Výpočet izofon ve výšce 1,5m s

Z vykreslených izofon jednozna

vidíme, že hladina akustického tlaku za protihlukovou st

Bohužel stěna řeší pouze severn

prostory. Východní řešená místa se prakticky nezm
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čet izofon ve výšce 1,5m s protihlukovou bariérou

vykreslených izofon jednoznačně vyplývá, že stěna je dostatečně

vidíme, že hladina akustického tlaku za protihlukovou stěnou ihned klesá až o 10dB. 

řeší pouze severně až severovýchodně situované chrán

ostory. Východní řešená místa se prakticky nezměnila.  

 

bariérou 

 

čně účinná, neboť 

ěnou ihned klesá až o 10dB. 

 situované chráněné venkovní 
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Zde je uvedena tabulka vypočtených hodnot: 

Tab.4 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech- protihluková 

stěna 

 

V tabulce vidíme, že ze severní části nevyhoví pouze bod č.6, jehož hladina akustického 

tlaku nevyhoví pro noční dobu v období žní.  

Na obrázku vidíme, že sledovaná hranice na ulici Revoluční, se opět s hladinou 

akustického tlaku pohybuje v hodnotách od 50dB do 55dB, což nevyhoví ani pro denní 

dobu pro maximální provoz posklizňové linky. 

Je tedy patrné, že protihluková stěna v severní části má samozřejmě opodstatnění, 

nicméně není dostačující, jak pro severovýchodní část, tak zejména pro dotčenou 

zástavbu na ulici Revoluční. 

Z posudku tedy jasně vyplývá, že je nutno zavést další opatření, která by hladiny 

akustického tlaku značně omezovala. 

 

3 Navrhovaná opatření 
Pro všechny dominantní zdroje musí být navrženo efektivní snížení hladin akustického 

tlaku. V případě ventilátorů je možné instalovat tzv. kapotáž. Tedy ventilátor bude 

zakryt stěnovou a střešní konstrukcí, přičemž jedna stěna bude odkloněna tak, aby 

ventilátor mohl nasávat vzduch. Z vnitřní strany lze potom stěny a strop obložit 

dostatečně tlustou zvukově pohltivou izolací.  

U ventilátorů je ještě možnost vložit tzv. tlumící vložky.  
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Transportní potrubí bude obaleno zvukovou izolací. Z těchto izolací jsou velmi příznivé 

kruhové tlumiče GD, jež mají zvýšenou ochranu absorpčních části děrovaným plechem. 

Všechna tato opatření budou po realizaci posouzeny, zda jsou dostatečně vyhovující. U 

některých druhů izolací slibují výrobci útlum i v řádech desítek decibelů, je však nutno 

nejprve opatření realizovat a pak se přímo v terénu změří hodnoty hladin akustického 

tlaku zdrojů a v kritických místech.  

Z hlediska akustických zákonů je však nutné, aby bylo zváženo, zda zdroje zůstanou 

nadále dominantní. Pokud již nebude rozdíl hladin akustického tlaku všech zdrojů 

výrazný, je možné, že součet všech zdrojů bude v součtu vykazovat vyšší hodnotu, než 

samotné původní dominantní zdroje. 
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1 Vstupní údaje
V této příloze je zpracován posudek, zda v

povolená hodnota hladiny akustického tlaku. P

s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochran

vibrací. 

V případě staveništního hluku bude posouzen je

dominantním zdrojem př

budeme uvažovat, že tento je

Z výřezu výkresu C4.c Za

vidět nejméně příznivá situace, 

a hranicí chráněného venkovního prostoru. Tato vzdálenost r

Z NV č. 272/2011 Sb. stanovíme maximální p

tlaku. Hygienický limit je pro chrán

výše uvedeného NV př č

zdrojů. 
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Vstupní údaje 
íloze je zpracován posudek, zda v průběhu montáže sil nebude p

povolená hodnota hladiny akustického tlaku. Příloha je provedena v

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými ú

 staveništního hluku bude posouzen jeřáb DEMAG AC35L, který je 

m zdrojem při řešené montáži skladovacích sil. Jako vstupní hodnotu 

budeme uvažovat, že tento jeřáb má hladinu akustického tlaku L1 = 95 dB.

ezu výkresu C4.c Zařízení staveniště – montáž sil, je na následujícím obrázku 

ě říznivá situace, tedy nejkratší vzdálenost mezi zdrojem hluku 

ěného venkovního prostoru. Tato vzdálenost r1 je 57,64m.

. 272/2011 Sb. stanovíme maximální přípustnou hodnotu hladiny akustického 

tlaku. Hygienický limit je pro chráněný venkovní prostor LAeq,T = 50dB. Z

výše uvedeného NV přičteme korekci k = 0dB, protože se jedná o hluk ze stacionárních 

hu montáže sil nebude překročena 

íloha je provedena v souladu 

říznivými účinky hluku a 

áb DEMAG AC35L, který je 

ešené montáži skladovacích sil. Jako vstupní hodnotu 

= 95 dB. 

montáž sil, je na následujícím obrázku 

tedy nejkratší vzdálenost mezi zdrojem hluku – jeřábem 

je 57,64m. 

 

ípustnou hodnotu hladiny akustického 

= 50dB. Z přílohy č. 3 

teme korekci k = 0dB, protože se jedná o hluk ze stacionárních 
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NV č. 272/2011 Sb. bere v úvahu přímo hluk ze staveništních zdrojů. Je jasné, že 

v průběhu výstavby je hlučnost zvýšená, avšak jedná se vždy o časově omezenou 

činnost, proto jsou povolené hygienické limity vyšší. K výchozí hodnotě LAeq,T = 50dB 

přičteme další korekci. 

Pro posouzení na chráněný venkovní prostor v případě pracovní činnosti v době 7hod – 

21 hod, kdy pracovní činnost nepřekročí dobu trvání 14 hod, přičteme korekci k = 15 

dB. Výsledná posuzovaná hodnota pro chráněný venkovní prostor pro hluk ze stavební 

činnosti je tedy následující: 

LAeq,S = LAeq,T + k 

LAeq,S = 50 + 15 

LAeq,S = 65 dB 

Hygienický limit pro posouzení staveništního hluku je tedy LAeq,S = 65dB. 
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2 Posouzení 
Jak již bylo uvedeno, výchozí hodnota pro posouzení je hodnota hladiny akustického tlaku 

jeřábu    L1 = 95dB. Mezi Zdrojem hluku a hranicí chráněného venkovního prostoru není 

žádná překážka. Výpočet tedy bude sledovat útlum hluku vlivem vzdálenosti. 

Výpočet je následující: 

dBL
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r

r
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kde:  L1 … hladina akustického tlaku v místě příjmu v dB 

 L2 … hladina akustického tlaku zdroje hluku v dB 

 r1 … vzdálenost od zdroje hluku, kde byla hladina akustického tlaku 

   v m 

 r2 … vzdálenost mezi zdrojem hluku a místem příjmu v m 

Z výpočtu vyplývá posouzení: 

L1 ≤ LAeq,S 

60 < 65  => Posudek VYHOVÍ 

 

3 Závěr 
Z posudku jednoznačně vyplývá, že staveništní hluk je v přípustných mezích 

hygienických limitů a nebude nutné provádět opatření, jako např. výstavbu protihlukové 

bariéry. 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

  

 

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  

  

A.11 VÝPOČET DOBY ODBEDNĚNÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. PAVLA BAHULÍKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2014



139 

 

Železobetonová konstrukce je vyrobena z betonu C16/20. V následující příloze bude 

vypočítána doba, po které beton dosáhne požadovanou pevnost v tlaku 10MPa, 

potřebnou pro odbednění konstrukce při průměrné teplotě prostředí v obci Horní 

Moštěnice – Základové konstrukce se začínají bednit v březnu. 

 

1. doba, za kterou beton dosáhne požadované pevnosti 10MPa při průměrné teplotě 

tuhnutí 20°C 

 Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d) 

 10 = 20 (0,28 + 0,5 log d) 

 d = 2 dny 

kde:  Rbd …. požadovaná pevnost v MPa 

 Rb28d..pevnost betonu po 28 dnech v MPa 

 d ……. počet dnů 

2. faktor zrání při průměrné teplotě prostředí 20°C 

 f = (t + 10°C)*3 

 f = (20 + 10) *3 

 f = 90°dnů 

kde: f … faktor zrání 

 t … průměrná teplota tvrdnutí betonu za normativních podmínek 

3. doba tvrdnutí betonu potřebná pro dosažení odbedňovací pevnosti betonu  

a) průměrná teplota v obci Horní Moštěnice v březnu: 

 t7 = -0,8 °C  tprům=(t7 + t13 + 2*t21) /4   

 t13 = 7,6 °C  tprům=(-0,8 +7,6+2*3,2) /4 

 t21 = 3,2°C  tprům= 3,3°C 

kde: t7 … průměrná teplota prostředí v 7 hod 

 t13 … průměrná teplota prostředí ve 13 hod 

 t21 … průměrná teplota prostředí ve 21 hod 

Průměrná teplota v březnu je stanovena na 3,3°C. 

b) doba potřebná pro odbednění při průměrné teplotě prostředí 3,3°C: 

 f = (t + 10) *d 

 90 = (3,3 + 10) *d 

 d = 7 dnů 
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Pro bezpečnou rezervu dobu odbednění budeme uvažovat na 10 dnů, 

abychom zahrnuli nepředvídané změny teplot. Doba odbednění bude 

ověřena statikem před odbedněním dle aktuálních podmínek.
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ZÁVĚR 

Posklizňová linka díky převažujícím montovaným konstrukcím výrazně urychluje 

výstavbu. Pří montáži objektů vzniká minimální množství odpadu, takže stavba 

nezatěžuje životní prostředí. 

Jak ukázala hluková studie, posklizňová linka je výrazným zdrojem hluku a musí být 

provedena další opatření, která hladiny akustických tlaků sníží. Nová opatření budou 

dále zahrnuta již v přípravné fázi II. etapy výstavby.
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