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Abstrakt  

V mojí diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickou přípravou výstavby Skladu 
zemědělských hnojiv ve Vilánci. Tato příprava zahrnuje přehled předpokládaných prací při 
výstavbě, jejich časový a finanční plán. Práce se dále podrobně věnuje montáži 
prefabrikovaného tyčového skeletu, a také montáži obvodového pláště z PUR panelů. 
Součástí práce je i návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, plán rizik a prevence, 
návrh zařízení staveniště, posouzení tepelně - technických vlastností stavebních konstrukcí, 
smlouvu o dílo a také plán EMS.  

  
Klí čová slova 
Technologický předpis montáže železobetonového prefabrikovaného montovaného skeletu, 
technologický předpis montáže obvodového pláště z PUR panelů, časový a finanční plán, 
kontrolní a zkušební plán, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, návrh strojní sestavy, návrh 
zařízení staveniště, plán EMS  
  
  
  
Abstract 

In my master´s thesis i worked on construction and technological preparation of construction 
storage of agricultural fertilizers in Vilanec. This preparation includes summary expected 
work on construction, time and financial plan. Thesis in detail processes montage of 
prefabricate rod skelet and circumferential casing from PUR panels. Component of this thesis 
is proposal of needed mechanisation, control and probationary plan, plan of safety and 
protection of health upon work, proposal of building side, assessment of thermal proprties of 
structural construction, contract for work and EMS plan.  
  
Keywords 

Technological prescription of montage reinforced concrete prefabricate skelet,technological 
prescription of montage circumferential casing of PUR panels, time and financial plan, 
control and check plan, safety and protection health upon work, proposal of mechanisation, 
proposal of building site, EMS plan 
… 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá činnostmi a procesy přípravy realizace výstavby skladu 
zemědělských hnojiv ve Vilánci. Vzhledem ke způsobu užívání objektu bude dále v textu 
používán název víceúčelový objekt. Jedná se o novostavbu dvojlodního skeletového objektu 
podélného konstrukčního systému, který bude využíván k administrativě, ke skladování 
přípravků používaných v zemědělství a také k údržbě zemědělských strojů.  

Víceúčelový objekt je navržen jako prefabrikovaný železobetonový tyčový skelet, který bude 
založen na monolitických železobetonových patkách. Objekt bude opláštěn lehkým 
obvodovým pláštěm ze stěnových a střešních PUR panelů tl. 100mm. Vnitřní dělící stěny 
budou řešeny pórobetonovými tvárnicemi nebo stěnami z SDK. V části objektu, která bude 
sloužit k administrativním účelům, bude proveden zavěšený SDK podhled doplněný o 
tepelnou izolaci z minerální vlny. K této novostavbě bude patřit i vybudování zpevněné 
plochy ze zámkové dlažby v ploše přiléhající k víceúčelovému objektu i zbudování přípojek 
inženýrských sítí jako je přípojka NN, plynovodní přípojka, vodovodní přípojka a přípojka 
splaškové a dešťové kanalizace. 
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1.    Základní údaje 

 

1.1.     Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:                        SKLAD ZEMĚDĚLSKÝCH HNOJIV 

Charakter stavby:                   Novostavba víceúčelového halového objektu 

Místo stavby:                         Obec Vilánec 38 

Kraj:                                       Vysočina 

Investor:                                 EUROFARMS s.r.o 

Projektanti:                             Ing. V. Zatloukal, Ing. M. Ryšavý  

Dodavatel stavby:  Výběr je v kompetencích investora 

Termín zahájení stavby:         03/2013 

Termín ukončení stavby: 10/2013 

Lhůta výstavby:  max. 7 měsíců 

Cena stavby:   18 mil. Kč 

 

2. Popis organizace výstavby a zařízení staveniště 
 

2.1. Členění stavby na stavební objekty 

 

SO 01  Víceúčelová hala 

SO 02  Elektropřípojka 

SO 03  Vodopřípojka 

SO 04  Kanalizace splašková 

SO 05  Kanalizace dešťová 

SO 06  Plynopřípojka 

SO 07  Nádrže na tekutá hnojiva 

SO 08  Komunikace 

 

2.2.  Předpokládaná doba výstavby 

  

Stavební práce na novostavbě víceúčelového halového objektu budou zahájeny začátkem 

dubna, kdy je předpoklad, že průměrné denní teploty nebudou klesat pod + 5 °C. V rámci 

přípravných prací byl zhotoven časový plán na výstavbu Víceúčelového objektu ve Vilánci, 

který stanovil délku trvání výstavby přibližně na šest měsíců. Doba stanovená tímto časovým 

plánem vychází z předpokladu 8,5 hodinové pracovní směny po 5 pracovních dní v týdnu. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o montovaný skelet, je možné, s ohledem na klimatické 

podmínky, že může dojít  k odchylkám od tohoto plánu, a to v případě, že by nastaly takové 

klimatické podmínky, při nichž by technologický předpis zakazoval tyto práce provádět. 

                                                                                   

2.3.  Organizace výstavby  

 

Vzhledem k tomu, že se budovaný objekt nachází v rozlehlém areálu JZD a také k typu 

konstrukce, které se budou realizovat, nám nevznikají žádné problémové situace, které by 

vznikaly při návrhu prvků zařízení staveniště. Objekt je situován na pozemku, kde jsou již 

připravené inženýrské sítě a jsou zde i objekty, které se dají využít jako hygienické zázemí 

staveniště. Jak již bylo zmíněno, povaha prací nebude vyžadovat rozlehlé zařízení staveniště 

především proto, že objekt je montovaný z prefabrikovaných dílců, které budou na místě 

uložení pouze sestavovány. Další z aspektů výstavby je, že budovaný objekt se nachází na 

odlehlém místě, které je napojeno na silniční infrastrukturu, tudíž by neměly vznikat žádné 

speciální požadavky na hlučnost práce, případně na zábory pozemních komunikací. 

                                                                                 

3. Přehled předpokládaných prací 

 Jednotlivé pracovní činnosti budou zmíněny v oddíle 4.2. Časové návaznosti, kde budou 

uvedeny i jejich časové návaznosti. 

 

4. Časová návaznost prací 

 

4.1. Obecné informace 

Stavba víceúčelového objektu ve Vilánci se nachází v areálu bývalého JZD, nově budovaný 

objekt je situován na místo, kde byla dříve silážní jáma. Tato silážní jáma byla částečně 

odbourána a částečně ponechána jako pažení stavební jámy a také jako podkladní konstrukce 

pro podlahové souvrství v 1NP, tyto bourací práce na silážní jámě provedl investor svépomocí 

před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací. Stavební areál je rozlehlý a tím pádem 

poskytující dostatečný prostor pro vybudování nezbytného zařízení staveniště. Jediným 

limitujícím faktorem je, že se areál nachází v mírném svahu, nicméně při zemních pracech je 

počítáno se srovnáním terénu v bezprostředním okolí stavby. Srovnané plochy budou využity 

pro zbudování nových komunikací, případně jako odstavné plochy pro parkování vozidel. 

Objekt samotný je projektován jako železobetonový montovaný tyčový skelet, tvořený 

prefabrikovanými dílci, který bude následně opláštěn stěnovými a střešními PUR panely.  
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4.2. Časové návaznosti  

 Převzetí staveniště 

 Sejmutí ornice v mocnosti do 30 cm, tyto práce budou prováděny  

rypadlem/nakladačem, odebraná ornice bude nákladními vozy odvážena na deponii, 

nacházející se na stavebním pozemku.   

 Vytyčení stavebního objektu – osazení laviček a rozměření sítě pro výkop jam pro 

základové patky. 

 Vykopání šachet pro ŽB patky. 

 Montáž pažení hloubených šachet 

 Zpevnění základové spáry v jednotlivých šachtách prostým betonem tzn. provede se 

betonová mazanina v tloušťce 5 - 8cm. 

 Montáž bednění základových železobetonových patek.                                                           

 Armovací práce na železobetonových patkách.                                                                                        

 Betonáž základových patek. 

 Odbednění základových železobetonových patek 

 Odpažení hloubených šachet 

 Montáž základových kalichů, které budou osazeny na železobetonové patky.  

 Montáž prefabrikovaných železobetonových sloupů. 

 Montáž železobetonových prefabrikovaných okopových panelů a základových prahů. 

 Montáž prefabrikovaných železobetonových průvlaků. 

 Montáž prefabrikovaných střešních vazníků. 

 Montáž prefabrikovaného schodišťového ramene 

 Montáž stropních panelů SPIROL, které budou osazovány na příruby ztužujících 

průvlaků. 

 Montáž železobetonových prefabrikovaných střešních krokví. 

 Práce na vodorovných a svislých hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů 

 Zdění izolační přizdívky z CPP 

 Betonáž srovnávací mazaniny a následně drátkobetonu na stávající dno silážní jámy. 

 Montáž vnitřních stěnových PUR panelů. 

 Montáž vnějších stěnových PUR panelů. 

 Montáž střešních PUR panelů 

 Osazení zámečnických výrobků, jako jsou schodišťové zábradlí a výlezový žebřík na 

plochou střechu. 

 Práce na rozvodech elektrické energie, rozvodu pitné vody a také odpadního potrubí. 

 Práce na vnitřních dělících stěnách z pórobetonových tvárnic a systému SDK. 

 Montáž zavěšených podhledů z SDK. 

 Práce na výplních otvorů. 

 Provádění tenkovrstvých omítek.  

 Práce na podlahových souvrstvích a také obkladačské práce. 

 Práce na malbách a nátěrech. 

 Osazení zařizovacích předmětů. 
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 Dláždění zámkové dlažby okolních prostor víceúčelového objektu. 

Celková předpokládaná doba provádění prací na stavbě víceúčelového objektu ve Vilánci  je 

přibližně 174 pracovních dní, při délce pracovní směny 8 hodin denně a při množství 

pracovníků pohybujících se mezi počtem 4 – 15 pracovníků. 

                                                                      

4.3.     Soubor činností a jejich obecná charakteristika   

Následující činnosti nejsou sepsány v pořadí, v jakém budou prováděny, ale jsou uvedeny 

vždy v ucelených celcích tak, aby byly všechny práce patřící do příslušného oddílu byly 

řešeny pohromadě, a nebylo nutné je dohledávat. Uváděné profese platí vždy pro celý oddíl 

prací.                                                                

 

4.3.1     Zemní práce   

 

Zemní práce budou probíhat v areálu bývalého JZD, který je ve svahu, tudíž zemní práce 

nebudou prováděny za silných dešťů, případně bezprostředně po nich, aby bylo zamezeno 

sesunutí strojů, případně utržení svahu v důsledku jejich užívání. K zemním pracem bude 

používaná mechanizace, a sice k sejmutí ornice i k výkopu šachet pro železobetonové patky 

bude použito rypadlo/nakladače.  

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Obsluha strojů na zemní práce 

Stavební dělník  

 

4.3.1.1. Sejmutí ornice  

Ornice bude sejmuta přibližně na ploše 70 x 40 m a hloubce přibližně 0,1 m s vynecháním 

silážní jámy o rozměrech 30,55 x 20,7 m. Toto sejmutí bude probíhat pomocí 

rypadla/nakladače, jehož specifikace a výkonové charakteristiky budou blíže určeny v oddílu 

návrh strojní sestavy. Vzhledem k rozlehlosti stavebního pozemku nebude nutné vytěženou 

zeminu transportovat na skládku a bude ponechána na deponii přímo na staveništi. Její poloha 

bude určena ve výkrese zařízení staveniště. Při časovém plánování bylo zjištěno, že tato 

činnost by měla proběhnout během jednoho pracovního dne. 

4.3.1.2. Výkop šachet 

Šachty budou hloubeny strojně rypadlem/nakladačem, jehož specifikace a výkonové 

charakteristiky budou blíže určeny v oddílu návrh strojní sestavy. Šachty budou v půdorysu 

čtvercových rozměrů v rozmezí 1,9 – 3,2 m a hluboké budou 1,85 m, pro jejich zapažení bude 
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použito pažení příložné. Předpokládaná doba výkopových prací byla stanovena na jeden 

pracovní den. 

 

 

4.3.2.   Základové konstrukce  

 

Jelikož byla pro základové patky zvolena technologie monolitických železobetonových patek, 

jedná se o mokrý proces, při jehož realizaci, by se denní teplota měla pohybovat v rozmezí    

+ 5 °C až + 25 °C. Čerstvá betonová směs nesmí vysychat v důsledku záření slunečních 

paprsků, pokud by toto nebezpečí nastalo, je nutné beton kropit pitnou vodou a dále jej také 

zakrýt, aby nebyl nadměrně vysušován. Pokud nebude splněna podmínka teploty + 5 °C, bude 

zajištěno proteplování betonových konstrukcí. 

 

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Obsluha autodomíchávače 

Stavební dělník  

Truhlář 

Železář 

 

       

4.3.2.1.  Podkladní mazanina  

 

Pro provádění je nezbytné dodržet, aby minimální denní teplota dosahovala alespoň + 5 °C     

a maximálně + 25 °C. Podkladní mazanina bude provedena z betonu třídy C 8/10, konzistence 

S2 a třídy prostředí XC2 v tloušťce maximálně 8 cm a bude sloužit jako zpevnění základové 

spáry a jako podkladní konstrukce pod železobetonové patky. Čerstvá betonová směs bude na 

stavbu dopravována z betonárny prostřednictvím autodomíchávačů. Předpokládaná doba 

betonářských prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

 

 

4.3.2.2.   Bednící a odbedňovací práce 

 

Pro bednění základových patek bude použito systémové bednění, bednění bude rozměrově 

odpovídat projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že betonáž bude probíhat 

prostřednictvím autodomíchávačů, je nutné, aby bednění bylo dostatečně pevné a přeneslo 

uložení příslušného množství betonové směsi. Bednění bude po dosažení 70 % projektované 

pevnosti betonu rozebráno. Předpokládaná doba bednících a odbedňovacích  prací byla 

stanovena po jednom pracovním dni. 
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4.3.2.3.  Armovací práce  

 

Armovací práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, tzn. bude použita 

nosná výztuž B 10 505 průměru 18 mm, dále je také důležité dodržet krytí výztuže stanovené 

projektovou dokumentací, které bylo předepsáno na 35 mm. 

 

4.3.2.4. Betonáž základových patek 

 

Pro provádění je nezbytné dodržet, aby minimální denní teplota dosahovala alespoň + 5 °C    

a maximálně + 25 °C. Distribuce betonové směsi bude řešena autodomíchávači, před 

započetím betonáže je nutné provést zkoušku sednutí zkušebního kužele Abrams a 

zkontrolovat dodací listy, zda souhlasí s projektovou dokumentací. Pokud nastane soulad, je 

možno započít betonáž. Pro betonáž bude používán beton třídy C 16/20, konzistence S2 a 

třídy prostředí XC2. Betonáž proběhne po půlmetru výšky a poté se betonová směs zhutní 

ponorným vibrátorem, poloha vpichu bude určena v příslušném technologickém předpisu. 

Jakmile bude betonáž dokončena, je nutno věnovat pozornost ošetřování betonu v průběhu 

tuhnutí a tvrdnutí. Předpokládaná doba betonářských i armovacích prací byla stanovena na tři 

pracovní dny. 

 

 

4.3.3     Montáž prefabrikovaných dílců  

 

Montáž prefabrikovaných dílců započne po dosažení 70 % projektované pevnosti betonu 

základových patek. Montáž nesmí probíhat za nepříznivých klimatických podmínek, tzn., za 

mlhy či snížení viditelnosti nebo v případě, že rychlost větru překročila 11 m/s. Samotná 

montáž bude zajištěna prostřednictvím autojeřábu, jednotlivé prefabrikované dílce budou na 

místo osazovány přímo z ložné plochy nákladního automobilu na místo uložení. 

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Obsluha autojeřábu 

Stavební dělník  

Obsluha montážní plošiny 

Svářeč 

Vazač 
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4.3.3.1.   Montáž základových kalichů  

 

Základové kalichy budou osazeny na základové patky, se kterými budou spojeny svařením 

vyčnívající nosné výztuže ze základových patek, spojení styčníku bude řešeno tzv čapkovým 

spojem. Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

 

 

4.3.3.2. Montáž sloupů  

 

Sloupy v prvním nadzemním podlaží budou osazovány do základových kalichů, spojení 

těchto prvků proběhne opět čapkovým spojem. Po osazení sloupu do základového kalichu 

bude provedeno jeho vyklínování v tomto kalichu a následně zalití kalichu cementovou 

zálivkou. Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

                                                                                

4.3.3.3. Montáž základových prahů 

 

Základové prahy budou osazovány v polích mezi jednotlivými sloupy, budou ukládány na 

základové patky. Spojení základových prahů a nosných sloupů bude řešeno svařením 

ocelových destiček ve styku sloupu a základového prahu. Předpokládaná doba montážních 

prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

 

4.3.3.4. Montáž okopových panelů 

 

Okopové panely budou osazovány v místech, kde bude obvodový plášť budovy v kontaktu se 

zeminou - zde budou osazeny dva panely nad sebou a dále také v místě, které bude sloužit 

jako ohraničení zásobníků tekutých hnojiv - zde bude osazen pouze jeden panel. Spojení 

okopových panelů a nosných sloupů bude řešeno svařením ocelových destiček ve styku 

sloupu                 a okopového panelu. Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena 

na jeden pracovní den. 

 

4.3.3.5. Montáž průvlaků  

 

Osazování průvlaků bude probíhat na vyložení nosných sloupů. Při osazování průvlaku na 

vyložení je otvory v průvlaku protažena nosná výztuž, která vyčnívá z nosných sloupů, tato 

výztuž bude následně svařena s ocelovými destičkami na průvlaku a tím zmonolitněna. 

Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na jeden pracovní den. 
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4.3.3.6. Montáž schodišťového ramene  

 

Pro montáž bylo vybráno prefabrikovaná schodiště složené ze dvou schodišťových ramen      

s podestou. Dle směru výstupu se jedná o schodiště levotočivé, jenž bude v patě osazeno na 

základový práh. Na mezipodestě bude uložení řešeno na ozub průvlaku a výstupní rameno 

bude také uloženo na ozub průvlaku. Fixace polohy bude zajištěna svařením ocelových 

destiček na průvlacích a schodišťovém rameni. Předpokládaná doba montážních prací byla 

stanovena na jeden pracovní den. 

 

4.3.3.7. Montáž střešních vazníků  

 

Pro osazení střešních vazníků jsou uzpůsobeny hlavice sloupů ve 2NP. Hlavice tvoří kalich, 

do kterého budou vazníky osazeny. Spojení vazníku a sloupu je provedeno prostřednictvím 

čapkova spoje. Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

 

4.3.3.8.  Montáž stropních panelů 

 

Jako stropní panely byly vybrány předpjaté stropní panely Spiroll, které budou kladeny na 

ozuby stropních průvlaků. Spojení panelů s konstrukcí skeletu bude řešeno protažením prutu 

betonářské výztuže montážními oky panelů. Následně se tento prut přivaří ke sloupům            

a montážní oka se zalijí cementovou zálivkou. Předpokládaná doba montážních prací byla 

stanovena na jeden pracovní den. 

 

4.3.3.9.  Montáž prefabrikovaných střešních krokví 

 

Střešní krokve budou osazovány na střešní vazníky. Jejich spojení bude řešeno svařením 

ocelových destiček na krokvích a na střešních vaznících. Předpokládaná doba montážních 

prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

 

4.3.4.    Obvodový plášť  

 

Obvodový plášť byl dle projektu zvolen z PUR a PIR panelů. Plášť bude tvořen stěnovými 

panely a střešní rovina bude provedena střešními panely. Montáž střešních panelů bude 

prováděna autojeřábem, ale pro montáž stěnových panelů postačí montážní plošina. Montáž 

nesmí probíhat za nepříznivých klimatických podmínek, tzn., za snížené viditelnosti, náledí, 

námraze,  při rychlosti větru větší než 11 m/s. 

 

4.3.4.1.  Montáž střešních panelů 

 

Střešní panely budou zvedány autojeřábem, kterým budou osazovány na místo uložení. 

Kotvení panelů probíhá speciálními vruty přímo do střešních krokví, vzájemné spojení mezi 

panely je řešeno spojem typu „Péro-drážka“. Předpokládaná doba montážních prací byla 

stanovena na čtyři pracovní dny. 
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4.3.4.2.  Montáž stěnových panelů 

 

Vzhledem k hmotnosti panelů lze tyto panely do výšky 2 m osazovat bez strojní mechanizace, 

poté je nutno přistoupit ke zvedacímu zařízení, jako je pracovní plošina.  Na začátku montáže 

je nutné první řadu panelů srovnat do vodorovné roviny a ukotvit je speciálními vruty do 

nosných konstrukcí, spojení dalších panelů je řešeno spojem typu „péro-drážka“. 

Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na sedm pracovních dní. 

 

4.3.5     TZB rozvody 

 

V objektu je nutné zřídit rozvody studené a teplé pitné vody, odpadního potrubí, 

elektrorozvody a rozvody zemního plynu. Předpokládaná doba prací na rozvodech 

inženýrských sítí byla stanovena na pět pracovních dní. 

 

Složení pracovní čety 

Subdodavatelsky prováděná činnost 

 

 

4.3.6      Vnitřní dělící stěny a podhledové konstrukce 

 

Tyto práce sestávají zejména z vyzdívání dělících stěn z pórobetonových tvárnic  a montáže 

dělících stěn ze sádrokartonu. Samostatný oddíl potom tvoří práce na kazetovém podhledu ze 

sádrokartonu. Při zdění z pórobetonových tvárnic je nutné, aby se teplota vzduchu ale              

i podkladních konstrukcí pohybovala od + 5 °C do + 30 °C a dále také aby vlhkost vnitřních 

prostor nepřekračovala 80 %. 

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Zedník 

Stavební dělník  

Sádrokartonář 

 

 

4.3.6.1.  Dělící stěny z porobetonu  

 

Při vyzdívání je nutné věnovat pozornost založení těchto příček, kdy je vhodné z hlediska 

oddilatování stěny od stropní konstrukce založit tuto stěnu na pásu živičné hydroizolace, na 

kterou se nanese 2 – 3 cm vápenocementové malty a naklade se první vrstva tvárnic. Další 

vrstvy tvárnic se spojují stavebním lepidlem určeným ke zdění. Příčka bude vyzdívána po 

výškách, tzn. nejdříve bude vyzděna 1. výška do  1 m poté se vyzdí druhá výška do 2 m a třetí 

výška bude vyzděna do 2,5m. Předpokládaná doba zednických prací byla stanovena na dva 

pracovní dny. 
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4.3.6.2.  Dělící stěny ze sádrokartonu  

 

Tyto příčky budou sestávat z nosného rámu, který bude následně doplněn o plášť ze 

sádrokartonu z jedné strany, poté budou osazeny instalační rozvody a následně bude 

konstrukce vyplněna tepelnou izolací z minerální vlny. Poté bude provedeno opláštění druhé 

strany opláštění příčky. Spoje sádrokartonových desek budou přetaženy páskou ze skelných 

vláken a následně budou všechny nerovnosti zatmeleny a přebroušeny. Předpokládaná doba 

sádrokartonářských prací byla stanovena na dva pracovní dny. 

 

4.3.6.3. Kazetový podhled z SDK  

 

Kazetový podhled ze SDK bude sestávat z rámu, jenž bude zavěšen na rektifikačních 

závěsech a po obvodu místností, tento rám bude vyplněn kazetami ze sádrokartonu. 

Rektifikační závěsy budou kotveny do střešních vazníků, roznášecí lišta po obvodu místnosti 

bude poté kotvena do přiléhajících konstrukcí. Světlá výška místnosti po montáži podhledu 

bude 2,3 m. Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na sedm pracovních dní. 

 

 

4.3.7      Úpravy povrchů    

 

Práce na úpravách povrchů budou probíhat na dostatečně vyzrálý podklad, jehož vlhkost 

nebude překračovat 20 % za teplot, které se budou pohybovat v rozmezí +5 °C až +25 °C, bez 

přítomnosti průvanu případně za nadměrné vzdušné vlhkosti převyšující 80 %.  

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Zedník 

Stavební dělník  

 

 

4.3.7.1.  Vnitřní omítky 

 

Budou prováděny ručně, a to ve třech vrstvách (natažení stavebního lepidla, sklovláknitá 

síťka a vrchní omítka), tyto práce lze provádět při minimální teplotě vzduchu ale i podkladu 

+5 °C a maximální teplotě vzduchu 25 °C, dále pak je nutné dohlédnout, aby při provádění 

omítacích prací nedocházelo k nadměrnému průvanu v omítaných prostorách, jenž by 

způsoboval nerovnoměrné vysychání omítek. Předpokládaná doba prací na vnitřních 

omítkách byla stanovena na pět pracovních dní. 
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4.3.7.2.  Stavební lepidlo  

Tato stěrka bude nanášena na dělící příčky z pórobetonu, v tloušťce max. 5mm. Vždy bude 

natažen pás o výšce 1,25 m, do kterého bude vmáčknuta sklovláknitá ztužující mřížka, a ta 

bude následně opět přestěrkována tenkou vrstvou stavebního lepidla. Při provádění stěrky je 

nutno dbát, aby nevznikaly místa s nadměrným množstvím stavebního lepidla, jenž by bylo 

nutné před aplikací vrchní omítky zabrousit,  nebo dodatečně přestěrkovat, aby vznikla rovná 

podkladní plocha. 

 

4.3.7.3. Vrchní omítka 

Nanášení započne po uplynutí technologické přestávky, která bude trvat 1 den za každý 

milimetr tloušťky cementové stěrky, poté lze započít s pracemi na vrchní omítce. 

 

4.3.7.4. Vnitřní obklady  

Budou provedeny nalepením prostřednictvím stavebního lepidla na vrstvu stavebního lepidla, 

tyto práce lze provádět za teplot + 5 °C až + 30 °C, zpracovatelnost lepidla je maximálně        

2 hodiny, tzn. je nutné dbát při nanášení lepidla, aby nedocházelo k jeho zasychání před 

kladením obkladů. Dále je nutné v místech, kde se počítá s přímým kontaktem s vodou, jako 

jsou sprchy a WC, skladbu doplnit o penetrační nátěr a hydroizolační stěrku před tím, než se 

začne nanášet lepidlo. Po nalepení se musí dále dlažba zaspárovat spárovací hmotou a umýt. 

Předpokládaná doba obkladačských prací byla stanovena na tři pracovní dny. 

 

4.3.7.5. Vnitřní malby a nátěry  

Malby budou probíhat na dvou druzích podkladů, a sice na dělící stěny z pórobetonu a z SDK. 

Malířské práce smějí probíhat, pokud se bude pohybovat teplota vzduchu a podkladních 

konstrukcí v rozmezí +5 °C až + 25 °C. Malby budou v obou případech sestávat ze tří vrstev. 

Jako první vrstva bude penetrace podkladu, po dokončení prací na penetraci podkladu budou 

stěny ponechány 24 hodinové technologické odstávce. Jakmile skončí tato přestávka, lze 

přistoupit k nanášení malby, malba bude nanesena ve dvou vrstvách tak, že mezi jednotlivými 

vrstvami je nutno dodržet alespoň 24 hodin technologickou přestávku. Předpokládaná doba 

malířských prací byla stanovena na dva pracovní dny. 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Malíř 

Natěrač  
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4.3.7.6. Nátěry kovových konstrukcí  

Tyto práce se budou provádět u zámečnických výrobků, které jsou zbaveny prachu                 

a odmaštěny, a teprve poté je možné začít s aplikací nátěrových hmot. Nátěry budou probíhat 

ve třech vrstvách, a to jedna vrstva základní barvy a dvě vrstvy vrchního nátěru. 

Předpokládaná doba natěračských prací byla stanovena na jeden pracovní den. 

 

4.3.8. Podlahy  

Podlahy v řešeném objektu budou řešeny třemi způsoby: - v prvním nadzemním podlaží 

v místnostech sloužících jako hygienické zázemí objektu bude podlahové souvrství řešeno 

jako těžká plovoucí podlaha a v místech, které budou sloužit ke skladování hnojiv, případně 

náhradních dílů, a také prostory, sloužící ke stání zemědělské techniky, bude řešeno 

podlahové souvrství pouze mazaninou z drátkobetonu. 

                                                                                                    - ve druhém nadzemním 

podlaží je počítáno s těžkou podlahou bez použití kročejové izolace. 

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Zedník 

Stavební dělník  

Podlahář 

 

 

4.3.8.1. Těžká plovoucí podlaha 

Sestává ze tří hlavních vrstev, a to z tepelné izolace, betonové mazaniny o tloušťce 120 mm   

a srovnávací vrstvy zhotovené ze samonivelační stěrky. Kročejová izolace bude provedena 

z jedné vrstvy polystyrenových desek o tloušťce 50 mm kladených na sraz a dále bude po 

obvodě všech místností vložen centimetrový pásek polystyrenu, zajišťující oddilatování 

podlahového souvrství od svislých konstrukcí. Po dokončení tepelně izolační vrstvy                

a separační vrstvy budou započaty práce na betonové mazanině. Celková tloušťka betonové 

mazaniny bude 120 mm, dále je nutné kontrolovat rovinatost. Jakmile budou dokončeny 

betonářské práce, lze po 28 denní technologické přestávce pokračovat třetí srovnávací vrstvou 

zhotovovanou ze samonivelační stěrky v maximální tloušťce 5 mm, po dokončení těchto prací 

je nutné dodržet 28 dní technologickou přestávku před prováděním nášlapných vrstev. U obou 

vrstev platí stejné klimatické podmínky, a to provádění za minimální teploty jak vzduchu, tak 

i podkladu + 5 °C, doporučené teploty jsou 15 °C – 20 °C, dále je nutné zabránit nadměrnému 

průvanu a přímým slunečním paprskům. 
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4.3.8.2. Drátkobeton  

Toto souvrství bude použito v místnostech, kde je předpokládaná nadměrná zátěž, jako jsou 

místnosti sloužící jako skladiště zemědělských hnojiv a náhradních dílů a dále  v prostorech, 

kde je předpokládané stání zemědělských strojů. Je také nutné dodat, že tato mazanina bude 

provedena v tloušťce 180 mm, a bude dilatována ve vzdálenostech 3 x 3 m. Předpokládaná 

doba prací na drátkobetonové mazanině byla stanovena na třináct pracovních dní. 

 

4.3.8.3. Těžká podlaha  

Toto podlahové souvrství bude použito na celém druhém nadzemním podlaží. Vzhledem 

k tomu, že v projektu je počítáno s tloušťkou podlahového souvrství pouhých 60 mm, a dále 

také s vynecháním kročejové izolace, podlahové souvrství sestává pouze z betonové 

mazaniny o tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude po uplynutí 10 denní technologické přestávky 

doplněna o srovnávací samonivelační stěrku, na kterou bude poté prováděna povrchová 

úprava podlahy. Předpokládaná doba prací na těžké podlaze byla stanovena na tři pracovní 

dny. 

 

4.3.8.4. Keramická dlažba  

Provede se nalepením dlažic na podklad, tj těžkou plovoucí podlahu v prvním nadzemním 

podlaží, a na těžkou podlahu ve druhém nadzemním podlaží, lepení proběhne stavebním 

lepidlem. Během těchto prací je nutné dodržet minimální teplotu jak vzduchu, tak i podkladu 

+ 5 °C, doporučené teploty jsou 15 °C – 20 °C, vlhkost podkladu max. 4 %. Dále je nutné 

zabránit nadměrnému průvanu. Součástí keramické dlažby je i keramický sokl, který bude 

lepen po obvodu stěn, tvořících místnost.  Dlažbu prováděnou v místnostech sprch a WC je 

nutné dále doplnit o penetrační nátěr podkladu a hydroizolační stěrku před prováděním 

samotné dlažby. Předpokládaná doba dlaždičských prací byla stanovena na tři pracovní dny. 

 

4.3.8.5. PVC  

Bude lepeno k podkladu, tzn. k těžké podlaze a ke stěnám, kde bude přilepen soklový pásek. 

Lepení se bude provádět disperzním lepidlem. Tyto práce lze provádět za minimální teploty 

vzduchu a podkladních konstrukcí + 15 °C a vlhkosti podkladu 3 % a vzduchu maximálně 60 

%. Předpokládaná doba kladečských prací byla stanovena na tři pracovní dny. 
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4.3.8.6. Okapový chodník 

Bude proveden z betonových dlaždic o rozměrech 300 x 300 x 33 mm do lože z těženého 

kamene, šířka okapového chodníku bude 600 mm, chodník bude probíhat po obvodu budovy 

víceúčelového objektu ve Vilánci s výjímkou stran fasády, ke kterým přiléhá zámková dlažba. 

 

4.3.8.7. Zámková dlažba  

Zámková dlažba bude použita v tloušťce 80 mm, která bude kladena do štěrkové lože. 

Vzhledem k tomu, že vydlážděné plochy budou sloužit k odstavení nebo k pojezdu 

motorových vozidel, je nutné věnovat pozornost podloží, a sice bude použito drcené 

kamenivo frakce 32/63 v tloušťce 200 mm. Toto podloží bude dostatečně zhutněno, míra 

zhutnění bude posuzována pomocí Proctor-standard zkoušky. Doporučuje se práce 

neprovádět, pokud by nastalo deštivé počasí a došlo tak ke zhoršení mechanicko-fyzikálních 

vlastností podloží. Předpokládaná doba dlaždičských prací byla stanovena na patnáct 

pracovních dnů. 

 

4.3.9.     Izolace  

 

Nastávající oddíl se bude věnovat použitým stavebním izolacím, a to zejména tepelným 

izolacím, kročejovým izolacím a hydroizolacím. K obecným pracovním podmínkám lze 

dodat, že se jedná o suchou výstavbu, tzn. že v podstatě nebudou pro provádění přímo limitní 

teploty. Pouze lze doporučit, aby při provádění hydroizolací byla dodržena teplota + 5 °C 

vzduchu i podkladních konstrukcí, aby například nedocházelo vlivem nízkých teplot k lámání 

hydroizolačních pásů, dále u provádění tepelných a kročejových izolací se doporučuje, aby 

vzhledem k jejich nasákavosti nebyly tyto práce prováděny, pokud by vzdušná vlhkost 

překročila 80 %, případně aby nedošlo vlivem deště k jejich namokání. 

 

Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety 

Zedník 

Stavební dělník  

 

 

4.3.9.1   Izolace proti zemní vlhkosti (vodorovné)  

 

Jako hydroizolační materiál byl zvolen těžký asfaltový pás, který bude kladen na podkladní 

vrstvu z geotextilie, spoje jak v příčném, tak i podélném směru budou řešeny přesahem 10 cm 

a následně zatavením pomocí propan butanového hořáku. Předpokládaná doba izolatérských 

prací byla stanovena na dva pracovní dny. 
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4.3.9.2.   Izolace proti zemní vlhkosti (svislé)  

Materiál byl zvolen stejný, jako u vodorovných izolací, pro přechod z vodorovné na svislou 

izolaci bude použit zpětný spoj, izolace bude vytažena do výšky 3,35 m od ložné spáry 

základového prahu, dále u vrchního líce bude hydroizolace ukotvena lištou, aby nedocházelo 

k jejímu sesunu, dále podélné spoje budou opět řešeny přesahem 10 cm a natavením. Jako 

ochrana proti mechanickému poškození bude vyzděna izolační přizdívka z CPP tloušťky      

65 mm na maltu vápenocementovou. Předpokládaná doba izolatérských prací byla stanovena 

na dva pracovní dny. 

 

4.3.9.3.   Kročejová izolace 

Jako kročejová izolace byl projektem zvolen pěnový polystyren v tloušťce 50 mm, spojovaný 

na sraz. Tato izolace se nachází pouze v 1 nadzemním podlaží a to v místnostech sloužících 

jako hygienické zázemí 1 NP. 

 

4.3.9.4. Tepelná izolace   

Tepelná izolace bude zřizována pouze jako zateplení kazetového podhledu, zde bude použita 

minerální vlna tloušťky 160 mm, ukládat na místo uložení se bude spodem z připraveného 

pomocného lešení. 

 

4.3.10. Zařizovací předměty  

Zde se bude jednat zejména o sazení toaletních mís, umyvadel a umyvadlových armatur. Tato 

činnost bude prováděná formou subdodávky, připravenost a obecné pracovní podmínky si 

tudíž určí příslušný subdodavatel. Předpokládaná doba montážních prací byla stanovena na 

pět pracovních dny. 

Složení pracovní čety 

Subdodavatelsky prováděná činnost 

 

 

4.3.11.    Výplně otvorů a zámečnické práce 

 

Tento oddíl bude řešit osazení vrat a oken do stěnových PUR panelů, osazení vnitřních 

dveřních křídel a také montáži zámečnických výrobků. Předpokládaná doba montážních prací 

byla stanovena na jeden pracovní den. 
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Složení pracovní čety 

Subdodavatelsky prováděná činnost 

 

                                                                               

4.3.11.1   Vytvoření otvorů pro vrata a okna v PUR panelech a osazení 

výplní  

 

Dle údajů výrobce lze tyto vytvořit do již zabudovaných panelů, a sice prořezáním otvoru 

požadovaných rozměrů. Jedinou limitující podmínkou je, aby hrana otvoru nevznikla v místě 

zámku spojení panelů. Pro osazení výplní otvorů do takto vytvořených otvorů je třeba doplnit 

hrany otvoru o lištu, která bude následně sloužit jako nosný prvek při kotvení výplně otvoru, 

tato lišta je dodávaná výrobcem. Kotvení proběhne vrutem, který bude procházet rámem 

výplně otvoru a bude ukotven do zmíněné lišty. 

                                                                  

 

4.3.11.2.  Výplň otvorů vnitřními dveřmi  

 

Jelikož byly použity ocelové rámové zárubně, které se osazují během vyzdívání dělících stěn, 

tudíž proběhne už pouze osazení dveřních křídel a ty je poté potřeba dovybavit klikou a 

zámkem. 

 

 

4.3.11.3 Osazení zámečnických výrobků  

 

Zde se jedná především o osazení ocelového vstupního schodiště, toto schodiště je ocelové 

schodnicové se stupni bez podstupnic, schodišťové rameno je přímé bez mezipodesty. 

Schodnice budou u terénu ukotveny do betonového základu a v úrovni výstupní podesty bude 

ukotvena do železobetonového stropního průvlaku. Dalším zámečnickým výrobkem je 

žebříkové schodiště vedoucí na plochou střechu sloužící k její údržbě, toto schodiště bude 

opatřeno výlezovým košem a bude kotveno po metru délky do železobetonových sloupů. 

Posledním zástupcem zámečnických výrobků je zábradlí u schodiště jak vnitřního, tak 

vnějšího, u vnitřního schodiště bude ocelové zábradlí kotveno hmoždinkami do 

železobetonového schodišťového ramene a stropního průvlaku, u vnějšího schodiště bude 

zábradlí přivařeno k ocelové schodnici. Předpokládaná doba zámečnických prací byla 

stanovena na pět pracovních dní. 
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5. Časový a finanční plán výstavby 
 

Zde bude uvedeno orientační finanční a časové zhodnocení stavebních objektů, které budou 

realizovány v rámci výstavby víceúčelové haly ve Vilánci. 

 

 

5.1.  Finanční plán výstavby 

 

Objekt Popis Množství MJ Cena bez 

DPH / Kč 

 

Cena s DPH 

/ Kč 

S0 01 Výstavba víceúčelové haly 4402,70 m³ 15 209 882,87 18 403 958,36 

SO 02 Elektropřípojka 152,08 m 106 456,00 128 811,76 

SO 03 Vodopřípojka 102,06 m 91 854,00 111 143,34 

SO 04 Kanalizace splašková 119,86 m 99 819,41 120 781,49 

SO 05 Kanalizace dešťová 119,86 m 99 819,41 120 781,49 

SO 06 Plynopřípojka 152,08 m 110 029,12 133 135,24 

SO 07 Zásobníky tekutých hnojiv 100,00 m³ 284 387,60 344 109,00 

SO 08 Komunikace 1561,95 m² 2 237 975,99 2 707 950,95 

   Celkem 18 240 224,47 22 070 671,61 

 

 

     

Propočet nákladů byl proveden v PC softwaru Buildpower, tento propočet byl zpracován za 

použití technicko-hospodářských ukazatelů THU. Stanovené ceny jsou pouze orientační         

a slouží k odhadu finančních rezerv. Přesný výpočet nákladů zpracovává příloha                    

A „Položkový rozpočet víceúčelové haly ve Vilánci“. 
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5.2. Časový plán po objektech  

 

 

Objekt  Popis Očekávaný 

začátek  

 

Očekávaný 

konec 

 

S0 01  Víceúčelová hala ve Vilánci 31.3.2014 6.11.2014 

SO 02  Elektropřípojka 13.4.2014 17.4.2014 

SO 03  Vodopřípojka 8.4.2014 13.4.2014 

SO 04  Kanalizace splašková 31.3.2014 3.4.2014 

SO 05  Kanalizace ešťová 3.4.2014 8.4.2014 

SO 06  Plynopřípojka 17.4.2014 23.4.2014 

SO 07  Zásobníky tekutých hnojiv 7.11.2014 9.11.2014 

SO 08  Komunikace 9.11.2014 29.11.2014 

  Celkem 31.3.2014 29.11.2014 

 

Termíny výstavby jednotlivých objektů jsou vypočteny pouze orientačně prostřednictvím 

technicko-hospodářských ukazatelů, zpracovaných v PC softwaru Buildpower. Součástí 

předběžného časového plánu je řádkový harmonogram, který bude přiložen jako příloha č.1. 

Tento harmonogram nicméně nemá příliš vypovídající hodnotu, protože doba provádění 

některých objektů byla stanovena na úseky kratší než jeden týden a zmíněný software 

vzhledem k délce časového plánu umožňuje minimálně týdenní dělení tzn., že se některé 

činnosti jeví jako prováděné v souběhu, i když tomu tak není. Nastalý problém je vyřešen 

v podrobném časovém plánu, který je již zpracován s rozdělením na dny.  
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5.3. Rozdělení financí v čase 

 

Rozdělení financí v čase bude zaznamenáno v následující tabulce. V této tabulce bude použito 

dělení čerpaných financí do měsíčních úseků, tyto finance budou uváděny v korunách. 

 

Objekt  Popis 

Rok 2014 

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen listopad 

S0 01 
Víceúčelová 

hala ve Vilánci 

1
2
0
 6

1
4
 

2
 5

8
4
 5

3
4
 

2
 1

0
4
 5

1
2
 

2
 0

0
8
 8

5
2
 

2
 2

0
0
 1

7
2
 

2
 0

0
8
 8

5
2
 

2
 1

0
4
 5

1
2
 

2
 2

0
0
 1

7
2
 

2
 9

0
5
 0

0
3
 

SO 02 Elektropřípojka 

SO 03 Vodopřípojka 

SO 04 
Kanalizace 

splašková 

SO 05 
Kanalizace 

dešťová 

SO 06 Plynopřípojka 

SO 07 
Zásobníky 

tekutých hnojiv 

SO 08 Komunikace 

Cena za čtvrtletí 120 614 6 700 899 6 313 536 5 105 174 

Cena za rok 18 240 224 

 

 

6. Zařízení staveniště 
 

Složením, rozsahem a dimenzemi jednotlivých položek zařízení staveniště se zabývá 

samostatná příloha B, která se skládá ze dvou částí, a to z výkresové a textové části. 

 

 

7. Hlavní stavební stroje a mechanismy 
 

Podrobný výpis a přesná specifikace stavebních strojů a mechanismů, použitých při výstavbě 

víceúčelové haly ve Vilánci, bude obsaženo v příloze E hlavní stavební stroje a mechanismy. 

 

 

8. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

 

Během výstavby víceúčelové haly ve Vilánci bude kladen důraz na dodržování požadavků 

z hlediska kvality prováděných prací, ochrany životního prostředí a dodržování bezpečnosti 
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práce. Tyto požadavky budou podrobně zpracovány v přílohách H, I, J, L. Před započetím 

prací na výstavbě objektu a poté během přechodu na další technologické etapy, budou 

pracovníci provádějící tyto práce proškoleni s obsahem příslušných technologických předpisů. 

Pracovníci odpovídající za jakost prováděných prací, jako jsou stavbyvedoucí, případně 

mistři, musí být seznámeni i s obsahem souvisejících kontrolních a zkušebních plánů. Před 

započetím výstavby je také nezbytné provést proškolení všech osob, pohybujících se po 

staveništi s obsahem plánu BOZP a s plánem rizik. O tomto proškolení bude proveden zápis   

a do něj proškolované osoby svým podpisem potvrdí, že byly proškoleny a že všem bodům 

rozumí. Zodpovědnost za dodržování bezpečnosti na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí, 

popřípadě osoba, jenž je v jeho nepřítomnosti pověřená jeho zastupováním. Během výstavby 

budou dodržovány hygienické požadavky na maximální povolenou hladinu hluku 

v chráněném venkovním prostoru, délka pracovní směny, prašnosti aj. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi bude řízena v souladu s bezpečnostními předpisy, 

které jsou obsaženy v zákonu č. 183/2006 Sb., dále také stavebním zákonem a s vyhláškami a 

nařízeními, které tento zákon doplňují a dále upravují. Jsou to například tyto předpisy. 

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o dalších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 11/2000 Sb. novelizováno č. 405/2004 Sb., stanovení vzhledu a 

polohy bezpečnostních značek a zavedení signalizace 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů 

 Zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Vyhláška č 481/1982 Sb., stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení. 

Postup při ochraně životního prostředí během výstavby se bude řídit dle předpisů. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., posouzení vlivu na životní prostředí 

 Zákon č. 288/2011 Sb., novelizace zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., nakládání s odpady 
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9. Závěr 
 

Pokud by během provádění prací došlo ke zjištění, že nastíněné řešení je nevhodné případně 

nerealizovatelní je nutno kontaktovat hlavního projektanta, který následně provede modifikaci 

postupu dle zjištěných podmínek, následně se o této odchylce provede zápis do stavebního 

deníku. 
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1. Zásady organizace výstavby 

 

Rozsah zpracování zásad organizace výstavby vychází ze stavebního zákona 183/2006 Sb., 

především pak z vyhlášky 499/2006 Sb. novelizováno 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb. 

 

1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

Staveniště se nachází v bývalém areálu JZD v blízkosti obce Vilánec u Jihlavy. Budovaný 

objekt se nachází na parcele 633/10. Stavební plocha se nachází na ploše bývalé silážní jámy, 

ze které bylo ponecháno dno a stěna přiléhající ke svahu, která bude využita jako pažení 

stavební jámy. Staveniště má obdélníkový tvar o ploše přibližně 2800 m². Areál bývalého 

JZD je oplocen drátěným plotem s vjezdovou branou na příjezdové komunikaci. Staveništní 

komunikace je provedena z hutněného štěrku, doplněného o posyp z drceného kameniva. 

V areálu bývalého JZD se nachází tři stávající objekty, které jsou využívány jako třídírna 

brambor, skladiště, opravárenská dílna a skládka vyoraných brambor. Tento areál se nachází 

ve svahu, jehož převýšení nepřesáhne 3 m.  

 

1.2. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

1.2.1.  Stanovení dodávky stavebních hmot 

Výkazy výměr jednotlivých stavebních hmot potřebných při výstavbě víceúčelového objektu 

budou součástí přílohy C „Položkový rozpočet výstavby víceúčelového objektu“. 

Návrh dopravních tras sloužících pro zásobování staveniště rozhodujícími stavebními 

hmotami je obsažen v oddílu 3. „Dopravní dostupnost staveniště“. 

 

1.2.2.  Stanovení dodávky elektrického proudu 

Hodnota potřebného příkonu elektrické energie bude stanovena z počtu použitých přístrojů    

a jejich výkonu. Jedná se o mechanizaci, která je používána současně, tento výpočet bude 

proveden pouze orientačně a v průběhu realizace je možné zjištěné hodnoty upravit. Pro 

výpočet příkonu bude použit následující vztah. 
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S = 1,1√(β1P1 + β2P2 + β3P3)² + (β1P1tgφ1 + β2P2tgφ2 + β3P3tgφ3)² 

S   zdánlivý příkon, 

1,1   koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10%, 

β1, β2, β3  koeficienty náročnosti – současnost výkonů spotřebičů 

tgφ1, tgφ2, tgφ3  fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 

P1   instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2    instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3    instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Koeficient náročnosti β1 se určí dle ČSN 34 1610 

 Pro stroj s jedním elektromotorem 0,75, se dvěma a více motory 0,55 

Koeficient náročnosti β2 je pro hodnotu vnitřního osvětlení z intervalu 0,7 – 0,9. 

Koeficient náročnosti β3 je pro hodnotu vnějšího osvětlení z intervalu 0,9 – 1,0. 

 

Tab. 1 – výpočet hodnoty P1 instalovaný výkon elektromotorů na stavbě 

Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon stroje 

Gravitační míchačka 1,1 kW 1,1 kW 

Zednické míchadlo 1,6 kW 1,6 kW 

Elektrodová svářečka 14,1 kW 28,2 kW 

Úhlová bruska 2,6 kW 5,2 kW 

Příklepová vrtačka 1,05 kW 1,05 kW 

Celkem  37,15 kW 

 

Tab. 2 – výpočet hodnoty P2 instalovaný výkon vnitřního osvětlení 

Druh osvětlení Výkon jednoho stroje Celkový výkon stroje 

Úsporná zářivka 0,2  kW 1,2 kW 

Celkem  1,2  kW 

 

Tab. 3 – výpočet hodnoty P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Druh osvětlení Výkon jednoho stroje Celkový výkon stroje 
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Halogenová lampa 0,5  kW 1,0 kW 

Celkem  1,0  kW 

 

Celkový potřebný výkon dle zmíněného vzorce 

S = 1,1√(0,55*37,15 + 0,8*1,2 + 0,9*1)² + (0,55*37,15*tg 0,75 + 0,8*1,2*tg0,9 + 

0,9*1*tg0,9)² 

S = 24,833 kW 

 

1.2.3.  Zásobování staveniště vodou 

V areálu jsou dovedeny inženýrské sítě do stávajících objektů, kde se také proběhne napojení  

na staveništní rozvody. Provádění prací tedy není závislé na budování přípojky vodovodu 

k budovanému objektu, protože práce vyžadující mokrý proces v podstatě probíhají formou 

dodávky. Pro stavební práce vyžadující postačí odběrný bod v přilehlém stávajícím objektu. 

 

1.2.3a.  Potřeba provozní vody 

Qt = Sv * K nt / t * 3600 (l/s) 

Qt  maximální hodinová potřeba vody 

Sv  potřeba provozní vody za den 

K nt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody – hodnota 1,5 

t  pracovní doba 

Tab. 4 – vstupní údaje pro výpočet potřeby provozní vody 

Činnost MJ Spotřeba /  

den (l) 

Počet MJ Celková spotřeba / den (l) 

Příčky m² 22 266 5 852 

Omítky m² 28 588 16 464 

Podlahy m² 20 115 2 300 

 

Qt = 24616* 1,5 / 8,5 * 3600 (l/s) = 1,21 l/s 

Hodnoty byly vypočteny pro předpokládanou nejnepříznivější situaci, co může během 

výstavby nastat. 
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1.2.3b.  Potřeba vody pro osobní hygienu 

Qp = (Pp*Ns*K nt) / ( t * 3600) (l/s) 

Qp  maximální hodinová potřeba vody 

Pp  počet pracovníků na směně 

Ns  norma spotřeby pitné vody na osobu a den  

K nt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely – hodnota 2,7 

t  pracovní doba 

 

Tab. 5 – vstupní údaje pro výpočet potřeby vody pro soc. potřeby 

Zdroj potřeby MJ Spotřeba 

/  

den (l) 

Počet 

MJ 

Celková 

spotřeba / den (l) 

Pracovníci na 

směně 

pracovník 40 15 600 

 

Qp = (15*40*2,7) / (8,5 * 3600) =  0,053 l/s 

Hodnoty byly vypočteny pro předpokládanou nejnepříznivější situaci, co může během 

výstavby nastat. 

 

1.2.4. Potřeba vody pro požární účely 

Není třeba navrhovat rozvod vody pro požární účely, protože vodní zdroj sloužící k těmto 

účelů se nachází ve stávajících objektech, který je vzdálen přibližně 70 m od těžiště 

budovaného objektu, což je vzdálenost menší než 200 m. 

 

1.3. Odvodnění staveniště 

Voda zachycená na zpevněných plochách staveniště bude odváděna do potrubí dešťové 

kanalizace vedoucí do uliční dešťové stoky. 
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1.4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

1.4.1. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

 V prostoru vyhrazeném staveništi se nenachází žádné inženýrské sítě. V rámci výstavby 

víceúčelového objektu bude nutné vybudovat nové areálové rozvody inženýrských sítí. Nově 

vybudované sítě budou napojeny na stávající infrastrukturu, nacházející se na pozemcích 

areálu bývalého JZD. Pro novostavbu budou zbudovány přípojky NN napětí, vodovodní, 

dešťová a splašková kanalizace a plynovodu. 

Během výstavby budou energie nezbytné pro budování objektu odebírány z odběrných bodů, 

které se nacházení ve stávajícím objektu, který se nachází ve vzdálenosti přibližně 10 m od 

hranice staveniště. Zejména se bude jednat o odběr elektrického proudu v napětí 230 V i 380 

V a odběr pitné vody. Elektrický proud bude vyveden z nápojného bodu ke staveništnímu 

rozvaděči. 

1.4.2. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál bývalého JZD, ve kterém se nachází staveniště, je napojen zpevněnou štěrkovou cestou 

na Krajskou komunikaci vedoucí z Krajského města Jihlava do obce Vilánec. Vstup do areálu 

je řešen stávající vstupní branou. 

 

1.5. Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

 

Výstavba víceúčelového objektu bude probíhat na uzavřeném areálu. Vstup na staveniště tedy 

není povolen osobám, které nejsou součástí pracovních čet, vedoucích pracovníků případně 

osob v jejich doprovodu.  

Během výstavby bude umožněn provoz stávajících objektů v areálu bývalého JZD. Je tedy 

doporučeno před započetím výstavby zhotovit plán pohybu po areálu kde bude zohledněn 

souběh prací na výstavbě a prací, které běžně v areálu probíhají. 

 

1.6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

 

Asanace, demolice ani kácení dřevin není nutné pro provádění stavebních prací. Stavební 

práce budou prováděny tak, aby umožnily běžný provoz areálu. Vznikající nepříznivé vlivy 
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jako je hluk, prašnost a vibrace nebudou prováděny ve večerních a brzkých ranních hodinách, 

kdy by mohly nepříznivě působit na okolí. 

 

1.7. Maximální zábory pro staveniště ( dočasné / trvalé )  

 

Během výstavby nebudou zábory zatíženy okolní pozemky. 

 

1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

 

Během výstavby se bude odpadové hospodářství řídit platnými předpisy. S odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vznikající odpady budou 

tříděny do příslušných nádob, k tomu určených. Poloha těchto nádob je přesně určena ve 

výkresové části přílohy B „Projektu zařízení staveniště“. Tříděné odpady budou likvidovány 

na řízených skládkách, k tomu určených a jejich odvoz bude zařizovat specializovaná firma. 

Stavební suť bude ukládána do ocelových kontejnerů, a v těchto kontejnerech bude 

transportována specializovanou firmou na řízené skládky. Na těchto skládkách bude stavební 

suť vytříděna, a poté buď recyklována, a nebo uložena.  

O likvidaci odpadů bude veden zápis, který bude sloužit jako doklad o způsobu nakládání 

se vznikajícími odpady. 

 

1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Během výstavby bude provedeno sejmutí ornice a výkop šachet pro základové patky. Sejmutá 

ornice i vykopaná zemina bude ponechána v areálu JZD  na deponiích. Množství vytěžených 

zemin bude stanoveno v příloze C „Položkový rozpočet výstavby víceúčelového objektu“. 
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1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Během výstavby víceúčelového objektu budou dodržovány zásady, které předepisuje norma 

ČSN 83 70 00, obsahující všeobecná ustanovení na ochranu přírody. Dále bude postupováno 

v souladu s ČSN EN 13 965 a dalšími předpisy věnujícím se této problematice. 

 Zákon  č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalových materiálech  

 Zákon  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech při manipulaci s odpady 

 Zákon  č. 356/2003 Sb., o plánování odpadového hospodářství 

 Zákon  č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Zásady ochrany životního prostředí během výstavby jsou podrobně zpracovány v příloze L 

„Plán EMS“. 

 

1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle jiných právních předpisů  

 

Zásady bezpečnosti práce vychází z následujících předpisů a vyhlášek. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o dalších minimálních požadavcích na bezpečnost         

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz          

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  

 Zákon č. 309/2000 Sb., o úpravě dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích. 

Pro výstavbu víceúčelového objektu byl zpracován plán rizik a prevence, který je označen 

jako příloha J. Za dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

vyplívajících z tohoto plánu, je zodpovědný stavbyvedoucí  případně jeho zástupce.  
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1.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Výjezd z areálu, je napojen na krajskou komunikaci, tento výjezd bude opatřen dopravním 

značením „výjezd ze staveniště“. Pro výjezdu se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. 

V případě, že nastanou nepříznivé podmínky, které by znamenali, že se na krajskou 

komunikaci dostane bláto ze staveniště, je nezbytné neprodleně toto znečištění z krajské 

komunikace odstranit. 

 

1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod. ) 

 

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Pro provádění stavebních prací není nutné 

stanovovat speciální podmínky pro její průběh. 

 

1.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Podrobný časový plán byl zpracován v příloze D „Časový plán výstavby víceúčelového 

objektu“. Časovým plánováním byla zjištěna přibližná doba výstavby 117 pracovních dní při 

délce pracovní směny 8,5 hodin a v množství 4 – 15 pracovníků.  
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2. Umístění stavby 

 

Stavba víceúčelového objektu ve Vilánci bude situována v areálu bývalého JZD v blízkosti 

obce Vilánec, která se nachází přibližně 10 km od krajského města Jihlava. 

 

Obr. č. 1 -  umístění budovaného objektu 
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3. Dopravní dostupnost staveniště  

V následujících oddílu budou uvedeny dopravní trasy, sloužící pro zásobování staveniště 

rozhodujícími stavebními hmotami, jako je doprava systémového bednění, doprava čerstvé 

betonové směsi, doprava železobetonových prefabrikovaných prvků a doprava stěnových       

a střešních panelů. Navrhované dopravní trasy nejsou povinné, ale pouze orientační tzn., že 

pokud dopravce nalezne vhodnější variantu trasy, je mu dovoleno ji použít. 

 

3.1. Dopravní trasa dodávky systémového bednění 

 

Délka dopravní trasy byla předběžně stanovena na 48 km s dobou přepravy pohybující se 

kolem 60 minut. Vzhledem k tomu, že velká část trasy je naplánovaná přes dálnici D1 lze 

předpokládat nepříznivé okolnosti, jako je dopravní zácpa, porucha, zúžení komunikace do 

jednoho pruhu, případně nehoda, a tím pádem se doba dopravy může prodloužit.  

 

Obr. č. 2 – dopravní trasa dodávky systémového bednění 
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3.2. Dopravní trasa dodávky čerstvé betonové směsi 

 

Délka dopravní trasy byla předběžně stanovena na 14 km s dobou přepravy pohybující se 

kolem 20 minut. Tato trasa vede mimo frekventované cesty a středy velkých měst, tudíž doba 

dopravy se může měnit, jen pokud by nastala nějaká nepředvídatelná situace, která vedla 

k dopravním komplikacím. 

 

Obr. č. 3 – dopravní trasa dodávky čerstvé betonové směsi 
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3.3. Dopravní trasa dodávky železobetonových prefabrikovaných dílců 

 

Délka dopravní trasy byla předběžně stanovena na 13 km s dobou přepravy pohybující se 

kolem 20 minut. Tato trasa vede mimo frekventované cesty a středy velkých měst, tudíž doba 

dopravy se může měnit, jen pokud by nastala nějaká nepředvídatelná situace, která vedla 

k dopravním komplikacím. 

 

Obr. č. 4 – dopravní trasa dodávky železobetonových prefabrikovaných dílců 
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3.4. Dopravní trasa dodávky stěnových a střešních PUR panelů 

 

Délka dopravní trasy byla předběžně stanovena na 124 km s dobou přepravy pohybující se 

kolem 150 minut. Tato trasa vede přes větší města a je tudíž pravděpodobné, že nastane 

prodloužení dopravní doby v důsledku dopravních komplikací v těchto městech. 

 

Obr. č. 5 – dopravní trasa dodávky stěnových a střešních PUR panelů 
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4. Dimenzování zařízení staveniště 

 

4.1. Kanceláře, šatny, toalety a sprchy 

 

4.1.1 Kanceláře 

Vedoucí pracovníci: požadovaná plocha na tyto pracovníky se pohybuje v rozmezí 14 – 16 

m² pro jednoho technicko-hospodářského pracovníka. 

Návrh 

Druh využití místnosti Předepsané rozměry Typ zařízení Počet 

Kancelář stavbyvedoucho 15 m² Využtí stávajícího objektu 1 

Kancelář mistra 15 m² Využtí stávajícího objektu 1 

 

4.1.2. Šatny, sprchy, toalety 

Během výstavby nepřekročí  počet pracovníků na stavbě v jednom okamžiku počet 15 osob. 

Návrh 

Druh využití místnosti Předepsané rozměry, kusy Typ zařízení Počet 

Šatna 1,75 m² / osoba – 27 m² Využtí stávajícího objektu 1 

Sprcha 1 sprcha / 20 osob Využtí stávajícího objektu 1 

Toalety 1 sedadlo + 1 pisoár  / 10 osob Využtí stávajícího objektu 4 
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5. Objekty zařízení staveniště 

 

5.1. Staveništní rozvaděč 

Na staveništi bude použit staveništní rozvaděč PER – ST 40A, tento rozvaděč bude napojen 

na odběrný bod umístěný ve stávajícím objektu.  Rozvaděč bude sloužit k přímému 

napojování jednotlivých stavebním mechanismům. Součástí rozvaděče bude i hlavní vypínač 

a bezpečnostní pojistky. 

Technické specifikace: 1 x LPN – 40B – hlavní jistič 

    1 x chránič 4P / 0,03 / 40 A 

    1 x hlavní vypínač 40 A 

    2 x LPN – 16B - 1  

    1 x LPN – 16B - 3 

     1 x LPN – 32B – 3 

    2 x zásuvka 3P / 16 A  

    2 x zásuvka 5P / 16 A 

    2 x zásuvka 5P / 32 A 

 

Obr. č. 6 – staveništní rozvaděč PER – ST 40A 
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5.2. Kozlíkové lešení 

Kozlíkové lešení bude použito při práci na zavěšeném podhledu ze sádrokartonu, které se 

bude provádět ve 2 NP. Pro tyto práce bude nastavena výška lešení na 1,1 m. Během pohybu 

na tomto lešení nesmí být překročena jeho nosnost, která je výrobcem stanovena na 3 KN / 

m². 

Obr. č. 7 – kozlíkové lešení systém HAKI  

 

 

 

5.3. Plastový kontejner 

Pro sběr smíšeného komunálního odpadu a dále také třídění odpadu bude použit plastový 

kontejner objemu 1100 l v příslušném barevném provedení, tento kontejner bude opatřen 

dvěma brzděnými kolečky. Kontejnery budou vyváženy jednou týdně specializovanou firmou. 

Technické parametry:  objem 1100 l 

    váha 65 kg 

    maximální nosnost 440 kg 

    rozměry 750 ( 1245 ) mm x 1370 mm x 1470 mm 

Obr. č. 8 – plastový kontejner 1100 l 
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5.4. Samostojná zábrana 

Samostojné zábrany budou použity pro ohraničení po vykopání šachet pro železobetonové 

monolitické základové patky.  Tyto zábrany budou osazovány alespoň 0,5m od hrany výkopu. 

Vzhledem k půdorysným rozměrům bude k ohraničení šachty potřeba 4 až 8 kusů těchto 

zábran. 

Technické parametry:  rozměr pole 2 500 mm x 1 095 mm 

    hmotnost 11,5 kg 

 

Obr. č. 9 – samosvojná zábrana 

 

 

 

 

 

 

6. Strukturování projektu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude řazeno do jednotlivých celků dle účelu jeho využití. 

 ZS pro sociální účely 

 ZS pro provozní účely 

 ZS pro výrobní účely 

 ZS pro ostatní účely 
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Zařízení staveniště pro sociální účely jsou především prvky, jako jsou šatny, jídelny, 

umývárny, toalety aj.. Návrh tohoto zařízení musí být proveden tak, aby pracovníci 

využívající toto zařízení měli dostatek prostoru a potřebného vybavení.  

Zařízení staveniště pro provozní účely bude sloužit především pro administrativní účely, jako 

je kancelář vedoucích pracovníků, oplocení a sklady aj. 

Zařízení staveniště pro výrobní účely je  především míchací centrum. 

 

Vzhledem k tomu že pro většinu objektů zařízení staveniště bude využito stávající objektů, 

nebude tedy docházet k zásadním obměnám objektů zařízení staveniště. Finanční 

vyhodnocení požití nově budovaného zařízení staveniště bude zpracováno v oddílu 7. 

Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště. 

 

6.1. Fáze přípravy areálu staveniště 

 

V této fázi bude proveden průzkum stávajících objektů a zjištění jejich vhodnosti k využití 

pro zařízen staveniště. Poté se provede případné vyklizení prostor, které budou sloužit jako 

šatny pro pracovníky a také jako kanceláře pro vedoucí pracovníky. Bude také provedena 

kontrola hygienického zázemí, kdy se zkontroluje funkčnost toaletních mís, umyvadel            

a sprchových koutů. Bude také zkontrolována neprostupnost oplocení, dále technický stav 

vstupní brány a stav zámků. Po těchto kontrolách bude také na staveniště dopraven kontejner, 

který bude sloužit k ukládání komunálního odpadu. 

 

6.2. Fáze výkopových prací 

 

Při výkopových prací budou vyhloubeny šachty, ve kterých budou provedeny železobetonové 

základové patky. Tyto šachty budou zabezpečeny samostojnými zábranami, které budou po 

zhotovení železobetonových patek zdemontovány a odvezeny ze staveniště. 

 

6.3.  Fáze realizace hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací 

 

Pro provádění těchto prací se zřídí na staveništi stavební rozvaděč, který bude napojen na 

nápojný bod ve stávajícím objektu, dále také bude připraveno odběrné místo užitkové vody. 

Při dokončovacích pracích se zřídí kozlíkové lešení ve 2 NP budovaného objektu, toto lešení 

bude sloužit k překonání výškového rozdílu při montáži zavěšeného SDK podhledu. 
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7. Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště 

 
Ekonomické vyhodnocení bylo provedeno na montáž, provoz a demontáž zařízení staveniště. 

V našem případě se jedná o stavební rozvaděč, kozlíkové lešení, plastové kontejnery               

a samostojné zábrany. V našem propočtu budou zahrnuty i předpokládané náklady na 

pronájem, který bude stanoven z celkové doby zapujčení. Stanovení ceny montáže a 

demontáže bylo provedeno studiem ceníkových cen příslušných půjčoven. 

 

 

 

Tab. č. 6 – Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 

 

Označení Množství Jednotková cena Doba použití Cena Poznámka 

Staveništní rozvaděč 1 - - 16 236 zakoupeno 

Kozlíkové lešení 3 250 10 7500 pronájem 

Plastový kontejner 4 - - 24 780 zakoupeno 

Samostojná zábrana 28 150 5 21 000 pronájem 

Staveništní rozvody 40 - - 2000 vlastní 

Hasící přístroj 2 - - 1400 zakoupeno 

Cena celkem  72 916 Kč 

 

 

Tab. č. 7 - Spotřeba energií 

 

Označení Množství Jednotková cena Doba použití Cena Poznámka 

Voda 28,406 82,04 Kč / m³ - 2330,43 výpočtem 

Elektrická energie 2,043 4715,57 Kč / MWh - 7500 výpočtem 

Cena celkem  9830,43 Kč 
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8. Závěr 

 
V předchozích řádcích bylo popsáno nezbytné zařízení staveniště, které je nutné připravit 

nebo nově zbudovat, aby bylo možné bezproblémově provádět stavební práce na 

víceúčelovém objektu ve Vilánci. 

 

Součástí této přílohy je i výpočet potřebných příkonů přípojek elektrické energie a vodovodu, 

je zde také provedena i úvaha finanční náročnosti na zřízení, provoz a odstranění zařízení 

staveniště. 
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1. Obecné informace 

 
V tomto dokumentu bude zpracován výkaz výměr a finanční zhodnocení výstavby 

víceúčelového objektu ve Vilánci. Tento objekt byl navrhnut jako montovaný prefabrikovaný 

tyčový skelet, který bude založen na železobetonových monolitických patkách. Obvodový 

plášť bude řešen stěnovými a střešními PUR panely tl. 100 mm. Vnitřní dělící stěny budou 

řešeny dvěma způsoby, a sice z pórobetonových tvárnic a z SDK.  Ve 2. NP bude zhotoven 

zavěšený podhled z SDK doplněný o tepelnou izolaci z minerální vlny. Podlahová souvrství 

budou provedena ve variantách: 1) v 1NP bude podlaha tvořena drátkobetonovou mazaninou 

2) ve 2NP bude součástí souvrství i kročejová izolace z minerální vlny, na kterou bude 

provedena betonová mazanina z prostého betonu. Nášlapné vrstvy budou také ve dvou 

provedeních, a to keramická dlažba a PVC. Další prováděné práce budou pokládka zámkové 

dlažby do štěrkového lože v plochách přiléhajících víceúčelovému objektu. Součástí výstavby 

bude i zhotovení přípojek inženýrských sítí, jako je přípojka plynu, přípojka vodovodu, 

elektropřípojka, a také přípojky splaškové a dešťové kanalizace. 

 

Položkový rozpočet byl zpracován ve výpočetním softwaru RTS Buildpower. 
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2. Krycí list rozpočtu 
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2.1. Rekapitulace rozpočtu 
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2.2. Položkový rozpočet 
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3. Závěr 

 
Podrobným rozpoložkováním jednotlivých prací při výstavbě víceúčelového objektu ve 

Vilánci, byla zjištěna cena stavebního díla 14 276 557 Kč bez DPH a 17 274 634 Kč s DPH. 

Tato cena se poměrně výrazně odlišuje od propočtové ceny, která byla stanovena na 

18 240 224 Kč bez DPH a 22 070 671 Kč s DPH. Tato skutečnost bude způsobena 

nepřesností propočtu, u kterého nebylo možné plně nadefinovat okrajové podmínky, jako je 

druh použitého obvodového pláště, druh podlahových souvrství, výplní otvorů, ostatní 

řemeslné práce atd.  
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Seznam zdrojů informací 

 
- Ing. Josef Zapletal, Projektová dokumentace Víceúčelový objekt ve Vilánci, 11/2010 
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1. Obecné informace 
 

V následujícím dokumentu bude uveden podrobný časový plán výstavby víceúčelového 

objektu ve Vilánci. Jedná se o výstavbu dvojlodního montovaného skeletového 

objektu podélného konstrukčního systému z prefabrikovaných železobetonových prvků, který 

bude založen na železobetonových monolitických patkách. Tento objekt bude opláštěn 

stěnovými a střešními PUR panely.  V rámci objetu budou provedeny práce na vnitřních 

dělících stěnách a úpravách povrchů. Součástí této výstavby budou i práce na zpevněných 

plochách v okolí budovaného objektu, které budou provedeny ze zámkové dlažby. Pro 

fungování objektu budou zbudovány i přípojky inženýrských sítí jako je přípojka NN, 

přípojka pitné vody, plynovodní přípojka, splašková kanalizace a dešťová kanalizace.  

 

Zpracovaný časový plán vycházel z předpokladu 8,5 hodinové pracovní doby a počtu 

pracovníků, který se dle souběhu prací, případně jejich náročnosti bude pohybovat v rozmezí 

4 – 15 pracovníků. Během časového plánování bylo počítáno s pěti pracovními dny na jeden 

kalendářní týden. 

 

Časový plán byl sestaven jako řádkový harmonogram ve výpočetním softwaru Contec. 
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2. Časový plán výstavby víceúčelového objektu ve Vilánci 
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3. Závěr 

 
Podrobným časovým plánování byla stanovena doba výstavby na 117 pracovních dnů při 

délce pracovní směny 8,5 hodin a při množství pracovníků pohybující se v rozmezí 4 – 15 

pracovníků. Doba výstavby se dle podrobného časového plánu výrazně liší od doby zjištěné 

propočtem, kde byla zjištěna doba trvání na 243 pracovních dní. Tento nesoulad je způsoben 

nemožností stanovení přesných okrajových podmínek při určení propočtové doby výstavby, 

kdy nelze nadefinovat přesně skladby jednotlivých konstrukcí ani počty pracovníků 

provádějící tyto práce. 
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Seznam zdrojů informací 

 
- Ing. Josef Zapletal, Projektová dokumentace Víceúčelový objekt ve Vilánci, 11/2010 

 



          VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE TECHNOLOGY,       

MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGMENT 

 

 

 

HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE A MECHANISMY 

PŘÍLOHA E 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Masters‘s THESIS 

AUTOR PRÁCE BC. JAKUB KINCL 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. JITKA VLČKOVÁ 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2014 



Hlavní stavební stroje a mechanismy       příloha E 

74 
 

Obsah práce 

 

1. Obecné informace        str. 75 

2. Pracovní stroje        str. 75  

 Seznam zdrojů informací       str. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní stavební stroje a mechanismy       příloha E 

75 
 

1. Obecné informace 

Tento dokument obsahuje specifikace použitých strojů a mechanizací, jenž budou  požívány 

v průběhu realizace víceúčelového objektu ve Vilánci. Jedná se o novostavbu tyčového 

prefabrikovaného skeletu a dále o výstavbu parkovacích ploch po obvodě stavebního objektu. 

 

2. Pracovní stroje 

 

C.1 Rypadlo/nakladač Komatsu WB93R - 5 
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Technické parametry 

Výkon motoru   74 KW / 101 PS 

Šířka radlice   2320 mm 

Kapacita radlice  1,03 m³ 

Provozní hmotnost  9000 kg 

Rypná síla lopaty  6100 kg 

Rypná síla lžíce  4000 kg 

Vylamovací síla  6500 kg 

Rychlosti pojezdu  6 – 40 km/h 
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Využití stroje 

Rypadlo/nakladač bude během výstavby využit pro sejímání ornice na ploše 70 x 40 m bez 

plochy stávajícího dna silážní jámy o rozměrech 30,55 x 20,7 m , ornice bude sejmuta 

v mocnosti 20 cm a bude nakládána na nákladní automobil, který jej přemístí na deponii. 

Celkem se bude jednat o sejmutí 650,2485 m³ orné půdy. Další pracovní využití stroje bude 

k výkopu jam pro základové patky o čtvercových rozměrech v rozmezí 1,8 – 3,2 m a hloubce 

1,85 m, kdy se bude jednat o výkop 403,0965 m³ zeminy. Celková předpokládaná doba 

využití stroje je pět pracovních dní o délce pracovní směny 8 hodin. 

 

C.2 Nákladní automobil Tatra T815 – 221S45/370 v nástavbě třístranný 

sklápěč 
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Technické parametry 

Výkon    280 KW 

Maximální hmotnost   19 000 kg 

Užitečné zatížení    9000 kg 

Stoupavost při max zatížení  56 % 

Maximální rychlost    85 km/h 

Nástavba     třístranně sklopná korba o objemu 8m³ 

 

 

 

Využití stroje  

Nákladní automobil bude využíván zejména k transportu vytěžené zeminy na deponii, kde 

bude tato zemina ukládána modelováním na výšku přes 2 m výšky. Celkem se bude jedna o 

přesun nakypřené zeminy v množství cca 1 150 m³. Další využití bude pro dopravení sypkých 

materiálů na staveniště, jako jsou písky a šterky. 
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C.3. Smykem řízený nakladač Bobcat S130 

 

 
 

Technické parametry 

Způsob řízení   smykové 

Výkon    34,3 KW 

Kapacita sklápěče  1195 Kg 

Rychlost pojezdu  11,8 km/h 

Provozní hmotnost  2465 kg 
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Využití stroje 

Smykem řízený nakladač bude využíván zejména při pracech na parkovacích plochách, které 

budou provedeny ze zámkové dlažby, která bude uložena do štěrkové drti. Tento nakladač 

bude tedy sloužit k rozprostření štěrkodrti a s použitím doplňkových vidlic jako 

vysokozdvižný vozík pro rozprostření palet se zámkovou dlažbou po ploše, kde bude tato 

dlažba kladena. 

 

C.4. Nosič kontejnerů Avia D120L 

 

 

 

Technické parametry 

Výkon     136 KW 

Užitečná hmotnost   8355 Kg 

Maximální rychlost   90 km/h 

Zvedací a natahovací výkon  6t 

Rozměry kontejneru š x d x v  3400 x 2000 x 620 mm 

Rozměry kontejneru š x d x v  3400 x 2000 x 2320 mm 
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Využití stroje 

Nosič kontejnerů bude využíván pro mimostaveništní transport smykem řízeného nakladače   

a dále také pro odvoz některých stavebních odpadů, zejména odřezků z PUR panelů. Pro tyto 

činnosti budou používány rozličné kontejnery, a sice pro transport nakladače bude použit 

kontejner o rozměrech 3400 x 2000 x 620 mm a pro transport odpadních látek bude použit 

uzavřený kontejner o rozměrech 3400 x 2000 x 2320 mm. 

 

C.5. Autodomíchávač Stetter C3 Basic line AM 8 C 

 

 

 

Technické parametry 

Jmenovitý objem  8 m³ 

Stupeň plnění   56,7 % 

Sklon bubnu   12,45 ° 

Separátní pohon  75 KW 

Otáčky bubnu   0-12  ot/min 

Průměr bubnu  (A)  2300 mm  

Výška násypky (B)  2499 mm 

Průjezdová výška (C)  2503 mm  
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Výsypná výška (D)  1101 mm 

 

 

 

Využití stroje  

Autodomíchávač bude používán pro transport betonové směsi na staveniště z betonárny, která 

se nachází ve vzdálenosti cca 15 km od staveniště. Betonová směs bude dopravována pro 

provedení prací na betonáži železobetonových patek a dále také podlahových souvrství. 

 

C.6. Autojeřáb Liebherr LTM 1050 
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Technické parametry 

Délka      11 710 mm 

Šířka/šířka s vysunutými opěrami  2500/6300 mm 

Celková hmotnost    36 t 

Nosnost     50 t 

Délka výložníku zasunutý/vysunutý  10 500/42 000 mm 

Výkon motoru     265 KW 

Maximální rychlost    80 km/h 
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Využití stroje  

Autojeřáb bude používán při montážních pracech na montáži prefabrikovaného tyčového 

skeletu, kdy budou zvedána břemena o váhovém rozmezí od 0,8 t do 7 t.  

 

C.7. Autojeřáb Tatra AD 14 

 

 

 

Technické parametry 

Délka      8350  mm 

Šířka/šířka s vysunutými opěrami  2500/4700 mm 

Celková hmotnost    20,3 t 

Nosnost     14 t 

Délka výložníku zasunutý/vysunutý  7500/16900  mm 

Výkon motoru     230 KW 

Maximální rychlost    80 km/h 
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Využití stroje  

Autojeřáb bude používán při montáži střešních a stěnových PUR panelů o hmotnosti přibližně 

150 kg / panel. 
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C.8. Montážní plošina MP 16 SUB 

 

 

 

Technické parametry 

Výškový dosah  16 m 

Boční dosah   8,1 m  

Nosnost pracovní  klece 225 kg  

 



Hlavní stavební stroje a mechanismy       příloha E 

87 
 

 

 

Využití stroje 

Montážní plošina bude používána v průběhu montáže prefabrikovaného skeletu, a to pro 

překonávání výškového rozdílu původního terénu a polohy uložení průvlaků, stropních 

panelů, vazníků a střešních krokví. Z této plošiny bude prováděno přesné uložení prvků  na 

místo uložení a dále na provedení prací na zmonolitnění prvků, dále bude využívána při 

montáži stěnových PUR panelů. 
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C.9. Vibrační válec tandemový HAMM HD 12 VV 

 

 

 

Technické parametry 

Výkon    22 KW 

Maximální rychlost  12 km/h 

Frekvence vibrací  52 Hz 

Odstředivá síla  32/52 KN 

Šířka bubnu   1250 mm 

Provozní hmotnost  2705 kg 

 

Využití stroje 

Vibrační válec bude využíván pro hutnění podkladní lože zámkové dlažby, jenž bude sloužit 

jako parkovací plochy, toto hutnění bude prováděno na předepsaný PS pro tyto parkovací 

plochy 
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C.10. Nákladní automobil Iveco  Daily 70C17V 

 

 

 

Technické parametry 

Délka      7012 mm 

Šířka      1725 mm 

Výška       3025 mm 

Objem zavazadlového prostoru  17,2 m³ 

Šířka/výška vstupního otvoru   1540/1990 mm 

Celková hmotnost vozidla   7000 kg  

Nosnost furgonu    4500 kg 

Výkon      125 KW 

Maximální rychlost    145 km/h 
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Využití stroje 

Tento nákladní vůz bude sloužit k přepravě stavebních hmot menších rozměrů, případně 

stavební mechanizace jako je elektrodová svářečka, uhlová bruska aj.  

 

C.11. Nákladní automobil Iveco Ecostralis AS 440S46 T/P 

 

 

 

Technické parametry 

Šířka     2550 mm 

Délka     6256 mm 

Výška     3708 mm 

Celková hmotnost vozidla  18 t 

Celková hmotnost soupravy  50 t 

Výkon     338 KW 

Maximální rychlost   90 km/h 



Hlavní stavební stroje a mechanismy       příloha E 

91 
 

Využití stroje 

Nákladní automobil bude využíván společně s návěsem pro transport prefabrikátů na 

staveniště, kde budou tyto prefabrikáty ukládány rovnou na místo uložení přímo z ložné 

plochy nákladního přívěsu. Další využití automobilu bude dovoz PUR panelů, a to jak 

stěnových, tak i střešních, a dále také pro dovoz zásobníků tekutých hnojiv. 

 

C.12. Spádová míchačka Atika Patriot 250 
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Technické parametry 

Napájecí napětí    230V  

Objem bubnu     250 l  

Příkon      1100 W 

Hlučnost     84 dB 

Hmotnost     137 kg 

Maximální objem mokré směsi  190 l 

 

Využití stroje 

Spádová míchačka bude využívána zejména pro rozmíchávání suchých maltových směsí 

vrchních omítek a dále také při rozmíchávaní samonivelačních stěrek. 

 

C.13. Zednické míchadlo Einhlell RT-MX 1600 

 

 

 

 



Hlavní stavební stroje a mechanismy       příloha E 

93 
 

Technické specifikace 

Napájecí napětí 230V  

Příkon   1600 W 

Hmotnost  4,6 kg 

Otáčky   180 – 460/min 

Mísící výkon  20 l 

 

Využití stroje 

Zednické míchadlo bude používáno ke zpracování stavebních lepidel a cementových zálivek 

 

C.14. Elektrodová svářečka BT – EW 200 Einhell blue 
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Technické parametry 

Napájecí napětí    230/400 V  

Svářecí proud     57 – 200 A 

Napájení při chodu na prázdno  48 V 

Jištění      16A 

Elektrody     2 – 4 mm 

 

Využití stroje 

Elektrodová svářečka bude sloužit ke spojování ocelových prvků zejména při pracech na 

zmonolitnění prefabrikovaných prvků, kdy bude provařována nosná výztuž s ocelovými 

destičkami na jednotlivých prefabrikovaných prvcích 

 

C.15. Uhlová bruska Narex EBU 23 26 A 
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Technické parametry 

Napájecí napětí    230 V 

Příkon      2600 W 

Maximální průměr kotoučů   230 mm 

Otáčky      6500/min 

Hmotnost     6 kg 

 

Využití stroje 

Uhlová bruska bude používána na odřezávání a řezání ocelových prvků, jako je betonářská 

výztuž, případně ocelové válcované profily a také pro řezání PUR panelů. 

 

C.16. Elektrická pila ocaska Bosh GSA 1300 PCE 
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Technické parametry 

Napájecí napětí   230 V 

Příkon     1300 W 

Maximální hloubka dřeva  220 mm 

Maximální hloubka kov  20 mm 

Volnoběžné otáčky   2900/min 

Hmotnost    4,1 kg 

 

Využití stroje 

Pila ocaska bude používána k prořezávání otvorů do PUR panelů 

 

C.17. Příklepová vrtačka Narex EVP 16 K-2 
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Technické parametry 

Napájecí napětí   230V 

Příkon     1050 W 

Otáčky     0 - 1750/min 

Údery     0 - 35 000/min 

Maximální průměr vrtání   

Dřevo     55 mm 

Ocel     16 mm 

Beton     30 mm 

Maximální kroutící moment  19,5 – 30 Nm 

Hmotnost    3,8 kg 

Využití stroje 

Příklepová vrtačka bude používána zejména pro vrtání otvorů sloužících následně k osazení 

kotvících hmoždin apod. 

 

C.18. Rázový utahovák Narex ESR 20-5 
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Technické parametry 

Napájecí napětí   230V 

Příkon     450 W 

Údery při zatížení   2300/min 

Maximální dotahovací moment 280 Nm 

Hmotnost    2,75 kg 

Využití stroje 

Rázový utahovák bude užíván při montáži stěnových a střešních PUR panelů, a to na 

zašroubování samovrtných vrutů.  

 

C.19. Akumulátorový vrtací šroubovák Narex ASV 14 A 
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Technické parametry 

Kapacita akumulátoru   2,6 Ah 

Otáčky      0 – 1600/min 

Maximální kroutící moment   50 Nm 

Maximální průměr vrtání 

Dřevo      35 mm 

Ocel      10 mm 

Nabíjecí čas akumulátoru   50 min 

Hmotnost     1,8 kg 

 

Využití stroje 

Akumulátorový šroubovák bude používán zejména při sádrokartonářských pracech, případně 

při klempířských pracích 

 

C.20. Ponorný vysokofrekvenční vibrátor 
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Technické parametry 

Napětí    42 V 

Hmotnost   12 kg 

Hutnící výkon   20 m³/hod 

Otáčky    12 000/min 

Průměr    36 mm 

Délka hřídele   5 m 

Délka hlavice   350 mm 

 

Využití přístroje 

Přístroj bude využíván k hutnění betonové směsi uložené do bednění, jedná se                          

o železobetonová patky 

 

C.21. Nivelační přístroj Nedo X – 20 
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Technické parametry 

Přesnost    3mm/1km 

Zvětšení dalekohledu   20 x 

Minimální záměra   50 cm 

Váha     1,6 kg 

Využití stroje 

Nivelační přístroj bude sloužit ke kontrole výšek osazených  prefabrikovaných prvků 
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1.     Základní údaje 

 

1.1.     Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:                        SKLAD ZEMĚDĚLSKÝCH HNOJIV 

Charakter stavby:                   Novostavba víceúčelového halového objektu 

Místo stavby:                         Obec Vilánec 38 

Kraj:                                       Vysočina 

Investor:                                 EUROFARMS s.r.o 

Projektanti:                             Ing. V. Zatloukal, Ing. M. Ryšavý  

 

1.2.         Obecné informace   

 

Jedná se o stavbu dvoulodní halové konstrukce s příčným nosným systémem, zastřešeným 

sedlovou střechou. Tento objekt je z jedné poloviny dvoupodlažní a z druhé poloviny 

jednopodlažní. Nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým montovaným skeletem, 

sestávajícím z tyčových prvků. Opláštění objektu je řešeno stěnovými a střešními PUR 

panely, pouze s výjimkou stěny přiléhající ke stávající stěně silážní jámy, kde bylo opláštění 

řešeno okopovými panely do výšky 3,1 m. Víceúčelový objekt ve Vilánci bude založen 

v místě stávající silážní jámy, ze které byla ponechána stěna přiléhající ke svahu, v němž se 

areál JZD nachází. Tato ponechaná stěna bude tvořit pažení stavební jámy. Dále bylo 

ponecháno také dno, které bude součástí nově budovaného podlahového souvrství v 1NP. 

 

1.2.1.        O stavbě 

 

Objekt bude založen na monolitických železobetonových patkách, na které budou osazeny 

prefabrikované základové kalichy. Do těchto kalichů budou poté vetknuty železobetonové 

prefabrikované sloupy. Ve štítech budou na kalichy kotveny ocelové sloupy, nesoucí 

opláštění. Na kalichy budou po obvodu ze tří stran uloženy prefabrikované železobetonové 

základové prahy, které budou kotveny i ke sloupům. Na straně přiléhající ke stávající stěně 

silážní jámy budou na kalichy uloženy sendvičové okopové panely, které budou také kotveny 

i ke sloupům. Druhé podlaží bude tvořeno železobetonovými prefabrikovanými průvlaky 

tvaru L a T a také obvodovými ztužidly, které budou uloženy na krátké konzoly hlavních 
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sloupů haly. Na těchto průvlacích budou uložené stropní panely Spiroll. V jednopodlažní části 

objektu sloužící jako opravárenská dílna budou na sloupech 1,5 m pod spodním lícem vazníku 

konzoly pro osazení jeřábové dráhy pro mostový jeřáb s maximální nosností 5 tun. Přenášení 

dynamických účinků od jeřábu bude řešeno brzdným portálem z ocelových válcovaných 

nosníků, vevářené mezi nosné betonové sloupy. Střešní konstrukce bude tvořena 

železobetonovými prefabrikovanými vazníky, které budou mít v hlavní lodi sedlový tvar        

a ukotví se do zhlaví sloupů. Ve vedlejší lodi budou vazníky konstantního průřezu a kladené 

ve sklonu střechy a opět kotvené do sloupů. Tuhost střešní roviny bude zajištěna 

železobetonovými prefabrikovanými krokvemi, které budou uloženy na střešní vazníky. Na 

krokve budou poté uloženy a kotveny střešní PUR panely. Opláštění bude po obvodě objektu 

kotvené na pomocnou ocelovou nosnou konstrukci ukotvenou, do nosných betonových 

sloupů. V místě vyhrazeném pro válcové zásobníky tekutých hnojiv bude zřízen ocelový 

přístřešek. Tento přístřešek bude tvořený třemi příhradovými svařovanými vazníky a 

krokvemi z ocelových válcovaných nosníků. Střešní plášť bude řešen trapézovými plechy. 

Výstup do jednotlivých pater bude řešen vestavěným samonosným dvouramenným 

schodištěm. Podlahová konstrukce v zátěžových prostorech bude tvořena drátkobetonem.                               

 

1.2.2         O činnosti 

 

 V tomto technologickém předpisu se budeme věnovat pracím na montáži prefabrikovaného 

tyčového skeletu. Montáž bude provedena za pomoci autojeřábu, kdy budou jednotlivé prvky 

osazovány na místo uložení přímo ze zásobovacích nákladních automobilů. 

 

2.          Materiál 

2.1.        Vlastnosti materiálu 

2.1.1.     Prefabrikovaný skelet 

Skelet je tvořen železobetonovými prefabrikovanými tyčovými prvky, které budou po osazení 

zmonolitněny tzv. Čapkovým spojem a poté budou místa styků jednotlivých prvků zality 

cementovou zálivkou. Nosný systém bude tvořen sloupy a průvlaky. Nosná část střešní 

konstrukce bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými vazníky, doplněnými                

o železobetonové krokve. Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované s přímým 

ramenem a podestou.  
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2.2.      Výkaz výměr 

2.2.1.      Prvky skeletu 

Označení Název Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost (t) 

Sloupy 

S1 sloup 350x350-450x9320 1 3,280 

S2 sloup 350x350-450x9320 1 3,305 

S3 sloup 350x350-450x9320 1 3,735 

S4 sloup 350x350-450x9320 2 3,620 

S5 sloup 350x350-450x9320 1 3,620 

S6 sloup 350x350-450x9320 1 3,620 

S7 sloup 350x350-450x9320 1 3,428 

S8 sloup 350x350-450x9320 1 3,453 

S9 sloup 350x350-450x9320 1 3,908 

S10 sloup 350x350-450x9320 1 3,815 

S11 sloup 350x350-450x9320 1 3,790 

S12 sloup 350x350-450x9320 1 3,673 

S13 sloup 350x350-450x9320 1 3,673 

S14 sloup 350x400x7180 1 2,588 

S15 sloup 350x400x7180 3 2,613 

S16 sloup 350x400x7180 1 2,588 

S17 sloup 350x400x7715 1 2,660 

S18 sloup 350x350x4250 3 1,303 

Průvlaky, ztužidla, výměny 

PR1 průvlak 500-350x500x5800 4 3,160 

PR2 průvlak 650-350x500x5800 2 3,780 

PR3 průvlak 500-350x500x7650 1 4,165 

PR3a průvlak 500-350x500x7650 1 4,165 

PR4 průvlak 650-350x500x7650 3 4,998 

Z1 ztužidlo 200x500x4650 10 1,163 

                        

Označení Název Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost (t) 

Stropní panely 

P1 panel 1200x215x4650 40 3,280 
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P2 panel 600x215x4650 4 3,305 

P3 panel 900x215x4650 2 3,735 

Základové kalichy 

KA1 zákl. kalich 1150x1250x900 14 2,558 

KA2 zákl. kalich 1150x1200x900 7 2,485 

KA3 zákl. kalich 1150x1150x900 3 2,413 

KA4 zákl. kalich 600x600x900 3 0,810 

KA4a zákl. kalich 600x600x900 1 0,810 

Základové prahy 

ZP1 zákl. práh 5530x160x1000 2 1,973 

ZP2 zákl. práh 3730x160x1000 1 1,308 

ZP3 zákl. práh 3730x160x1000 1 1,318 

ZP4 zákl. práh 3090x160x1000 2 1,030 

ZP5 zákl. práh 4650x160x1000 6 1,620 

ZP6 zákl. práh 1680x160x1000 1 0,510  

ZP7 zákl. práh 5810x160x1000 1 2,115 

ZP8 zákl. práh 4570x160x2250 1 3,920 

ZP9 zákl. práh 4650x160x2250 1 3,945 

ZP10 zákl. práh 5010x160x2250 1 4,763 

Okopové panely 

 OP1 okop. panel 5175x260x1675 1 3,638 

OP2 okop. panel 5175x260x1675 1 3,600 

OP3 okop. panel 5000x260x1675 7 3,595 

OP4 okop. panel 5000x260x1675 1 3,558 

OP5 okop. panel 5175x260x1675 2 3,638 

OP6 okop. panel 5175x260x1250 1 2,715 

OP7 okop. panel 4830x260x1250 1 2,635 

OP8 okop. panel 5810x260x1250 1 3,213 
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Označení Název Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost (t) 

Vazníky, krokve 

V1 vazník 11960x455-2030x180 7 6,753 

V2 vazník 8100x600x180 4 2,183 

V2a vazník 8100x600x180 1 2,183 

V3 vazník 6000x600x180 2 1,625 

K1 krokev 5175x450x160 3 0,858 

K1a krokev 5175x450x160 3 0,858 

K2 krokev 5000x450x160 10 0,838 

K2a krokev 5090x450x160 1 0,825 

K3 krokev 5175x450x160 3 0,805 

K3a krokev 5175x450x160 4 0,805 

K4 krokev 5000x450x160 14 0,790 

K4a krokev 5090x450x160 1 0,798 

K5 krokev 5175x450x160 2 0,858 

K6 krokev 5000x450x160 4 0,838 

Označení Název Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost (t) 

Schodišťové ramena 

SCH Schod. rameno --------------------- 2 3 

   

             

2.2.2         Konstrukční ocel                

Profil Délka celkem (m) Hmotnost (kg/m) Hmotnost celkem (kg) 

IPE 140 9,30 12,90 119,97 

IPE 180 9,00 18,80 169,20 

IPE 200 39,58 22,40 886,59 

HEB 160 16,97 42,60 722,71 

HEB 180 69,73 51,20 3570,18 

jakl 60x60x4 9,36 6,71 62,80 
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3.       Doprava 

3.1.     Primární doprava 

Železobetonové prefabrikované prvky budou na staveniště dopravovány nákladním vozem 

v provedení tahač přívěsů Iveco Ecostralis AS 440S46 T/P s celkovou hmotností soupravy 

maximálně 50 tun. Pracovní pomůcky, nástroje, drobná mechanizace a pytlované suché 

maltové směsi budou na staveniště dopravovány nákladním automobilem Iveco Daily furgon 

70C17V s maximální nosností 4,014 tun. Návrh této automobilové sestavy je pouhým 

přiblížením, jakým způsobem lze řešit použití automobilů, je tedy množné použít i 

automobily obdobné specifikací. 

3.2.      Sekundární doprava 

3.2.1.       Horizontální doprava  

Vzhledem k druhu prováděných prací bude probíhat horizontální doprava drobných předmětů 

po staveništi pouze prostřednictvím stavebních dělníků.  

3.2.2.     Vertikální doprava  

Prefabrikované železobetonové dílce budou osazovány přímo z ložné plochy nákladního vozu 

na místo uložení prostřednictvím mobilního autojeřábu Liebherr LTM 1035 s maximální 

nosností 35 tun. Dále pak provádění prací na zmonolitnění prefabrikovaných dílců bude 

prováděna z montážních plošin MP16. 

3.3.       Skladování  

Vzhledem k povaze prováděných prací bude přistoupeno k montáži prefabrikovaných prvků 

přímo z možných ploch nákladních automobilů, a tudíž odpadne povinnost zřizovat skládku 

prefabrikátů. Materiály, jako jsou suché maltové směsi, které budou po rozmíchání sloužit 

jako zálivky v místech spojů jednotlivých prefabrikátů budou uskladněny ve skladovacích 

prostorách. Tyto prostory budou vyhrazeny ve stávajících objektech areálu JZD. Pracovní 

nástroje a menší mechanizace bude uložena ve skladové místnosti ve stávajících objektech. 

Poloha těchto skladovacích prostor bude blíže specifikováno ve výkrese zařízení staveniště. 
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4. Připravenost  

4.1. Stavby  

Předání staveniště proběhne, jakmile budou dokončeny práce na konstrukcích s přímou 

spojitostí s montážními pracemi, jako je betonáž železobetonových základových patek. 

Samotná montáž prefabrikátů započne až po dosažení min. 70 % projektované pevnosti 

betonu v tlaku. Při převzetí bude subjekt provádějící montážní práce seznámen s areálem 

bývalého JZD ve Vilánci. To znamená, že bude určen směr pojezdu zásobovacích automobilů 

po areálu, dále také bude představeno stávající zařízení staveniště, které bude užíváno během 

montážních prací.  

4.2.       Staveniště  

Nezbytné je i seznámení všech pracovníků pohybujících se po areálu bývalého JZD 

s obecnými zásadami BOZP, jenž byly stanoveny koordinátorem bezpečnosti práce. O tomto 

proškolení bude vyhotoven zápis, evidující proškolené osoby. O předání staveniště bude 

sepsán protokol, kde podpisem stvrdí všechny zúčastněné strany, že berou na vědomí 

podmínky, za kterých bude staveniště předáno a že s těmito podmínkami souhlasí. Nezbytné 

je i vyznačení odběrných míst elektrického proudu i pitné vody, tím pádem bude sepsán i stav 

staveništních rozvaděčů, aby bylo možné evidovat spotřebu těchto energií.                                                  

                                      

4.3.       Obecné pracovní podmínky   

 

Montážní práce budou probíhat za kontinuálního zásobování. Tím pádem nebude docházet 

k vykládání nákladních přívěsů na skládku a až poté na místo uložení, ale prefabrikáty budou 

osazovány přímo z automobilového přívěsu na místo uložení. Není tedy nutné počítat 

s rozlehlými skládkami pro skladování prefabrikátů ve figurách. Provádění svářečských prací 

a také pro míchání suchých maltových směsí ručními míchadly bude zapotřebí elektrického 

proudu, který bude odebírán ze staveništních rozvaděčů. Hodnoty příkonu jednotlivé pracovní 

mechanizace budou blíže určeny v příloze E – Hlavní stavební stroje a mechanismy. Pro 

provádění montážních prací je vyžadována minimální teplota vzduchu i podkladních 

konstrukcí + 5 °C, pokud nebude splněno toto kritérium, je nutno pro provádění prací zajistit 

proteplování konstrukcí. Pokud teplota poklesne pod - 15 °C, bude vydán zákaz provádění 
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montážních prací. Práce dále nebudou probíhat, pokud by rychlost větru překročila 11 m/s. 

Dále pokud by nastaly zhoršené viditelnostní podmínky, kdy je viditelnost menší než 30 m,  

jako je mlha, případně silný déšť a sněžení. Před započetím prací bude provedeno školení      

o bezpečnosti práce ve výškách, manipulaci se zavěšenými břemeny a pohybu po staveništi. 

Tohoto školení se musí zúčastnit všechny osoby, které se budou  během montážních prací 

fyzicky nacházet na staveništi. O tomto proškolení  proběhne zápis a všichni zúčastnění stvrdí 

podpisem, že byli proškoleni.  

 

5.        Personální obsazení     

 

Složení pracovní čety určuje vždy stavbyvedoucí, případně mistr. V této četě je vždy určen jeden 

vedoucí pracovník, který si organizuje fungování pracovní čety a dále je také zodpovědný za kvalitu 

prováděných prací.  

                                                       

5.1.     Pracovní četa 

 

Profese Počet Odpovědnost (pracovní náplň) 

Stavbyvedoucí 1 Pracovní náplň stavbyvedoucího bude především spočívat   

v rozdělování pracovních činností jednotlivým pracovníků. 

Při zadávání pracovních úloh bude vycházet z časových 

plánů   a také z technologických předpisů. Dále také bude 

provádět kontrolu prací, které budou prováděny. Druh 

kontrol a jejich frekvence bude vycházet z kontrolního a 

zkušebního plánu. Výsledky těchto kontrol poté zaznamená 

do příslušných formulářů. 

Mistr 1 Pracovní náplň Mistra je prakticky totožná s prací 

stavbyvedoucího pouze s rozdílem, že jednotlivá rozhodnutí 

smí vykonávat po poradě se stavbyvedoucím. 

Jeřábník  1 Jeřábník bude zodpovědný za dopravu autojeřábu na 

staveniště a dále také za jeho obsluhu během montážních 

prací. 

Vazač 2 Pracovník, který bude zodpovědný za upevnění zvedacího 

zařízení na zvedané břemena a dále také za navigaci 
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jeřábníka během manipulace se zvedaným břemenem. 

Svařeč 2 Pracovník, který bude provádět prostřednictvím elektrické 

svářečky zmonolitnění jednotlivých prvků prefabrikovaného 

skeletu. 

Montážník 2 Pracovník, který bude provádět přesné osazení 

prefabrikovaných prvků dle projektové dokumentace: Dále 

je také schopen ovládat geodetické přístroje, aby bylo možné 

průběžně kontrolovat svislost a vodorovnost jednotlivých 

prvků. 

Pomocný 

dělník 

1 Pracovník, provádějící pomocné práce, u kterých není 

vyžadována kvalifikace. 

       

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Bližší specifikace malých i velkých mechanismů bude doložena v příloze E – Hlavní stavební 

stroje a mechanismy  

6.1. Velké mechanismy 

Viz tabulka. 

Výrobce Typové označení Užitné vlastnosti Počet 

IVECO Ecostralis AS 440S46 T/P Maximální hmotnost soupravy 50 t 2 

IVECO Daily furgon 70C17V Maximální nosnost 4,014 t 1 

IVECO MP 16SUB Dosah – výškový/boční 16/8,1 m 2 

LIEBHERR LTM 1035 Maximální nosnost 35 t 1 
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6.2. Menší mechanismy 

Viz tabulka. 

Výrobce Typové označení Druh počet 

Einhel RT – MX 1600 Míchač lepidel a malty 1 

Einhel CEN 200 EC Svářečka elektrodová 1 

Narex EBU 23-26 A Úhlová bruska 1 

                                                 

6.3 Pracovní pomůcky  

Viz tabulka 

 

Druh počet 

Cvikače svorníků 2 

Ocelové páčidlo 2 

Zednické vědro 20 l 2 

Zednická lžíce 2 

Zednická naběračka 2 

 

6.4. Obecné ochranné pracovní pomůcky 

Viz tabulka 

 

Druh počet 

Pracovní oděv 2 

Pracovní rukavice kožené 2 

Pracovní brýle 2 

Pracovní obuv 2 

Jistící postroj 2 

Pracovní helma 2 

Svářečský štít 1 
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7.  Pracovní postup 

 

Montážní práce započnou nejdříve po dosažení 70% projektované pevnosti betonu 

základových patek. Tato pevnost se ověří mechanickou nedestruktivní zkouškou, a to 

Schmidtovým tvrdoměrem. 

Osazování prefabrikovaných prvků tyčového skeletu bude prováděno autojeřábem Liebherr  

1035, a to přímo z ložné plochy nákladního přívěsu, kterým budou na staveniště dopravovány. 

Poloha a směr pojezdu zásobovacích vozidel a poloha zapatkování autojeřábu bude označena 

v příloze zařízení staveniště. Zvedací zařízení smí být k jednotlivým prvkům kotveno pouze 

za montážní oka prefabrikátů a nikdy jinak, aby nedošlo ke smýknutí kotvícího prvku 

zvedacího zařízení, toto kotvení bude vždy provádět pracovník s profesním zařazením vazač. 

Práce, které budou probíhat ve výškách, zejména na spojování sloupů a průvlaků nebo 

spojování střešních vazníků a sloupů, budou probíhat z montážní plošiny MP16 SUB. 

Zmonolitnění prvků skeletu bude prováděno tzv. čapkovým spojem, kdy bude přivařována 

vyčnívající nosná výztuž z jednotlivých prvků k ocelovým destičkám na připojovaných 

prvcích. Svařovací práce bude provádět osoba s průkazem svářeče za pomoci elektrodové 

svářečky. 

 

7.1.  Osazení prefabrikovaných základových kalichů 

 

Nejprve je nutné, aby bylo provedeno odstranění mechanických nečistot z ložné plochy 

základové patky. Toto očištění proběhne smetením nečistot za pomoci koštěte. Poté lze 

přistoupit k osazování základových kalichů. Kalichy budou autojeřábem zvedány z ložné 

plochy zásobovacího automobilu, kdy vazač ukotví zvedací zařízení k montážnímu oku 

základového kalichu, ty budou osazovány na monolitické železobetonové patky, a to do 

maltového lože. Dále jimi budou protaženy pruty betonářské výztuže. Ty budou vytaženy 

z patek, a jejich spojení bude provedeno čapkovým spojem. Tento spoj provede svářeč 

pomocí elektrodové svářečky. Přebývající pruty betonářské oceli budou pro provedení spojů 

zaříznuty uhlovou bruskou. Celkově se bude jednat o osazení 28 základových kalichů, tyto 

kalichy jsou prefabrikované prvky s hmotností do 3 tun. V průběhu osazování bude průběžně 

prováděna kontrola souhlasu polohy těchto kalichů s PD. Dále je nutno, aby bylo 

kontrolováno, zda nejsou tyto kalichy osazovány v odklonu od vodorovné či svislé osy, tato 
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kontrola bude prováděna hliníkovou latí opatřenou libelou a pak i kvalitu prováděných 

svařovaných spojů. 

 

7.2.   Osazení prefabrikovaných sloupů 

 

K osazování sloupů lze přejít, jakmile budou dokončeny práce na montáži základových 

kalichů. Prefabrikované sloupy budou vztyčovány prostřednictvím autojeřábu, a to způsobem, 

kdy vazač ukotví kotvící zařízení jeřábu k montážnímu oku sloupu a následně bude sloup 

vztyčen z automobilového podvozku a přemístěn na místo uložení. Místo uložení pro tyto 

sloupy budou základové kalichy, do kterých budou osazeny do maltového lože a následně 

budou v tomto kalichu vyklínovány, aby byla zajištěna jejich poloha stanovena v PD. Dalším 

krokem bude zmonolitnění základových patek a sloupů. Toto zmonolitnění bude řešeno 

čapkovým spojem, kdy svářeč přivaří vyčnívající pruty betonářské výztuže ze základových 

patek k ocelovým destičkám v patách sloupů. Po provedení tohoto zmonolitnění budou 

kalichy zality cementovou zálivkou. V průběhu montážních prací je nutno dbát na kontrolu 

svislosti sloupů. Tuto kontrolu lze provádět hliníkovou latí, opatřenou libelou, případně 

teodolitem, a dále také kvalitu prováděných svařovaných spojů. Celkově se bude jednat          

o osazení 22 sloupů. Tyto sloupy jsou prefabrikované prvky s hmotností do 5 tun. 

 

7.3.1.   Osazení základových prahů 

 

K osazování základových prahů lze přistoupit po dokončení montáže sloupů. Prahy budou 

opět zdvihány autojeřábem z ložné plochy nákladního automobilu. Ukotvení zvedacího 

zařízení provede vazač k montážním okům. Prahy budou ukládány na základové patky mezi 

sloupy. Tyto prahy budou ukládány do maltového lože. Spojení mezi sloupy a prahy bude 

řešeno svařením ocelových destiček nacházejících se jak na stěně sloupů, tak na stěně prahu. 

Svaření provede svářeč. V průběhu montážních prací je nutno kontrolovat soulad polohy 

osazovaných prvků s PD a jejich vodorovnost. Ta bude kontrolována hliníkovou latí, 

opatřenou libelou, a dále také kvalitu prováděných svařovaných spojů. Celkově se bude jednat 

o osazení 17 základových prahů, tyto prahy jsou prefabrikované prvky s hmotností do 5 tun. 
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7.3.2.  Osazení okopových panelů 

 

Osazování sendwichových okopových panelů bude prováděno zároveň se základovými prahy. 

Okopové panely budou opět zdvihány autojeřábem z ložné plochy nákladního automobilu, 

ukotvení zvedacího zařízení provede vazač k montážním okům. Okopové panely budou 

ukládány na základové patky mezi sloupy, tyto panely budou ukládány do maltového lože. 

Spojení mezi sloupy a prahy bude řešeno svařením ocelových destiček, nacházejících se jak 

na stěně sloupů, tak na stěně panelů. Svaření provede svářeč. V průběhu montážních prací je 

nutno kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků s PD a také jejich vodorovnost, ta bude 

kontrolována hliníkovou latí opatřenou libelou, a dále také kvalitu prováděných svařovaných 

spojů. Celkově se bude jednat o osazení 15 okopových panelů. Tyto panely jsou 

prefabrikované prvky s hmotností do 5 tun. 

 

7.4.  Osazení stropních průvlaků 

 

Průvlaky budou osazovány na vyložení nosných sloupů. Toto vyložení bude opatřeno 

ocelovou podkladní destičkou, na kterou bude následně uložen průvlak. Průvlaky budou 

zvedány a přemisťovány na místo uložení autojeřábem. Ukotvení zvedacího zařízení bude 

provádět vazač a průvlaky budou vykládány na místo uložení z ložné plochy nákladního 

automobilu. Vyložení sloupů bude také opatřeno vyčnívající nosnou výztuží.  Tato výztuž 

bude sloužit k provedení čapkova spoje, a sice svaření vyčnívající výztuže s ocelovou 

destičkou na průvlaku. Toto spojení provede svářeč za pomoci elektrodové svářečky. 

Vzhledem k výšce, ve které budou tyto práce prováděny, se přistoupí k použití montážní 

plošiny, ze které budou prováděny práce na uložení průvlaku na vyložení a také svářečské 

práce. V průběhu montážních prací je nutno kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků 

s PD a také jejich vodorovnost. Ta bude kontrolována hliníkovou latí, opatřenou libelou, a 

dále také kvalitu prováděných svařovaných spojů. Celkově se bude jednat o sazení 21 ks 

průvlaků, tyto průvlaky jsou železobetonové prvky s hmotností do  5 tun. 

 

7.5.  Osazení stropních panelů SPIROLL 

 

Stropní panely budou ukládány na ozuby stropních průvlaků, a to do maltového lože, které 

bude vytvořeno na těchto ozubech. Panely budou na místo uložení zvedány z ložné plochy 
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nákladního automobilu autojeřábem a kotvení zvedacího zařízení k panelům bude provádět 

vazač. Jakmile budou osazeny stropní panely na místo osazení, vznikne mezi lícem panelů     

a lícem průvlaků. Dále také mezi jednotlivými panely spára, která bude poté zalita 

cementovou zálivkou. V průběhu montážních prací je nutno kontrolovat soulad polohy 

osazovaných prvků s PD a také jejich vodorovnost. Ta bude kontrolována hliníkovou latí, 

opatřenou libelou. Celkově se bude jednat o sazení 46 ks stropních panelů, tyto panely jsou 

železobetonové prvky s hmotností do  5 tun. 

 

7.6.  Osazení schodišťových ramen 

 

Pro montáž schodiště bylo vybráno prefabrikované schodišťové rameno přímé opatřené 

podestou, které bude na jedné straně uloženo na ozubu průvlaku a na straně druhé na 

betonový základ, a to do maltového lože. Schodišťová ramena i průvlak se základem budou 

opatřeny ocelovou destičkou, aby bylo možné  jejich vzájemné styky svařit a konstrukci tak 

zmonolitnit. Prefabrikovaná schodišťová ramena budou zvedána z ložné plochy nákladního 

automobilu autojeřábem a ukotvení zvedacího zařízení bude provádět vazač. Po osazení 

schodišťových ramen na místo uložení provede svářeč jejich zmonolitnění svařením 

ocelových destiček za pomoci elektrodové svářečky. V místech uložení na ozub průvlaku 

vznikne spára, tato spára vznikne i ve styku schodišťových ramen a bude zalita cementovou 

zálivkou. V průběhu montážních prací je nutno kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků 

s PD a také jejich vodorovnost a svislost. Ta bude opět kontrolována hliníkovou latí, 

opatřenou libelou, a dále také kvalitu prováděných svařovaných spojů. Celkově se bude jednat 

o sazení 2 ks schodišťových ramen. Tyto průvlaky jsou železobetonové prvky s hmotností do  

3 tun. 

 

7.7.1.  Osazení střešních vazníků s proměnlivým průřezem 

 

Tyto vazníky budou osazovány na zhlaví sloupů, které je z výroby opatřeno kalichem, 

sloužícím k uložení střešních vazníků a tento kalich bude opatřen ocelovou roznášecí 

destičkou, na kterou bude uložen střešní vazník. Střešní vazníky budou na místo uložení 

přemísťovány ložné plochy nákladního automobilu autojeřábem. Kotvení zdvihacího zařízení 

k průvlaku bude provádět vazač. Vzhledem k výšce, ve které je nutno pracovat, je doporučeno 

použít k překonání výškového rozdílu montážní plošina. Z této plošiny bude provedeno 
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přesné osazení na místo uložení vazníků a dále také práce na zmonolitnění sloupů a vazníků, 

kdy bude provedeno svařením ocelových destiček nacházejících se na uložení vazníku a ve 

zhlaví sloupu. Toto svaření provede svářeč elektrodovou svářečkou. V průběhu montážních 

prací je nutno kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků s PD a také jejich vodorovnost, 

která bude kontrolována hliníkovou latí, opatřenou libelou, a dále také kvalitu prováděných 

svařovaných spojů. Celkově se bude jednat o sazení 7 ks vazníků, tyto vazníky jsou 

železobetonové prvky s hmotností do  7 tun. 

 

7.7.2.  Osazení střešních vazníků s konstantním průřezem 

 

Tyto vazníky budou osazovány na jedné straně na vyložení sloupů, opatřené o roznášecí 

ocelovou destičku, a na druhé straně rozpětí budou uloženy do kalichu, jímž je opatřeno 

zhlaví sloupu. Z tohoto kalichu, i z vyložení, bude vyčnívat nosná výztuž, která bude 

provlečena uložením vazníku, následně bude svařena s ocelovou destičkou na povrchu 

vazníku a bude tak dosaženo zmonolitnění. Vazníky budou na místo uložení přesunovány 

autojeřábem z ložné plochy nákladního automobilu. Kotvení zvedaných prvků ke zvedacímu 

zařízení provede vazač. Svaření nosné výztuže a ocelové destičky na vazníku provede svářeč 

za pomocí elektrodové svářečky. Vzhledem k tomu, že prováděné práce budou probíhat ve 

výšce, je nutné k překonání výškového rozdílu použít montážní plošinu. V průběhu 

montážních prací je nutno kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků s PD a dále také 

kvalitu prováděných svařovaných spojů. Celkově se bude jednat o sazení 7 ks vazníků, tyto 

vazníky jsou železobetonové prvky s hmotností do  3 tun. 

 

7.8.  Osazení střešních krokví 

 

Střešní krokve budou zvedány z lože nákladního automobilu na místo uložení za pomoci 

autojeřábu. Kotvení zvedacího zařízení zajistí vazač. Vzhledem k výšce, ve které budou 

osazovací práce prováděny, je nutno k překonání výškového rozdílu použít montážní plošinu. 

Krokve budou ukládány na vazníky, a to jak na vazníky s konstantním, tak i na vazníky 

s proměnným průřezem, a budou ukládány v řadách s osovou vzdáleností 2 m. Fixace jejich 

polohy k vazníkům bude zajištěna svařením ocelových destiček na krokvích a vaznících. Toto 

svaření provede svářeč za pomoci elektrodové svářečky. V průběhu montážních prací je nutno 

kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků s PD a dále také kvalitu prováděných 
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svařovaných spojů. Celkově se bude jednat o sazení 45 ks průvlaků, tyto průvlaky jsou 

železobetonové prvky s hmotností do  1 t. 

 

 

7.9.  Osazení konstrukční ocele 

 

Konstrukční ocel bude osazována zejména jako roznášecí rošt pro obvodový plášť budovy 

případně jako roznášecí rám pro velkorozměrová vrata. Prvky budou kotveny do nosných 

konstrukcí pomocí příložek, do kterých budou vyvrtány otvory na průvlakové kotvy               

a vzájemné spojení mezi příložkou a ocelovým profilem bude provedeno svařením za pomoci 

elektrodové svářečky. Poloha těchto prvků je určena v projektové dokumentaci. Montáž 

těchto prvků bude prováděna za pomoci autojeřábu, kdy kotvení prvku ke zvedacímu zařízení 

provede vazač. Jakmile bude osazen prvek na místo uložení, provede se navrtání otvoru do 

nosné konstrukce, toto navrtání se provede příklepovou vrtačkou opatřenou vidiovým vrtákem 

do betonu. Do vyvrtaných otvorů se osadí průvlakové kotvy a přes příložku se provede 

dotažení šroubů. Počet těchto šroubů a jejich dimenze bude určena statikem. V průběhu 

provádění těchto prací bude kontrolována pevnost spojů a dále také spojitost prováděných 

svárů. 

 

 

8.  Jakost a kontrola 

 

V následujících řádcích bude pouze demonstrativně popsáno k jakým kontrolám bude během 

montážních prací docházet, přesná charakteristika jednotlivých kontrol bude sepsána v příloze 

kontrolní a zkušební plán. 

 

8.1.  Vstupní kontrola  

 

Vstupní kontrola se bude zejména věnovat kontrole projektové dokumentace, kdy bude 

kontrolována úplnost dokumentace a také proveditelnost navržených konstrukcí. Dále se také 

budeme věnovat převzetí pracoviště, kdy bude kontrolován stav základových patek, a sice 

jejich pevnost - zda již dosahuje 70 % projektované pevnosti betonu v tlaku. Součástí 
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vstupních kontrol bude i kontrola stávajícího zařízení staveniště, další podstatnou částí 

vstupní kontroly je i kontrola přivážených prefabrikátů, a to jak vizuální kontrola, zdali 

nedošlo během transportu k mechanickému poškození, tak i kontrola dodacích listů, zda je 

dosažena shoda s projektovou dokumentací. 

 

 

8.2.  Mezioperační kontrola 

 

8.2.1.  Kontrola základových patek 

 

Před započetím montáže prefabrikovaných prvků je nutno zkontrolovat železobetonové 

monolitické patky a především to, zda souhlasí poloha jejich skutečného provedení s polohou 

předepsanou projektovou dokumentací.  

Další kontrole bude podrobena pevnost základových patek, tato kontrola bude provedena 

Schmidtovým tvrdoměrem a pro provádění montážních prací je nutné, aby zjištěná pevnost 

byla alespoň 70 % projektované pevnosti betonu v tlaku. 

 

8.2.2.  Kontrola osazení základových kalichů 

 

Montáž základových kalichů bude prováděna do maltového lože, tudíž je nutno provést 

kontrolu provedení těchto loží, a sice jestli dosahují tloušťky 20 mm ± 5 mm na délku strany 

osazovaného kalichu a dále také, zda je toto lože provedeno pod celým kalichem. 

Další kontrolovanou oblastí bude vodorovnost a svislost osazovaných prvků. Ta bude 

kontrolována hliníkovou latí opatřenou libelou, maximální odchylky od těchto rovin smí být 

maximálně ± 2 mm na 1 m. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku, a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 

Před započetím prací na montáži následujících prvků je nutno provést kontrolu relativních 

výšek dle projektové dokumentace, tato kontrola bude provedena teodolitem, případně 

nivelačním přístrojem, maximální odchylka je potom povolena ± 5 mm. 
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8.2.3.  Kontrola osazení sloupů 

 

Osazované sloupy budou osazovány do maltového lože v tloušťce 20 mm ± 5 mm, je nutno 

provést kontrolu, zda bylo lože provedeno. 

Po osazení sloupů budou sloupy v kalichu vyklínovány pro zajištění projektované polohy, 

tudíž je nutno zkontrolovat, zda bylo toto vyklínování provedeno a zdali při tomto 

vyklínování nedošlo k vychýlení sloupu vzhledem ke svislé ose, toto vychýlení nesmí 

překročit ± 2 mm na celou délku sloupu, tato svislost bude kontrolována hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku, a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 

Je nutno také zkontrolovat lícování sloupů, zdali žádný z osazovaných sloupů nevybočuje 

z linie o více než ± 5 mm. 

 

8.2.4.  Kontrola osazení základových prahů a okopových panelů 

 

Pro kontrolu základových prahů i okopových panelů budou platit stejné zásady a to, že prvky 

budou osazovány do maltového lože tloušťky 20 mm s odchylkou ± 5 mm.  

Další kontroly budou věnovány rovinnosti a svislosti těchto prvků, kdy bude kontrolováno 

hliníkovou latí opatřenou libelou, zda li nedošlo k odchýlení od těchto rovin o víc než ± 2 mm 

na 2 m. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku, a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 

Na závěr je nutné překontrolovat, jestli nedošlo k odchýlení v relativní výšce od projektové 

dokumentace a tato odchylka je maximálně ± 5 mm. Kontrola bude prováděna teodolitem 

nebo nivelačním přístrojem. 

 

8.2.5.  Kontrola osazení stropních průvlaků 

 

Stropní průvlaky budou osazovány na vyložení sloupů na ocelovou destičku, tudíž se bude 

kontrolovat přítomnost těchto roznášecích destiček. 

Kontrole bude podrobena i vodorovnost těchto průvlaků, kdy nesmí odchylka překročit           

± 5 mm a dále zda je výška těchto průvlaků v souladu v projektovou dokumentací 
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s odchylkou maximálně ± 5 mm. Toto bude kontrolováno teodolitem nebo nivelačním 

přístrojem. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku, a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 

 

8.2.6.  Kontrola osazení stropních panelů SPIROLL 

 

Stropní panely budou osazovány na vyložení stropních průvlaků, a to do maltového lože 

tloušťky 20 mm, tudíž proběhne kontrola tohoto lože, zda se nachází po celé ložné ploše a zda 

nepřekračuje odchylku ± 5 mm.  

Kontrolovaným parametrem bude i vodorovnost těchto panelů, jenž nesmí překročit ± 2 mm 

na celou délku rozpětí a rovinnost všech těchto panelů nesmí překročit ± 2 mm. Tyto 

parametry zkontrolujeme měřením pomocí hliníkové lati, opatřené libelou. 

 

8.2.7.  Kontrola osazení schodišťových ramen 

 

Schodišťová ramena budou ukládána do maltového lože tloušťky 20 mm, tudíž proběhne 

kontrola tohoto lože, zda se nachází po celé ložné ploše a jestli nepřekračuje odchylku            

± 5 mm. 

Dále je nutné překontrolovat, zda nedošlo k odchýlení v relativní výšce od projektové 

dokumentace, tato odchylka je maximálně ± 5 mm. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 

 

8.2.8.  Kontrola osazení střešních vazníků  

 

Střešní vazníky budou osazovány do kalichů na nosných sloupech, tyto kalichy budou 

opatřeny ocelovou roznášecí destičkou, je tedy nezbytné zkontrolovat přítomnost těchto 

destiček. 

Kontrolovaným parametrem bude i vodorovnost těchto vazníků, jenž nesmí překročit ± 2 mm 

na celou délku rozpětí a rovinnost všech těchto panelů nesmí překročit ± 2 mm, toto bude 

měřeno hliníkovou latí, opatřenou libelou. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku, a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 
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Na závěr je nutné překontrolovat, zda nedošlo k odchýlení v relativní výšce od projektové 

dokumentace, tato odchylka je maximálně ± 5 mm, toto bude kontrolováno teodolitem nebo 

nivelačním přístrojem. 

 

8.2.9.  Kontrola osazení střešních krokví 

 

Krokve budou usazovány na střešní vazníky a zde budou spojovány přivařením k střešním 

vazníkům. 

V průběhu prací je nutno ověřit způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. jejich 

délku a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných prvků. 

Kontrolovaným parametrem bude i poloha těchto krokví, její souhlas s projektovou 

dokumentací, zdali odchylky od osových vzdáleností nepřekračují ± 5mm na délku střešní 

roviny. 

Na závěr je nutné překontrolovat, zda nedošlo k odchýlení v relativní výšce od projektové 

dokumentace, tato odchylka je maximálně ± 5 mm, toto bude kontrolováno teodolitem nebo 

nivelačním přístrojem. 

 

8.2.10.  Kontrola osazení konstrukční ocele 

 

V průběhu provádění bude kontrolován souhlas polohy jednotlivých prvků s polohou 

v projektové dokumentaci, dále bude kontrolováno, zda při navrtávání otvorů pro průvlakové 

kotvy nedojde k odloupnutí větší části betonové konstrukce, která by potom znemožňovala 

kotvení průvlakovými kotvami. Je také nutno, kontrolovat zda jsou prováděny svary, zda jsou 

celistvé a v předepsané šíři. 

Další kontrolovanou oblastí bude vodorovnost a svislost, ta nesmí překročit ± 5 mm na 2 m 

toto. Bude měřeno hliníkovou latí opatřenou libelou. 

 

8.3.  Výstupní kontrola 

 

8.3.1.  Kontrola souladu s PD 

 

Při ukončení montážních prací bude zkontrolován souhlas skutečného provedení 

s projektovou dokumentací, a sice zda byly dodrženy relativní výšky a poloha osazovaných 
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prvků předepsané projektovou dokumentací. Tato konrola bude provedena za pomoci 

teodolitu, případně nivelačního přístroje. 

 

 

8.3.2.  Kontrola provedených svarů 

 

Proběhne kontrola, zda byly opravdu provedeny všechny svary, tak jak byly předepsány 

technologickým postupem prací 

 

8.3.3.  Kontrola provedení zálivek 

Bude zkontrolováno, zda byly vyplněny všechny dutiny a spáry, které vznikaly během 

montáže a zda nedochází k jejich drolení, případně vypadávání ze spár nebo dutin. 

 

8.3.1.  Kontrola vizuálního stavu osazených prefabrikátů 

 

Při této kontrole bude věnována pozornost stavu osazených prefabrikátů, a sice zdali nedošlo 

během montáže k popraskání jednotlivých prvků vlivem špatného osazení, případně výrobní 

vadou, dále je nutno překontrolovat, zda nedošlo vlivem mechanického poškození k odhalení 

výztuže, případně k poškození, které by mohlo mít vliv na statické působení prvku. 

 

9.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Při sestavování plánu BOZP bylo vycházeno z dokumentu - Nařízení vlády 591/2006 sb., 

přesný plán bezpečnosti a ochrany zdraví bude popsán v příloze Bezpečnost a ochrana zdraví. 

 

9.1 . Obecné požadavky:   

I požadavky na zajištění staveniště 

II zařízení pro rozvod energie 

III požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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9.2. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a užívání 

strojů a nářadí 

I obecné požadavky na obsluhu strojů 

XIV společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV přeprava strojů 

9.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I skladování a manipulace s materiálem  

XI montážní práce 

 

9.4. Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 

9.5. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 

zpracovat plán 

 

10. Ekologie  

Na staveništi bude nakládáno se vznikajícími odpady dle zákona 381/2001 sb., tzn. odpady 

budou tříděny dle níže uvedených skupin v příslušných nádobách, aby bylo zajištěno, že únik 

stavebního materiálu nezpůsobí poškození životního prostředí. 

Mechanické vlastnosti nádob, které budou sloužit k ukládání jednotlivých odpadů, určuje 

blíže zákon 185/2001 Sb. 

Jelikož se mezi odpadem budou nacházet i hořlavé materiály, je nutno toto hledisko zohlednit 

při tvorbě plánu na požární ochranu staveniště. 

Odpad vzniklý během výstavby bude likvidován na řízených skládkách, případně bude 

vybraný odpadový materiál likvidován v příslušné spalovně. 

 

10.1. 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv  

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 
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13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 Odpady kapalných paliv 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta 

 

10.2. 17 Stavební a demoliční odpady 

 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

17 04 05 Železo a ocel 

 

10.3. 20 Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru  

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 13* Rozpouštědla 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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11. Seznam zdrojů informací                       

 

Při tvorbě tohoto technologického předpisu byly použity následující webové stránky, případně  

jiná odborná literatura.  

 

11.1. Webové stránky 

www.iveco.cz 

www.eihel.cz 

www.brnoplosina.cz 

www.hanys.cz 

 

11.2. Vyhlášky, zákony, normy, nařízení vlády 

ČSN 74 4505 – Podlahy, 3/2008 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

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

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

příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

vyhláška č. 381/2001Sb. Katalog odpadu 

zákon 309/2006 Sb.  

 

11.3. Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace zpracovaná pro objednatele Eurofarms s.r.o. na objekt víceúčelová 

hala ve Vilánci. 

                                                           

      

http://www.eihel.cz/
http://www.brnoplosina.cz/
http://www.hanys.cz/
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1.     Základní údaje 

 

1.1.     Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:                        SKLAD ZEMĚDĚLSKÝCH HNOJIV 

Charakter stavby:                   Novostavba víceúčelového halového objektu 

Místo stavby:                         Obec Vilánec 38 

Kraj:                                       Vysočina 

Investor:                                 EUROFARMS s.r.o 

Projektanti:                             Ing. V. Zatloukal, Ing. M. Ryšavý  

 

1.2.         Obecné informace   

 

Jedná se montážní práce na montáži obvodového pláště dvoupatrového halového objektu, 

jehož nosný rám je tvořen železobetonovým prefabrikovaným tyčovým skeletem. Tento skelet 

bude doplněn o roznášecí ocelový rošť, který bude sloužit ke kotvení PUR panelů v polích 

mezi nosnými sloupy. Dále budou provedeny i montážní práce na montáži střešního pláště, 

který bude tvořen střešními PUR panely, které budou kotveny k prefabrikovaným střešním 

krokvím. Kotvení bude provedeno samovrtnými šrouby s podložkou a těsněním EPDM. 

 

1.2.1.        O stavbě 

 

Objekt bude založen na monolitických železobetonových patkách, na které budou osazeny na 

prefabrikované základové kalichy, do těchto kalichů budou poté vetknuty železobetonové 

prefabrikované sloupy, dále ve štítech budou na kalichy kotveny ocelové sloupy, nesoucí 

opláštění. Na kalichy budou po obvodě ze tří stran uloženy prefabrikované železobetonové 

základové prahy, jenž budou kotveny i ke sloupům. Na straně přiléhající ke stávající stěně 

silážní jámy budou na kalichy uloženy sendvičové okopové panely, které budou také kotveny 

i ke sloupům. Druhé podlaží bude tvořeno železobetonovými prefabrikovanými průvlaky 

tvaru L a T a také obvodovými ztužidly, které budou uloženy na krátké konzoly hlavních 

sloupů haly. Na těchto průvlacích budou uložené stropní panely spiroll. V jednopodlažní části 

objektu, sloužící jako opravárenská dílna, budou na sloupech 1,5 m pod spodním lícem 

vazníku konzoly pro osazení jeřábové dráhy pro mostový jeřáb s maximální nosností 5 t. 
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Přenášení dynamických účinků od jeřábu bude řešeno brzdným portálem z ocelových 

válcovaných nosníků, vevářené mezi nosné betonové sloupy. Střešní konstrukce bude tvořena 

železobetonovými prefabrikovanými vazníky, jenž budou v hlavní lodi sedlové a kotvené do 

sloupů, a ve vedlejší lodi budou přímé vazníky kladené ve sklonu střechy a také kotvené do 

sloupů. Tuhost střešní roviny bude zajištěna železobetonovými prefabrikovanými krokvemi, 

jenž budou uloženy na střešní vazníky. Na krokve budou poté uloženy a kotveny střešní PUR 

panely. Opláštění bude po obvodě objektu kotvené na pomocnou ocelovou nosnou konstrukci, 

ukotvenou do nosných betonových sloupů. V místě vyhrazeném válcovým zásobníkům 

tekutých hnojiv bude zřízen ocelový přístřešek, tvořený třemi příhradovými svařovanými 

vazníky a krokvemi z ocelových válcovaných nosníků, střešní plášť bude řešen trapézovými 

plechy. Výstup do jednotlivých pater bude řešen vestavěným samonosným dvouramenným 

schodištěm. Podlahová konstrukce v zátěžových prostorech bude tvořena drátkobetonem.                               

 

1.2.2         O činnosti 

 

V tomto technologickém předpisu se budeme věnovat montážním pracím na montáži 

obvodového pláště, a to obvodových stěn a střešního pláště z PUR panelů. Montáž bude 

provedena za pomoci autojeřábu, kdy budou jednotlivé panely osazovány na místo uložení 

přímo z ložné plochy zásobovacích nákladních automobilů. 

 

2.          Materiál 

2.1.        Vlastnosti materiálu 

2.1.2.     Obvodový plášť z PUR panelů 

Obvodový plášť bude tvořen panely s jádrem z polyuretanu se skrytým upevňovacím prvkem, 

který umožňuje jak vertikální, tak horizontální kladení. Stěnové i střešní panely jsou tvořeny 

dvěma vrstvami plechů, které jsou povrchově upraveny oboustranným žárově pozinkovaným 

povlakem a mezi těmito vrstvami je použita jako tepelná izolace polyuretanová pěna 

s uzavřenými buňkami.  
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2.2.      Výkaz výměr 

2.2.1.      Prvky obvodového pláště 

Označení Název Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost (t) 

Stěnové panely 

P1 panel 1000 x 7250 x 80 24 2,23 

P2 panel 1000 x 5300 x 100 31 2,11 

P3 panel 1000 x 10250 x 100 42 5,523 

P4 panel 1000 x 7250 x 100 16 1,489 

P5 panel 1000 x 6600 x 100 23 1,948 

S1 spoj. mat. 7360-5,5/6,3 x 130/G16 9698 0,57 

Střešní panely 

P7 panel 1000 x 10500 x 100 64 8,622 

S2 spoj. mat. M16 10752 0,63 

Doplňující sortiment 

SL sokl. lišta 2500 42 

 
0,149 

     RL roh. lišta 2500 42 0,149 

H hřeb. lišta 2500 13 0,071 

DP držák panelu 2500 42 0,172 

Klempířské výrobky 

      ŽH žlab. hák 330 62 0,037 

      OŽ okapní žlab O 110 dl. 2000 31 0,11 

KK konický kotlík O 110  5 0,005 

OK koleno O 110 45° 10 0,01 

OT trouba O 110 dl. 1000 32 0,05 

Zámečnické výrobky 

Ž1 žebřík 500 x 5500 1 0,08 

Ž2 koš 200 x 500 x 4650 10 0,05 

                        

3.       Doprava 

3.1.        Primární doprava 

PUR stěnové i střešní panely  budou na staveniště dopravovány nákladním vozem v provedení 

tahač přívěsů Iveco Ecostralis AS 440S46 T/P s celkovou hmotností soupravy maximálně    
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50 t. Pracovní pomůcky, nástroje a drobná mechanizace bude na staveniště dopravovány 

nákladním automobilem Iveco Daily furgon 70C17V s maximální nosností 4,014 t. Návrh této 

automobilové sestavy je pouhým doporučení a lze přistoupit k použití automobilů s obdobnou 

specifikací. 

3.2.    Sekundární doprava 

3.2.1.     Horizontální doprava  

Vzhledem k druhu prováděných prací bude probíhat horizontální doprava drobných předmětů 

po staveništi pouze prostřednictvím stavebních dělníků.  

3.2.2.      Vertikální doprava  

Stěnové a střešní PUR panely budou osazovány přímo z ložné plochy nákladního vozu na 

místo uložení prostřednictvím mobilního autojeřábu Tatra AD 14 s maximální nosností 10 t, 

dále pak provádění prací na kotvení stěnových a střešních PUR panelů bude prováděna 

z montážní plošiny MP16. V obrázku č. 1, je vyznačeno, jakým způsobem bude prováděna 

manipulace s panely při transportu panelů na ležato, kdy budou použity ploché textilní pásy 

s nanesenou polyuretanovou vrstvou, a sice na koncích a v prostředku zvedaného prvku, 

v obrázku č. 2 a, 2 b, 2 c bude ukázán způsob kotvení panelů při svislém transportu panelů, 

kdy bude nutné použít zavěšovací prvky, které doporučuje výrobce těchto panelů, konkrétně 

se bude jednat pro transport panelů do délky 7 m o závěsný „U – nosník“ a pro transport 

panelů delších než 7 m  bude použit páteřní rám. Střešní panely budou na zvedání kotveny ke 

zvedacímu zařízení prostřednictvím montážní kleštiny. Kotvení bude vždy provádět 

pracovník s profesním zařazením vazač. 

Obr. č. 1 – zavěšení panelů při transportu ve vodorovné poloze 
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Obr. č. 2a – zavěšení panelů délky menší než 7 m při transportu ve svislé poloze 

 

Obr. č. 2b – zavěšení panelů délky větší než 7 m při transportu ve svislé poloze  

 

Obr. č. 2c – zavěšení střešních panelů  
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3.3.       Skladování  

Vzhledem k povaze provázených prací bude přistoupeno k montáži stěnových a střešních 

PUR panelů přímo z ložné plochy nákladních automobilů, a tudíž odpadne povinnost zřizovat 

skládku, kam by byly ukládány palety těchto panelů. Spojovací materiál a drobná 

mechanizace bude skladována v prostorách stávajících objektů areálu bývalého JZD. 

Skladovací prostory budou vyznačeny ve výkrese zařízení staveniště. 

4. Připravenost  

4.1. Stavby  

Předání staveniště proběhne po dokončení montáže prefabrikovaného železobetonového 

skeletu . Při převzetí bude subjekt provádějící montážní práce seznámen s areálem bývalého 

JZD ve Vilánci, to znamená že bude určen směr pojezdu zásobovacích automobilů po areálu, 

dále také bude představeno stávající zařízení staveniště, jenž bude užíváno během montážních 

prací.  

4.2.       Staveniště  

Nezbytné je i seznámení všech pracovníků pohybujících se po areálu bývalého JZD 

s obecnými zásadami BOZP, jenž byly stanoveny koordinátorem bezpečnosti práce, o tomto 

proškolení bude vyhotoven zápis evidující proškolené osoby. O předání staveniště bude 

sepsán protokol, kde podpisem stvrdí všechny zúčastněné strany, že berou na vědomí 

podmínky, za kterých bude staveniště předáno a že s těmito podmínkami souhlasí. Nezbytné 

je i vyznačení odběrných míst elektrického proudu i pitné vody, tím pádem bude i sepsán stav 

staveništních rozvaděčů, aby bylo možné evidovat spotřebu těchto energií.                                                  

                                      

4.3.       Obecné pracovní podmínky   

 

Montážní práce budou probíhat za kontinuálního zásobování, tzn. nebude docházet 

k vykládání nákladních přívěsů na skládku. Stěnové i střešní PUR panely budou osazovány na 

místo uložení přímo z ložné plochy zásobovacího automobilu. Není tedy nutné počítat 

s rozlehlými skládkami pro skladování těchto panelů ve figurách. Kotvení panelů bude 

prováděno samovrtnými vruty, které budou dotahovány elektrickým rázovým utahovákem. 
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Zkracování a vyřezávání otvorů do panelů bude prováděno elektrickou uhlovou bruskou          

a elektrickou pilou ocaskou, bude tudíž zapotřebí elektrického proudu, který bude odebírán ze 

staveništních rozvaděčů. Hodnoty příkonu jednotlivé pracovní mechanizace bude blíže určena 

v příloze návrh strojní mechanizace. Pro provádění montážních prací je vyžadována 

minimální teplota vzduchu i podkladních konstrukcí + 5 °C. Tyto práce dále nebudou moci 

tyto probíhat, pokud by rychlost větru překročila 11 m/s, dále pokud by nastaly zhoršené 

viditelnostní podmínky s dohledovou vzdáleností menší než 30 m jako je mlha, případně silný 

déšť a sněžení. Před započetím prací bude provedeno školení o bezpečnosti práce ve výškách, 

manipulací se zavěšenými břemeny a pohybu po staveništi. Tohoto školení se musí zúčastnit 

všechny osoby, jenž se budou  během montážních prací fyzicky nacházet na staveništi,           

o tomto proškolení  proběhne zápis a všichni zúčastnění stvrdí podpisem, že byli proškoleni.  

 

5.        Personální obsazení     

 

Složení pracovní čety určuje vždy stavbyvedoucí, případně mistr. V této četě je vždy určen jeden 

vedoucí pracovník, který si organizuje fungování pracovní čety a dále je také zodpovědný za kvalitu 

prováděných prací.  

                                                       

5.1.     Pracovní četa 

 

Profese Počet Odpovědnost (pracovní náplň) 

Stavbyvedoucí 1 Pracovní náplň stavbyvedoucího bude především spočívat   

v rozdělování pracovních činností jednotlivým pracovníků, 

při zadávání pracovních úloh bude vycházeno z časových 

plánů a také z technologických předpisů, dále také bude 

provádět kontrolu prací, které budou prováděny. Druh 

kontrol a jejich frekvenci bude vycházet z kontrolního a 

zkušebního plánu. Výsledky těchto kontrol poté zaznamená 

do příslušných formulářů. 

Mistr 1 Pracovní náplň mistra je prakticky totožná s prací 

stavbyvedoucího pouze s rozdílem, že jednotlivá rozhodnutí 

smí vykonávat po poradě se stavbyvedoucím. 
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Jeřábník  1 Jeřábník bude zodpovědný za dopravu autojeřábu na 

staveniště a dále také za jeho obsluhu během montážních 

prací. 

Vazač 1 Pracovník, jenž bude zodpovědný za upevnění zvedacího 

zařízení na zvedaná břemena a dále také za navigaci 

jeřábníka během manipulace se zvedaným břemenem. 

Montážník 4 Pracovník, který bude provádět přesné osazení stěnových     

a střešních PUR panelů dle projektové dokumentace, dále 

bude zodpovědný za dodržení použitého množství kotvících 

prvků a také za kvalitu jejich provedení. 

Pomocný 

dělník 

2 Pracovník, jenž bude provádět pomocné práce, kde není 

vyžadována kvalifikace. 

       

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Bližší specifikace malých i velkých mechanismů bude doložena v příloze návrh strojní 

sestavy. 

6.1. Velké mechanismy 

Viz tabulka. 

Výrobce Typové označení Užitné vlastnosti Počet 

IVECO Ecostralis AS 440S46 T/P Maximální hmotnost soupravy 50 t 1 

IVECO Daily furgon 70C17V Maximální nosnost 4,014 t 1 

IVECO MP 16SUB Dosah – výškový/boční 16/8,1 m 2 

IVECO AD 14 Maximální nosnost 10 t 1 
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6.2. Menší mechanismy 

Viz tabulka. 

Výrobce Typové označení Druh počet 

Narex ESR 20-5 Rázový utahovák  2 

Bosh GSA 1300 PCE Pila ocaska 2 

Narex EBU 23-26 A Úhlová bruska 2 

Narex ASV 14A Akumulátorový vrtací šroubovák 2 

Narex EVP 16 K-2 Příklepová vrtačka 2 

                                                 

6.3 Pracovní pomůcky  

Viz tabulka 

 

Druh počet 

Hliníková lať opatřená libelou 2m 2 

Hliníková lať opatřená libelou 1m 2 

Hliníková lať opatřená libelou 0,5m 2 

Nýtovací kleště BZ 49 2 

Ploché textilní pásy 3 

„U – nosič“  1 

Páteřní rám 1 

 

6.4. Obecné ochranné pracovní pomůcky 

Viz tabulka 

Druh počet 

Pracovní oděv 8 

Pracovní rukavice kožené 8 

Pracovní brýle 8 

Pracovní obuv 8 

Jistící postroj 8 

Pracovní helma 8 
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7.  Pracovní postup 

 

Montážní práce započnou po dokončení prací na železobetonovém prefabrikovaném skeletu, 

který se doplní o hydroizolace a to jak vodorovné tak i svislé, budou osazeny zásobníky 

tekutých hnojiv, dále bude také provedena izolační přizdívka a drátkobetonová mazanina 

v 1NP. 

Osazování stěnových a střešních PUR panelů bude prováděno autojeřábem Tatra AD 14, a to 

přímo z ložné plochy nákladního přívěsu, kterým budou na staveniště dopravovány. Poloha, a 

směr pojezdu zásobovacích vozidel, stejně tak i poloha zapatkování autojeřábu bude označena 

v příloze B - Projekt zařízení staveniště. Na zvedací zařízení budou PUR panely zavěšovány 

plochými textilními pásy s nanesenou polyuretanovou vrstvou nejlépe na třech místech, a sice 

na koncích a v prostředku zvedaného prvku, toto kotvení bude vždy provádět pracovník 

s profesním zařazením vazač. Práce, které budou probíhat ve výškách, zejména kotvení PUR 

panelů k nosným konstrukcím, bude  probíhat z montážní plošiny MP16 SUB. 

Kotvení PUR panelů k nosným konstrukcím, případně k roznášecímu roštu bude provedeno 

samovrtnými vruty, které budou zašroubovávány elektrickým rázovým utahovákem. 

Zkracování, případně vyřezávání otvorů do PUR panelů, bude provedeno elektrickými 

uhlovými bruskami a elektrickými pilami ocaskami. 

 

7.1.  Osazení soklové lišty a držáku panelů 

 

Soklová lišta a držák panelů budou osazovány současně. Kotvení těchto lišt bude provedeno 

do základových prahů, případně okopových panelů prostřednictvím vrutů a hmoždin. Tyto 

hmoždiny budou osazeny do předem vyvrtaných otvorů. Otvory budou vrtány do základových 

prahů a případně okopových panelů příklepovou vrtačkou, opatřenou o vrtáky do betonu. 

Tyto otvory budou rozměřeny tak, aby byly v souladu s vodorovnou rovinou po 

vzdálenostech 0,5 m pro kotvení soklové lišty a 0,3 m pro kotvení držáku panelů, maximální 

povolená odchylka od vodorovné roviny je ± 5 mm na 2 m, vodorovnost bude kontrolována 

hliníkovou latí doplněnou o libelu. Po vyvrtání těchto otvorů do nich budou vloženy 

zatloukací hmoždiny. Po zatlučení všech hmoždin bude k základovému prahu nebo 

okopovému panelu přiložena soklová lišta a upevní se pomocí vrutů do hmoždin. Po ukončení 

prací na osazování soklové lišty bude přiložen k základovým prahům a okopovým panelům 

držák panelů a opět se ukotví vruty osazenými do hmoždin. Kotvící vruty budou dotahovány 
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akumulátorovým vrtacím šroubovákem. Detail osazení soklové lišty a držáku panelů bude 

znázorněn na obr. č. 3. 

 

Obrázek č. 3 – detail soklové lišty a držáku panelů 

 

 

 

7.2.   Osazení stěnových panelů kladených vertikálně  

 

Stěnové panely budou osazovány z ložné plochy přívěsu nákladního automobilu. Kotvení 

stěnových panelů ke zvedacímu zařízení bude prováděno dvěma způsoby, které jsou odvislé 

od délky osazovaných panelů. Konkrétní popis způsobu kotvení je uveden v oddílu 3.2.2. 

vertikální doprava. Kotvení zvedaného prvku ke zvedacímu zařízení bude provádět vazač. 

Manipulace s panely bude probíhat vždy proti směru proudícího větru. Stěnové panely budou 

osazovány na držák panelů, při jejich montáži bude postupováno vždy od rohu objektu, viz 

obr. č. 4 a 5. Po osazení stěnového panelu na držák se provede jeho srovnání do vodorovné a 

svislé roviny. Toto urovnání se provede za pomoci hliníkové latě, opatřené libelou 

s maximální odchylkou ± 5 mm na 2 m i zároveň na celou délku panelu. Po urovnání panelu 

do roviny se provede ukotvení panelu k nosným konstrukcím. Kotvení se provede 

samovrtnými vruty k roznášecímu roštu. Dotahování těchto vrutů bude prováděno 

elektrickým  rázovým utahovákem. Rastr rozmístění kotvících vrutů v podélném směru bude 

uveden v obr. č. 6 a ve svislém směru bude po 0,5 m. Po dokončení montáže prvního 

„rohového panelu“ bude pokračováno v montáži dalšího panelu. Tento bude opět osazen na 
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držák panelů a následně bude doražen a spojen s již namontovaným panelem prostřednictvím 

spoje „péro-drážka“. Takto bude postupováno až k poslednímu panelu příslušné stěny, který 

bude dle potřeby zúžen elektrickou pilou ocaskou nebo uhlovou bruskou. Zkrácení panelů na 

požadovanou délku bude provedeno až po dokončení kladení celé stěny a proběhne 

následujících způsobem. Nejdříve se provede zaměření požadované výšky panelu, poté se 

narýsuje ryska po celé délce stěny, tato ryska musí být vodorovná s odchylkou maximálně     

± 3 mm na 2 m a zároveň na celou délku stěny. Tato ryska bude sloužit jako vodítko pro 

řezání panelů elektrickou pilou ocaskou, případně uhlovou bruskou, opatřenou příslušným 

brusným kotoučem. 

 

Obr. č. 4 – schéma postupu kladení vertikálních panelů 

 

 

Obr. č. 5 – schéma osazení ukončovací lišty 

 

 

 

Obr. č. 6 – schéma rozmístění vrutů 
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7.2.1. Provedení nároží 

 

Nároží bude provedeno tak, že při montáži prvního „rohového“ panelu bude tento panel 

předsazen přes roh přibližně o tloušťku stěnového panelu tak, aby bylo možné z přiléhající 

strany k tomuto stěnový panel přirazit. Styk těchto dvou panelů bude vyplněn teplenou 

izolací, aby nedošlo ke vzniku tepelných mostů. Detail provedení nároží bude znázorněn na 

obr. č. 7. 

 

Obr. č. 7 – detail provedení nároží 

 

 

 

7.2.2.  Provedení koutu 

 

Kout bude proveden tak, že jeden z panelů bude doražen až k roznášecímu roštu. Před 

montáží tohoto panelu bude opatřen lemovacím plechem z vnitřní strany. Tento lemovací 

plech bude k panelu připevněn jednostrannými nýty, které budou zatlačovány nýtovacími 
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kleštěmi. Po doplnění panelu lemovacím plechem bude namontován panel tak, že bude 

doražen do koutu až na kolmo navazující stranu. Po dokončení montáže prvního panelu se 

přejde k montáži druhého. Čelo tohoto panelu bude opatřeno tepelnou izolací tak, aby utěsnila 

styk těchto dvou panelů. Jakmile bude dokončená montáž tohoto druhého panelu, provede se 

ukotvení lemovacího plechu jednostrannými nýty i k tomuto panelu, zatlačení nýtů bude 

provedeno nýtovacími kleštěmi. Detail koutu bude znázorněn v obr. č. 8. 

 

Obr. č. 8 – detail provedení koutu 

 

 

 

 

7.2.3.  Osazení ukončovací lišty  

 

Ukončovací lišta bude osazována na horní líc stěnových panelů po jejich zakrácení na 

požadovanou délku. Tato lišta bude ke stěnovému panelu kotvena jednostranným nýtem 
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z vnější i vnitřní strany stěnového panelu každých 0,5 m délky. Zatla čení nýtů do stěnových 

panelů bude provedeno nýtovacími kleštěmi. Provedení této lišty je vyobrazeno na obr. č. 5. 

 

 

7.2.4.  Osazení rohové lemující lišty 

 

Rohová lišta bude kotvena do na sebe kolmých stěnových panelů jednostrannými nýty, tyto 

nýty budou osazovány každých 0,3 m výšky. Pro zatlačení nýtů budou použity nýtovací 

kleště. Detail osazení této lišty je vyobrazen v obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9 – detail rohové lemující lišty 

 

 

 

 

 

7.2.5.  Osazení koutové lemující lišty 

 

Koutová lišta bude kotvena do na sebe kolmých stěnových panelů jednostrannými nýty, tyto 

nýty budou osazovány každých 0,3 m výšky. Pro zatlačení nýtů budou použity nýtovací 

kleště. Detail osazení této lišty je vyobrazen v obr. č. 10. 
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Obr. č. 10 – detail koutové lemující lišty 

 

 

7.3. Osazení střešních PUR panelů 

 

Střešní panely budou osazovány z ložné plochy přívěsu nákladního automobilu. Kotvení 

stěnových panelů ke zvedacímu zařízení bude pomocí tzv. kleštiny. Kotvení zvedaných prvků 

bude provádět vazač. Podrobnější popis zavěšení je uveden v oddílu 3.2.2. vertikální doprava. 

Zvedané panely budou pokládány na střešní prefabrikované krokve. První střešní panel bude 

osazen s přesahem 300 mm přes hranu fasády na straně, kde bude namontován okap, a na 

straně štítu bude panel zarovnán s hranou fasády, tyto detaily budou vyobrazeny na obr. 11 a 

12. Po dokončení  tohoto vyrovnání bude střešní panel ukotven do střešních krokví pomocí 

samovrtných vrutů. Rastr jejich rozmístění bude v příčném směru vždy v místě uložení panelu 

na střešní krokev a v podélném směru každého 0,3 m délky. Střešní panely budou osazovány 

v řadách, tzn., že bude vždy dokončena celá řada z těchto panelů. Poslední osazovaný panel 
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v řadě bude zakrácen na požadovanou délku. Před zakrácením se provede vyměření. Na tuto 

vyměřenou délku se narýsuje příčně přes panel ryska, která bude vodící čára při řezání tohoto 

panelu. Během rýsování této rysky musí být kontrolováno, zda je ryska vedena kolmo 

k podélné stěně s maximální odchylkou ± 3 mm na šířku panelu. Řezání panelu bude 

provedeno uhlovou bruskou s příslušným kotoučem nebo elektrickou pilou ocaskou. Po 

dokončení první řady se bude pokračovat montáží druhé řady. Panely budou podélně 

spojovány překrytím jednoho trapézu a vzájemným sešroubováním těchto dvou řad. Detail 

tohoto spoje bude vyobrazen na obr. č. 14.  Takto bude v montáži pokračováno až k hřebeni, 

kdy bude poslední řada panelů zaříznuta na požadovanou délku. Před řezáním bude zaměřena 

požadovaná délka a bude narýsována ryska, která bude určovat dráhu řezu. Dráha rysky musí 

být rovnoběžná s hřebenem s maximální odchylkou ± 5 mm na 2 m a zároveň na celou délku 

střechy Stejným způsobem bude postupováno i na odvrácené straně střešní roviny.  

 

Obr. č. 11 – detail montáže střešního panelu u okapu 
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Obr. č. 12 – detail montáže střešního panelu u štítu 

 

 

 

Obr. č. 13 – detail podélného napojení střešních panelů 
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Obr. č. 14 – detail provedení hřebene 

 

7.3.1. Osazení hřebenové lišty 

 

Po dokončení montáže střešních panelů bude hřeben doplněn o lemovací plech, a to jak na 

vnitřní, tak na vnější straně.  Tento lemovací plech bude uchycen jednostrannými nýty, které 

budou zatláčeny nýtovacími kleštěmi. Dále je třeba vyplnit prostory mezi trapézami, 

například dřevěnými podkladkami, k těmto podkladkám bude lemovací plech přišroubován 

vruty. Styk střešních panelů z odvrácených stran střešní roviny bude vyplněn tepelnou izolací. 

Detail provedení hřebene je vyobrazen na obr. č. 13. 

 

7.3.2. Vyřezání a utěsnění postupů střešním pláštěm 

 

Prostupy střešními panely budou prořezávány elektrickou pilou ocaskou. Poloha těchto 

prostupů bude určena v projektové dokumentaci. Před samotným prořezáním se provede 

zaměření polohy tohoto otvoru a také jeho zakreslení na střešní panel. Po tomto zaměření se 

vyřeže otvor pilou ocaskou. Poté se provede protažení příslušného potrubí tímto otvorem, 

které bude v místě křížení potrubí a panelu opatřeno tepelnou izolací. Po osazení potrubí bude 

z exteriérové strany prostup opatřen EPDM manžetou, která bude vruty ukotvena ke 

střešnímu panelu a spodní líc bude opatřen plechovým lemováním, ukotveným 

jednostrannými nýty. Detail provedení prostupu bude vyobrazen na obr. č. 15. 
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Obr. č. 15 – detail provedení prostupu střešním panelem 

 

 

7.3.3. Osazení lemovacích plechů ve štítech 

 

Přechod mezi střešními s stěnovými panely bude olemován lemovacím plechem. Tento plech 

bude na straně stěny upevněn ke stěnovému panelu pomocí jednostranných nýtů a na straně 

střešního panelu bude kotvení provedeno pomocí příponky, která bude do střešního panelu 

upevněna jednostranným nýtem, a k této přípoce bude poté ukotven jednostranným nýtem       

i lemovací plech. Nýty budou za panelů zatlačovány nýtovacími kleštěmi. Detail provedení 

tohoto lemování bude vyobrazen na obr. č. 16. 

Obr. č. 16 – detail osazení lemovací lišty u štítu 

 



Technologický předpis montáže obvodového pláště 
 

153 
 

7.3.4. Osazení okapních háků a odpadního potrubí 

 

Pro osazení okapních háků bude nutné vyvrtat do střešních panelů dva otvory pro každý hák, 

aby bylo možné jimi protáhnout šrouby, otvory budou vrtány elektrickou vrtačkou. Tyto 

šrouby budou opatřeny na obou koncích roznášecí podložkou, těsněním a maticí, která 

umožní jejich dotažení. Okapní háky budou opatřeny příponkami, které budou sloužit 

k uchycení okapního žlabu, a budou osazovány každých 750 mm délky. Okapní žlab bude 

osazen ve spádu 1 %,  a to směrem ke svislému odpadnímu potrubí. Požadovaného spádu 

bude dosaženo osazováním okapních žlabů tak, že první hák bude osazen nejvýše a háky 

budou vždy osazeny o požadovaný spád níže. Dodržení spádu bude kontrolováno hliníkovou 

latí, opatřenou libelou s maximální odchylkou od požadovaného spádu ± 5 mm na 2 m           

a zároveň na celou délku okapního žlabu. Svislé odpadní potrubí bude uchyceno ke stěně 

objímkami a tyto objímky budou ukotveny ke stěnovému panelu pomocí vrutů po 

vzdálenostech maximálně 2 m výšky. Pro správnou funkci okapního žlabu bude okapní hrana 

střešního panelu opatřena okapních plechem, který bude ukotven jednostrannými nýty. 

Součástí těchto prací bude i osazení lemovací lišty na přechodu ze stěnových na střešní 

panely. Lišta bude ukotvena jednostrannými nýty. Nýty budou zatlačovány do panelů 

nýtovacími kleštěmi. Detail osazení okapních háků bude vyobrazen v obr. č. 17. 

 

Obr. č. 17 – detail kotvení okapního háku 
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7.4. Řezání otvorů ve stěnových panelech 

 

Před řezáním otvorů je nutno provést zaměření polohy těchto otvorů. Poloha otvorů je 

označena v projektové dokumentaci. Zaměření se provede za pomoci úhelníku a hliníkových 

latí. Nejdříve se odměří výška parapetů a nadpraží a pomocí hliníkové lati opatřené libelou se 

narýsuje čára. Poté se zaměří poloha ostění otvorů a za pomoci úhelníků zaručující pravý úhel 

mezi parapetem, nadpražím a ostěním se vynese čára, tyto čáry budou sloužit jako vodící čáry 

pro řezání. Maximální dovolení odchylka od vodorovné a svislé roviny je ± 5 mm na 2 m 

nebo na délku vyřezávaného otvoru. 

 

7.5. Osazení výplní otvorů 

 

Pro osazování výplní otvorů budou vyřezané otvory po obvodu doplněny o uchycovací profil, 

do kterého budou následně příslušným vrutem ukotveny rámy oken a vstupních dveří. Detail 

provedení osazení výplní otvorů je vyobrazen v obr. č. 18. 

 

Obr. č. 18 – detail výplní otvorů 
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7.6. Osazení vjezdových velkoformátových vrat 

 

Velkoformátová vjezdová vrata budou osazena do rámu, který byl vytvořen z válcovaných 

nosníků již při montáži prefabrikovaného skeletu. K tomuto rámu bude ukotven rám vrat 

pomocí příslušných vrutů. Po dokončení montáže rámu budou zavěšeny vrata na panty, které 

jsou součástí rámu. 

 

7.7. Montáž výlezového žebříku a výlezového koše 

 

Výlezový žebřík bude ukotven k nosným konstrukcím nosnými konzolami. Tyto konzoly jsou 

na ploše, která bude sloužit k ukotvení k nosným konstrukcím, doplněny o vynášecí destičky. 

V destičkách budou předvrtány čtyři otvory v rozích, kterými budou protaženy kotvící 

samovrtné šrouby. Nosné konzoly jsou přivařeny k výlezovému žebříku každý jeden metr 

jeho délky. Při montáži bude také kontrolováno, zda je žebřík osazován svisle s maximální  

odchylkou ± 5 mm na 2 m nebo na celou délku žebříku. Po dokončení montáže žebříku bude 

na tento žebřík namontován výlezový koš, spojení kuše a žebříku bude provedeno protažením 

šroubů předpřipravenými otvory a jejich dotažení za pomocí matice. Detail provedení 

montáže výlezového žebříku a koše bude vyobrazen na obr. č. 19. 

 

Obr. č. 19 – detail montáže výlezového žebříku a koše 
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8.  Jakost a kontrola 

 

V následujících řádcích bude orientačně popsáno, k jakým kontrolám bude během montážních 

prací docházet, přesná charakteristika jednotlivých kontrol bude sepsána v příloze kontrolní   

a zkušební plán. 

 

8.1.  Vstupní kontrola  

Během vstupní kontroly bude kontrolována projektová dokumentace, kdy bude kontrolována 

úplnost dokumentace a také proveditelnost a dostupnost navržených konstrukcí, dále se 

budeme věnovat převzetí pracoviště, kdy bude kontrolován stav nosných konstrukcí, tzn. 

souhlas polohy nosných prvků s projektovou dokumentací, a dále jejich vodorovnost, svislost 

a rovinnost, která nesmí překročit odchylku ± 5 mm na 2 m i na celou délku, případně výšku 

objektu. Součástí vstupních kontrol bude i kontrola stávajícího zařízení staveniště. Součástí 

vstupní kontroly je i kontrola přivážených stěnových a střešních PUR panelů a to jak vizuální 

kontrola, zda-li během transportu nedošlo k mechanickému poškození, tak i dodacích listů, 

zda je dosažena shoda s projektovou dokumentací. 

 

8.2.  Mezioperační kontrola 

 

8.2.1.  Kontrola roznáčecího roštu 

 

Před započetím montáže stěnových PUR panelů se provede kontrola pevnosti prvků, tvořících 

roznášecí rošt, kde bude kontrolováno kotvení těchto prvků k nosným sloupům. Kontrolována 

bude i vzájemná rovinatost prvků roznášecího roštu s odchylkou maximálně ± 3 mm na 2 m   

i na celou výšku stěny.  

 

8.2.2.  Kontrola osazení PUR stěnových panelů 

 

Během montáže bude kontrolován způsob kotvení stěnových panelů, kdy bude kontrolováno 

dodržení předepsaného množství samovrtných vrutů na 1 m² stěnového panelu, a dále jejich 

dotažení. 
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Kontrolována bude svislost stěnových panelů, maximální odchylka od svislice je ± 3 mm na   

2 m  a zároveň na celou výšku stěny, svislost bude kontrolována hliníkovou latí opatřenou 

libelou. 

Kontrole bude podroben i způsob provedení soklu u stěnových panelů, tzn zda-li byla při 

montáži použita soklová lišta a držák panelů a zda-li byl osazen vodorovně s odchylkou 

maximálně ± 5 mm na 2 m  a zároveň na celou délku stěny. Kontrola bude provedena 

hliníkovou latí opatřenou libelou. Bude kontrolováno i kotvení těchto lišt k základovým 

prahům a okopovým panelům.  

Na zakrácené hraně stěnového panelu na požadovanou délku bude kontrolováno, zda-li při 

zkracování nedošlo k mechanickému poškození okolí panelu a zda byl řez proveden 

vodorovně, případně svisle s odchylkou maximálně ± 5 mm na délku panelu, tato odchylka 

bude kontrolována úhelníkem. 

Kontrolováno bude i spojení jednotlivých panelů a to, zda do sebe zapadají zámky na 

jednotlivých stěnových panelech, dále bude kontrolována rovinnost spojovaných panelů 

s maximální odchylkou ± 3 mm na 2 m a zároveň na celou délku stěny, rovinnost bude 

kontrolována hliníkovou latí, opatřenou libelou. 

 

8.2.3.  Kontrola prováděných otvorů do PUR panelů 

 

Otvory do stěnových panelů budou vyřezávány dodatečně, bude tedy kontrolováno, zda při 

prořezáváni otvoru nebyly poškozeny okolní plochy vytvořeného otvoru a také, zda byly řezy 

provedeny kolmo k sobě a v poloze určené projektovou dokumentací. Kolmost bude 

kontrolována úhelníkem, maximální dovolená odchylka je ± 5 mm na délku strany otvoru. 

 

8.2.4.  Kontrola osazení výplní otvorů 

 

Bude kontrolován způsob kotvení výplní otvorů, zda bylo kotvení provedeno v souladu 

s technologickým předpisem, tzn., zda byly použity příslušné úhelníky a také množství 

požitého kotvícího materiálu. 
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8.2.5.  Kontrola montáže střešních panelů 

 

V průběhu montáže bude kontrolován soulad postupu kladení střešních panelů, jenž byl 

stanoven technologickým postupem, dále bude kontrolován způsob kotvení střešních panelů 

k prefabrikovaným krokvím a také množství použitých samovrtných vrutů a jejich dotažení. 

Bude kontrolováno spojování jednotlivých panelů, a to zejména, zda jsou dokonale 

zaklapnuty spojovací zámky na střešních panelech a zda plocha vytvořená těmito panely 

nepřekračuje mezní odchylku v rovinatosti ± 3 mm na 2 m a také na celé délce střešní roviny. 

 

8.2.6.  Kontrola osazení klempířských výrobků 

  

Během prací na oplechování hřebene bude kontrolováno, zda bylo oplechování prováděno dle 

technologického předpisu, zda bylo dodrženo předepsané množství kotvících prvků a zda jsou 

tyto kotvící prvky pevně uchyceny k nosné konstrukci. 

Průběžně bude během provádění prací na okapových konstrukcích kontrolováno kotvení 

okapních háků ke střešním panelům, zda je kotvení prováděno v souladu s technologickým 

předpisem. Kontrolováno bude i dodržení spádu okapních žlabů, které se musí pohybovat 

v intervalu 1 % – 3 % spádu i zda bylo provedeno kotvení odpadního potrubí ke stěnovým 

panelům v souladu s technologickým předpisem. 

 

 

8.2.7.  Kontrola prostupů 

  

Během prací bude kontrolováno, zda jsou prostupy střešním pláštěm prováděny v souladu 

s technologickým předpisem a zda manžety, které byly použity k utěsnění tohoto prostupu 

jsou vodotěsné. 

 

8.2.8.  Kontrola osazení zámečnických výrobků 

 

V průběhu osazování výstupního žebříku bude kontrolován způsob kotvení do nosných 

konstrukcí tzn. zda bylo použito předepsané množství kotvích prvků a zda byly kotvící vruty 

dostatečně dotaženy.  
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Dále bude kontrolována také svislost osazeného výlezového žebříku, tzn. zda odchylka od 

svislice nepřekročí ± 5 mm na 2 m a zároveň na celou délku žebříku.  Tato kontrola se 

provede hliníkovou latí opatřenou libelou. 

 

8.3.  Výstupní kontrola 

 

8.3.1.  Kontrola souladu s PD 

 

Při ukončení montážních prací bude zkontrolován souhlas skutečného provedení 

s projektovou dokumentací, a sice zda byly dodrženy relativní výšky a poloha osazovaných 

prvků, předepsané projektovou dokumentací. Tato kontrola bude provedena za pomoci 

teodolitu, případně nivelačního přístroje. 

Dále bude provedena kontrola svislosti stěn a také celková rovinnost celé stěny z PUR panelů 

a také se provede kontrola rovinatosti střešní roviny z PUR panelů. 

 

8.3.2.  Kontrola kotvících prvků 

 

Provede se kontrola použitého množství kotvících vrutů, jejich dotažení a také jejich pevnost. 

 

8.3.3.  Kontrola spojů PUR panelů 

 

Bude provedena kontrola spojovacích zámků na jednotlivých panelech, kde se prověří, zda 

nedošlo k rozevření těchto zámků. 

 

8.3.4.  Kontrola prostupů 

 

Bude provedena kontrola prostupů střešním pláštěm, zda byly provedeny vodotěsně. 

 

8.3.5.  Kontrola vizuálního stavu PUR panelů 

 

Provede se kontrola, zda nedošlo během montáže k mechanickému poškození pláště PUR 

panelů, jenž by mohlo vést k následné degradaci těchto panelů. 
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8.3.6.  Kontrola klempířských výrobků 

 

Provede se kontrola okapních žlabů, okapních háků a také svislého odpadního potrubí, zde se 

zkontroluje, zda byly provedeny v předepsaném spádu a také zda jsou dostatečně pevné. 

Provede se kontrola oplechování hřebene, kde bude kontrolováno množství použitého 

kotvícího materiálu a celkovou pevnost tohoto oplechování. 

 

8.3.7.  Kontrola zámečnických výrobků 

 

Provede se kontrola výstupního žebříku, kde se zkontroluje způsob kotvení žebříku a také 

jeho pevnost, také bude provedena kontrola svislosti. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Při sestavování plánu BOZP jsem vycházel ze zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 

Sb. a Nařízení vlády 591/2006 sb., přesný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude 

popsán v příloze J - Plán rizik a prevence. 

9.1 . Obecné požadavky:   

I požadavky na zajištění staveniště 

II zařízení pro rozvod energie 

III požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

9.2. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a užívání strojů a nářadí 

I obecné požadavky na obsluhu strojů 

XIV společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV přeprava strojů 

9.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I skladování a manipulace s materiálem  

XI montážní práce 

9.4. Náležitosti oznámení o zahájení prací 
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9.5. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života               

nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 

10. Ekologie  

Na staveništi bude nakládáno se vznikajícími odpady  dle zákona 381/2001 Sb., tzn. odpady 

budou tříděny dle níže uvedených skupin v příslušných nádobách, aby bylo zajištěno, že únik 

stavebního materiálu nezpůsobí poškození životního prostředí. 

Mechanické vlastnosti nádob, které budou sloužit k ukládání jednotlivých odpadů, určuje 

blíže zákon 185/2001 Sb. 

Jelikož se mezi odpadem budou nacházet i hořlavé materiály, je nutno toto hledisko zohlednit 

při tvorbě plánu na požární ochranu staveniště. 

Odpad vzniklý během výstavby bude likvidován na řízených skládkách, případně bude 

vybraný odpadový materiál likvidován v příslušné spalovně. 

 

10.1. 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv  

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 Odpady kapalných paliv 

13 07 01* Topný olej a motorová nafta 

 

10.2. 17 Stavební a demoliční odpady 

 

17 04 05 Železo a ocel 

 

10.3. 20 Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru  

 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 
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20 01 13* Rozpouštědla 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 

Seznam zdrojů informací                      

 

Při tvorbě tohoto technologického předpisu byly použity následující webové stránky, případně  

jiná odborná literatura.  

 

11.1. Webové stránky 

 

www.iveco.cz 

www.narex.cz 

www.bosh.cz 

www.ckd-jeraby.cz 

www.kingspan.cz 

www.brnoplosina.cz 

 

11.2. Vyhlášky, zákony, normy, nařízení vlády 

 

ČSN 12152 – Lehké obvodové pláště, 1/2008 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

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

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

příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

http://www.narex.cz/
http://www.bosh.cz/
http://www.ckd-jeraby.cz/
http://www.brnoplosina.cz/
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příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

zákon 309/2006 Sb.  

nařízení vlády 362/2005 Sb. 

vyhláška č. 381/2001Sb. Katalog odpadu 

 

11.3. Projektová dokumentace 

 

Projektová dokumentace zpracovaná pro objednatele Eurofarms s.r.o. na objekt víceúčelová 

hala ve Vilánci. 
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Obr. č. 14 – detail provedení hřebene 

Obr. č. 15 – detail provedení prostupu střešním panelem 

Obr. č. 16 – detail osazení lemovací lišty u štítu 

Obr. č. 17 – detail kotvení okapního háku 

Obr. č. 18 – detail výplní otvorů 

Obr. č. 19 – detail montáže výlezového žebříku a koše 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

Jedná se o novostavbu víceúčelového objektu ve Vilánci, který bude tvořen železobetonovým prefabrikovaným tyčovým skeletem vystavěným 

v podélném konstrukčním systému. Víceúčelový objekt bude založen na železobetonových monolitických patkách. Opláštění tohoto objektu 

bude řešeno lehkým obvodovým pláštěm tvořeným stěnovými a střešními PUR panely. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán 

 

Kontrolní a zkušební 

plán 

Stavba Zaměření Vypracoval 

Víceúčelový objekt ve Vilánci Provádění montáže skeletu Bc. Jakub Kincl 

          

č. 
Název 

pracovního 

procesu 

Předmět 

kontroly nebo 

zkoušky v daném 

procesu 

Forma 

kontrol 
Kritéria pro hodnocení kvality 

Osoba 

pověřená 

kontrolou 

Místo 

záznamu o 

provedené 

zkoušce či 

kontrole 

Záznam 

o 

výsledku 

kontroly 

nebo 

zkoušky 

 

Vykonal 

datum 

jméno 

podpis 

 

Převzal 

datum 

jméno 

podpis 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1 Kontrola 

předchozích 

činností, které 

souvisí 

1) Souhlas 

polohy a rozměrů 

železobetonových 

patek s PD 

Měření 

Vizuální  

- Ložná plocha základových patek bez 

mechanických nečistot a zbytků vytěžené půdy. 

- Rozměry již zhotovených základových patek 

se nebudou lišit od projektových rozměrů          

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

Protokol o 

provedené 

zkoušce 
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s montáží 

skeletu 

2) Souhlas 

výškové polohy 

ložné plochy 

základových 

patek s PD  

3) Vodorovnost 

ložné plochy 

základových 

patek 

4) Pevnost 

železobetonových 

konstrukcí 

nedestruktivními 

zkouškami 

5) Čistota ložné 

plochy 

základových 

patek  

o více než ± 10mm dle ČSN 73 0210 – 3. 

- Poloha již zhotovených patek se nebude lišit 

od projektované polohy maximálně o ± 10 mm. 

- Výška ložné plochy již zhotovených 

základových patek se bude lišit maximálně        

o ± 5 mm. 

- Odchylka ložné plochy základových patek od 

vodorovné roviny bude o maximálně  ± 5 mm  

- Pevnost základových patek dosáhne 70 % 

projektové pevnosti, zkouška se provede 

alespoň 5 údery Schmidtovým tvrdoměrem dle 

ČSN 73 2011. 

2 Dokumentace 1) Projektová 

dokumentace 

2) Prováděcí 

dokumentace 

Vizuální - Předané dokumentace budou kompletní 

- Projektová dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou 499/2006 Sb. změna č. 62/2013 Sb. 

- Osoby zodpovědné za provedení PD jsou 

kvalifikované dle požadavků zákona č. 

357/2008 Sb. 

- Projektem použité technologie a konstrukční 

detaily jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. 

Stavbyvedoucí 

Mistr  

Technolog 

Stavební deník 

Výkresová 

část 

projektové 

dokumentace 

   

3 Dodávaný 

materiál  

1) Množství 

2) Rozměry 

3) Vizuální stav 

4) Mechanický 

stav 

5) Dodací listy 

Vizuální  

Měření 

- Převzetí dodávaného materiálu jeho 

kompletnost a kvalita v souladu s požadavky 

PD. 

- Dodávaný materiál bude v souladu 

s kvalitativními požadavky dle zákona č. 

22/1997 Sb. 

- Materiál bude dodán nepoškozen ( praskliny, 

trhliny, otvory ). 

Stavbyvedoucí  

Mistr 

Stavební deník 

Dodací listy 

 

   

4 Doprava a 

Manipulace 

1) Nakládka 

2) Transport 

3) Vykládka 

Vizuální - Nakládání a vykládání dopravovaného 

materiálu prováděno v souladu s technickými 

listy výrobce, tzn., že kotvení materiálu ke 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník    
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zvedacímu zařízení bude prováděno v místech, 

které jsou k tomuto účelu určeny výrobcem. 

- Během doprav nesmí dojít k mechanickému 

poškození dopravovaného materiálu. 

5 Strojní 

vybavení a 

drobné 

mechanizace 

1) Technický stav  

2) Technické 

specifikace 

3) Počet 

4) Kvalifikace 

obsluhy 

Vizuální - K používaným strojům bude k dispozici 

vyplněná servisní knížka a doklad o splnění 

technických zkoušek. 

- Používané stroje budou odpovídat technické 

specifikaci určené projektovou dokumentací. 

- Používání předepsaného množství strojů. 

- Kontrola způsobilosti osob pracujících se stroji 

( kontrola řidičského průkazu, průkazů strojníka 

aj. ) 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Strojník 

skladník 

- Stavební 

deník 

- Servisní 

kniha 

   

6. Obecné 

ochranné 

pracovní 

pomůcky 

1) Stav 

2) Příslušné atesty 

3) Počet 

 

Vizuální - Kontrola opotřebení, stáří, bezpečnosti 

- Kontrola souladu počtu OOPP s počtem, který 

je určen příslušným technologickým předpisem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Skladník 

- Stavební 

deník  

- Plán BOZP 

   

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

7. Montáž 

základových 

kalichů 

1) Maltové lože 

2) Vodorovnost 

3) Svislost 

4) Souhlas polohy 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Provedení maltových loží po celé ložné ploše 

osazovaného prvku v mocnosti 2 cm 

s odchylkou maximálně ± 5 mm. Měřeno 

skládacím metrem. 

- Osazení základových kalichů v souhlasu 

s vodorovnou a svislou rovinou s maximální 

odchylkou ± 5 mm na celou délku / výšku prvku 

dle ČSN EN 13 670. Měřeno 2 m hliníkovou 

latí opatřenou libelou. 

- Poloha osazených základových kalichů 

odpovídá poloze stanovené projektovou 

dokumentací tzn., že  odchylka od půdorysné 

polohy a výšky nepřekročí ± 5 mm. Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem, laserovým 

dálkoměrem případně nivelačním přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

 

   

8. Montáž sloupů 1) Maltové lože 

2) Vyklínování 

3) Svislost sloupu 

Vizuální  

Měření 

- Provedení maltových loží po celé ložné ploše 

osazovaného prvku v mocnosti 2 cm 

s odchylkou maximálně ± 5 mm. Měřeno 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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4) Rovinnost 

sloupové řady 

5) Souhlas výšky 

výložníku a zhlaví 

sloupu 

skládacím metrem. 

- Poloha osazených sloupů bude zajištěna 

dubovými klínky, dva klínky na každou ze stran 

sloupu. 

- Stěna vytvořená řadou sloupů je rovinná s  

maximální odchylkou ± 5 mm od této 

rovinatosti na celou délku stěny dle ČSN EN 

13 670. Měřeno 2m hliníkovou latí opatřenou 

libelou. 

- Maximální odchylka sloupu od svislice 

maximálně ± 5 mm  na celou výšku prvku dle 

ČSN EN 13 670. Měřeno 2m hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

- Půdorysná i výšková poloha osazených sloupů 

v souladu s PD s maximální odchylkou ± 10 

mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem případně nivelačním 

přístrojem. 

9. Montáž 

základových 

prahů 

1) Maltové lože 

2) Vodorovnost 

ložné plochy 

základových 

prahů 

3) Souhlas výšky 

ložné plochy s PD 

Vizuální  

Měření 

- Provedení maltových loží po celé ložné ploše 

osazovaného prvku v mocnosti 2 cm 

s odchylkou maximálně ± 5 mm. Měřeno 

skládacím metrem. 

- Ložná plocha základových prahů v souladu 

s vodorovnou rovinnou, maximální odchylka ± 

5 mm na celou délku prvku, dle ČSN EN 13 

670. Měřeno 2m hliníkovou latí opatřenou 

libelou. 

- Půdorysná i výšková poloha osazených 

základových prahů v souladu s PD s maximální 

odchylkou ± 10 mm. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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10.  Montáž 

okopových 

panelů 

1) Maltové lože 

2) Vodorovnost 

ložné plochy 

okopových panelů 

3) Rovinnost 

okopových panelů 

4) Souhlas polohy 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Provedení maltových loží po celé ložné ploše 

osazovaného prvku v mocnosti 2 cm 

s odchylkou maximálně ± 5 mm. Měřeno 

skládacím metrem. 

- Ložná plocha okopových panelů v souladu 

s vodorovnou a svislou rovinnou, maximální 

odchylka ± 5 mm na celou délku a výšku prvku, 

dle ČSN EN 13 670. Měřeno 2 m hliníkovou 

latí opatřenou libelou. 

- Stěna tvořená okopovými panely bude rovinná 

s maximální odchylka od této rovinnatosti je ± 5 

mm na celou délku stěny. Měřeno 2 m 

hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Půdorysná i výšková poloha osazených 

základových prahů v souladu s PD s maximální 

odchylkou ± 10 mm. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

 

   

11. Montáž 

stropních 

průvlaků 

1) Způsob osazení 

průvlaků v 

uloženích 

2) Vodorovnost 

ložné plochy 

stropního 

průvlaku 

3) Souhlas polohy 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Uložení průvlaku na ocelové destičky tloušťky 

5 mm uložené na vyložení nosných sloupů. 

- Ložná plocha stropních průvlaků v souladu 

s vodorovnou rovinnou s maximální odchylkou 

± 5 mm na celou délku prvku, dle ČSN EN 13 

670. Měřeno 2 m hliníkovou latí opatřenou 

libelou. 

- Výšková poloha osazených stropních průvlaků 

v souladu s PD s maximální odchylkou ± 10 

mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem případně nivelačním 

přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

12.  Montáž 

stropních 

panelů Spiroll 

1) Způsob uložení 

stropních panelů 

na ozub stropních 

průvlaků 

2) Vodorovnost 

stropních panelů 

3) Celistvost 

porůzné plochy 

Vizuální  

Měření 

- Uložení stropních panelů minimálně 100 mm 

na stropní průvlak do maltového lože, toto lože 

bude po celém uložení osazovaného prvku 

v mocnosti 2 cm s odchylkou maximálně ± 5 

mm. Měřeno skládacím metrem. 

- Stropní panely jsou osazeny v souladu 

s vodorovnou rovinou s maximální odchylkou ± 

5 mm na celou délku prvku, dle ČSN EN 13 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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4) Souhlas polohy 

s PD 

670. Měřeno 2m hliníkovou latí opatřenou 

libelou. 

- Stropní rovina vzniklá osazenými panely bude 

rovinná s maximální odchylkou od této 

rovinnosti ± 5 mm na celou plochu stropní 

konstrukce. 

- Výšková poloha osazených stropních panelů 

v souladu s PD s maximální odchylkou ± 10 

mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem případně nivelačním 

přístrojem. 

13. Montáž 

schodišťových 

ramen 

1) Způsob 

ukotvení k nosné 

konstrukci 

2) Vodorovnost  

3) Souhlas polohy 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Nástupní schodišťové rameno uloženo na 

betonovém základě a výstupní rameno uloženo 

na ozub stropního průvlaku. Uložení je 

provedeno do maltového lože tloušťky 2 cm 

s odchylkou maximálně ± 5 mm. Měřeno 

skládacím metrem. 

- Schodišťové stupně a mezipodesty osazeny 

v souladu s vodorovnou rovinou s maximální 

odchylkou ± 5 mm na celou délku 

schodišťového stupně a mezipodesty, dle ČSN 

EN 13 670. Měřeno 2m hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

- Výšková a půdorysná poloha osazených 

schodišťových ramen v souladu s PD 

s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem, laserovým 

dálkoměrem případně nivelačním přístrojem. 

 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

 

   

14. Montáž 

střešních 

vazníků 

1) Způsob uložení 

střešních vazníků 

ve zhlavích 

sloupů 

2) Rovinnost 

střešní roviny 

3) Souhlas polohy 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Uložení střešních vazníků na ocelové destičky 

tloušťky 5 mm uložené ve zhlaví nosných 

sloupů. 

- Střešní rovina vzniklá osazenými střešními 

vazníky bude rovinná s  maximální odchylkou   

± 10 mm od této rovinatosti na celou délku 

střešní roviny dle ČSN EN 13 670. Měřeno 2 m 

hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Výšková a půdorysná poloha osazených 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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střešních vazníků v souladu s PD s maximální 

odchylkou ± 10 mm. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

 

 

15. Montáž 

střešních 

krokví 

1) Způsob uložení 

na střešní vazníky 

2) Osové 

vzdálenost 

střešních krokví 

3) Souhlas polohy 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Střešní krokve osazeny na ocelové destičky 

střešních vazníků. 

-  Osová vzdálenost střešních krokví 2000 mm 

s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem nebo laserovým 

dálkoměrem. 

- Výšková a půdorysná poloha osazených 

střešních krokví v souladu s PD s maximální 

odchylkou ± 10 mm. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

16. Montáž 

konstrukční 

ocele 

1) Způsob 

ukotvení 

ocelových 

nosníků k nosným 

konstrukcím 

2) Osová 

vzdálenost 

nosníků 

3) Rovinnost 

roštu 

4) Souhlas polohy 

s PD 

 

Vizuální  

Měření 

- Ocelové nosníky kotveny vždy alespoň dvěma 

kotvami k nosné konstrukci. Spojení vrutů 

s nosnou konstrukcí provedeno průvlakovými 

kotvami. 

- Osová vzdálenost nosníků odpovídá PD 

s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 

svinovacím nebo skládacím metrem. 

- Stěnová rovina vzniklá osazením tohoto roštu 

bude rovinná s maximální odchylkou ± 5 mm 

od této roviny. Měřeno 2m hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

- Poloha jednotlivých prvků tvořících stěnový 

rošt v souladu s PD s maximální odchylkou       

± 10 mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

17. Svářečské 

práce 

1) Použitý druh 

svarů 

2) Délka svarů 

3) Počet svarů 

Vizuální  

Měření 

- Druh použitého svaru v souladu s PD. 

- Svary provedeny v délce předepsané statickým 

výpočtem. 

- Svary provedeny v počtu stanoveném 

statickým výpočtem. 

- Svary jsou celistvé, kvalita jejich provedení 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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v souladu s ČSN 05 0002 a ČSN ISO 6520. 

18. Cementové 

zálivky 

1) Způsob 

provedení zálivky 

2) Pevnost 

zatvrdlé zálivkové 

směsi 

Vizuální  

Měření 

- Všechny spáry vznikající stykem prvků 

montovaného skeletu jsou vyplněny 

cementovou zálivkou. 

- Konzistence zálivky uzpůsobena druhu 

zaplňované spáry. 

- Pevnost zatvrdlé zálivkové hmoty. Měřeno 

poklepem zednickým kladívkem. 

 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

19. Kontrola 

provedení 

1) Celistvost 

2) Soulad 

provedení s PD 

3) Vady a 

nedodělky 

Měření 

Vizuální 

- Kontrola souhlasů celkových rozměrů 

realizovaného objektu s PD 

- Kontrola výšek rozhodujících míst jako je 

výška 2 NP, mezipodesta, hřeben aj. 

- Vizuální kontrola objektu jako celku.  

- Kontrola konstrukčních detailů jako jsou styky 

sloupů a průvlaků, uložení vazníků na sloupy, 

uložení stropních panelů na průvlaky, spojení 

střešních krokví a vazníků. 

- Kontrola kvality provedených svarů. 

- Kontrola kvality provedených zálivkových 

hmot. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Geodet 

Projektant 

Technický 

dozor 

investora 

- Stavební 

deník 

- Předávací 

protokol 

   

20. Staveniště 1) Pořádek 

2) Připravenost 

pro další etapy 

Vizuální - Kontrola uklizení prostor staveniště od 

vznikajících odpadů při montáži. 

- Kontrola odklizení komunálních odpadů. 

- Kontrola vyklizení prostor, sloužících pro 

hygienické a provozní účely. 

Stavbyvedoucí - Stavební 

deník 

- Předávací 

protokol 
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2.1. Seznam použitých zkratek 

 

 PD  Projektová dokumentace  

 OOPP  Obecné ochranné pracovní pomůcky 

 

 

2.2. Normy, vyhlášky a podklady 

 

 Projektová dokumentace 

 Výrobní dokumentace 

 Technologický předpis 

 Výkres zařízení staveniště – montáž prefabrikovaného skeletu 

 Technické listy výrobce železobetonových prefabrikátů 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 1.1.2007, se změnami 62/2013 Sb.,     

Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2006 

 Zákon 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vydána v roce 

2008, českou národní radou. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Vydán Ministerstvem 

vnitra roku 1997 v ČR. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vydána 

Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2009 v ČR.  

 ČSN EN 13 670, Provádění betonových konstrukcí. Účinnost od června 2010. 

 ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 3: 

Pozemní stavební objekty, Český normalizační institut 1996. Účinnost od ledna 1997. 

 ČSN 05 0000, Zváranie. Zvaranie kovov. Základné pojmy. Účinnost od 1.1.1988. 

 ČSN 73 2011, Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí. Účinnost od června 

2012. 

 

3. Závěr 

V předchozích řádcích byl sepsán seznam druhu prováděných kontrol, které jsou nezbytné pro 

bezproblémovou realizaci stavebního díla. V tomto seznamu jsou obsažena kritéria, podle 

kterých budou jednotlivé práce posuzovány, dále komu náleží zodpovědnost za provádění a 

evidenci těchto kontrol a také kam se výsledky jednotlivých zkoušek zaznamenají. 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

Jedná se o novostavbu víceúčelového objektu ve Vilánci, který bude vystavěn jako montovaný prefabrikovaný železobetonový tyčový skelet. 

Opláštění víceúčelového objektu, je řešeno lehkým obvodovým pláštěm, a sice stěnovými a střešními PUR panely tloušťky 100 mm. Tyto panely 

budou kotveny k roznášecímu roštu a nosným konstrukcím samovrtnými vruty. Vzájemné spojování panelů bude řešeno systémem „péro-

drážka“. Při postupu prací bude provedeno nejdříve opláštění stěn a poté bude proveden střešní plášť. Montáž obvodového pláště započne po 

dokončení prací na hydroizolačních souvrstvích a drátkobetonové mazanině v 1 NP. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán 

 

Kontrolní a zkušební 

plán 

Stavba Zaměření           Vypracoval 

Víceúčelový objekt ve Vilánci Provádění montáže Obvodového pláště           Bc. Jakub Kincl 

          

č. 
Název 

pracovního 

procesu 

Předmět kontroly 

nebo zkoušky 

v daném procesu 

Forma 

kontrol 
Kritéria pro hodnocení kvality 

Osoba 

pověřená 

kontrolou 

Místo 

záznamu o 

provedené 

zkoušce či 

kontrole 

Záznam 

o 

výsledku 

kontroly 

nebo 

zkoušky 

 

Vykonal 

datum 

jméno 

podpis 

 

Převzal 

datum 

jméno 

podpis 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1 Kontrola 1) Souhlas Měření - Půdorysná a výšková poloha jednotlivých Stavbyvedoucí Stavební deník    
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předchozích 

činností, které 

souvisí 

s montáží 

obvodového 

pláště 

výškových a 

půdorysných 

rozměrů 

prefabrikovaného 

skeletu 

2) Souhlas polohy 

prvků roznášecího 

s PD 

3) Rovinnost 

roznášecího roštu 

4) Pevnost 

roznášecího roštu 

5) Pevnost 

drátkobetonové 

mazaniny  

Vizuální  prvků montovaného skeletu v souladu s polohou 

stanovenou PD s maximální odchylkou ± 10mm 

dle ČSN 73 0210 – 3. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

- Poloha jednotlivých prvků již zhotoveného 

roznášecího roštu v souladu s polohou 

stanovenou PD s maximální odchylkou             

± 10 mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem případně nivelačním 

přístrojem. 

- Osazený roznášecí rošt bude rovinný 

s maximální odchylkou  ± 3 mm od této 

rovinnatosti. Měřeno 2 m hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

- Pevnost drátkobetonové mazaniny dosáhne   

70 % projektové pevnosti, zkouška se provede 

alespoň 5 údery Schmidtovým tvrdoměrem dle 

ČSN 73 2011. 

Mistr Protokol o 

provedené 

zkoušce 

2 Dokumentace 1) Projektová 

dokumentace 

2) Prováděcí 

dokumentace 

Vizuální - Předané dokumentace budou kompletní 

- Projektová dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou 499/2006 Sb. změna č. 62/2013 Sb. 

- Osoby zodpovědné za provedení PD jsou 

kvalifikované dle požadavků zákona č. 

357/2008 Sb. 

- Projektem použité technologie a konstrukční 

detaily jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. 

Stavbyvedoucí 

Mistr  

Technolog 

Stavební deník 

Výkresová 

část 

projektové 

dokumentace 

   

3 Dodávaný 

materiál  

1) Množství 

2) Rozměry 

3) Vizuální stav 

4) Mechanický stav 

5) Dodací listy 

Vizuální  

Měření 

- Převzetí dodávaného materiálu jeho 

kompletnost a kvalita požadovaná PD. 

- Dodávaný materiál bude v souladu 

s kvalitativními požadavky dle zákona č. 

22/1997 Sb. 

- Materiál bude dodán nepoškozen ( praskliny, 

trhliny, otvory ). 

Stavbyvedoucí  

Mistr 

Stavební deník 

Dodací listy 

 

   

4 Doprava a 

Manipulace 

1) Nakládka 

2) Transport 

3) Vykládka 

Vizuální - Nakládání a vykládání dopravovaného 

materiálu prováděno v souladu s technickými 

listy výrobce, tzn., že kotvení materiálu ke 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník    
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zvedacímu zařízení bude prováděno v místech, 

které jsou k tomuto účelu určeny výrobcem. 

- Během dopravy nesmí dojít k mechanickému 

poškození dopravovaného materiálu. 

5 Strojní 

vybavení a 

drobné 

mechanizace 

1) Technický stav  

2) Technické 

specifikace 

3) Počet 

4) Kvalifikace 

obsluhy 

Vizuální - K používaným strojům bude k dispozici 

vyplněná servisní knížka a doklad o splnění 

technických zkoušek. 

- Používané stroje budou odpovídat technické 

specifikaci určené projektovou dokumentací. 

- Používání předepsaného množství strojů. 

- Kontrola způsobilosti osob pracujících se stroji 

( kontrola řidičského průkazu, průkazů strojníka 

aj. ) 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Strojník 

Skladník 

- Stavební 

deník 

- Servisní 

kniha 

   

6. Obecné 

ochranné 

pracovní 

pomůcky 

1) Stav 

2) Příslušné atesty 

3) Počet 

 

Vizuální - Kontrola opotřebení, stáří, bezpečnosti 

- Kontrola souladu počtu  OOPP s počtem, který 

je určen příslušným technologickým předpisem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Skladník 

- Stavební 

deník  

- Plán BOZP 

   

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

7. Montáž 

soklové lišty a 

držáku panelů 

1) Množství a 

způsob provedení 

otvorů pro 

hmoždiny 

2) Vodorovnost 

soklové lišty a 

držáku panelů 

3) Pevnost soklové 

lišty a držáku 

panelů 

4) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Otvory pro hmoždiny budou provedeny po 0,5 

m pro kotvení soklové lišty a 0,3 m pro kotvení 

držáku panelů, maximální odchylka od 

vzdáleností mezi otvory je ± 10 mm. Otvory 

provedeny v souladu s vodorovnou rovinou, 

maximální odchylka od této roviny je ± 5 mm 

na celou délku stěny. Měřeno skládacím metrem 

nebo hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Osazené lišty a držáky panelů v souhlasu 

s vodorovnou rovinou s maximální odchylkou  

± 5 mm na celou délku stěny. Měřeno 2 m 

hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Poloha osazených soklových lišt a držáků 

panelů v souladu s polohou určenou PD 

s maximální odchylkou ± 10 mm. Svinovacím 

metrem, laserovým dálkoměrem případně 

nivelačním přístrojem. 

- Pevnost držáku panelů a soklové lišty 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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dostatečná k plnění účelů, ke kterým slouží. 

8. Montáž 

stěnových 

PUR panelů 

1) Vodorovnost a 

svislost 

osazovaných panelů 

2) Množství a 

způsob provedení 

kotvících vrutů 

3) Vzájemné 

spojování 

stěnových panelů 

4) Rovinnost stěny 

tvořené stěnovými 

panely 

5) Způsob zkrácení 

stěnových panelů 

6) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Stěnové panely osazeny na držáky panelů. 

- Stěnové panely jsou osazeny v souladu 

s vodorovnou a svislou rovinou s maximální 

odchylkou ± 3 mm na celou výšku a délku 

panelu dle ČSN EN 13 116. Měřeno 2m 

hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Použité množství kotvících vrutů a také jejich 

rozmístění po ploše kotveného panelu v souladu 

s technologickým předpisem. 

- Vzájemné spojení panelů provedeno systémem 

„péro – drážka“, panely doraženy nadoraz 

k sobě a spoj je opatřen těsněním. 

-Stěna tvořená těmito panely rovinná 

s maximální odchylkou od této rovinatosti         

± 3 mm na celou výšku a délku stěny dle ČSN 

EN 13 116. Měřeno 2m hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

- Zkrácení panelu provedeno v souladu 

s technologickým předpisem, řez v souladu 

s vodorovnou rovinou s maximální odchylkou  

± 5 mm na celou délku stěny. Řezáním nebude 

poškozeno okolí panelu. Měřeno 2m hliníkovou 

latí opatřenou libelou. 

- Výšková poloha soklu a zkrácení panelu 

v souladu s PD s maximální odchylkou              

± 10 mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem případně nivelačním 

přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

9. Provedení 

nároží a koutu 

1) Způsob 

provedení nároží a 

koutu 

2) Kolmost 

přiléhajících stěn 

tvořících nároží a 

kout 

3) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Při montáži nároží a koutu postupováno dle 

příslušného technologického předpisu, tzn. 

použití příslušného množství kotvících vrutů, 

použití příslušné lemovací lišty, použití 

výplňové hmoty ve styku panelů. 

- Panely tvořící kout a nároží jsou k sobě 

navzájem kolmé. Pravoúhlost stěn měřena 

úhelníkem. 

- Půdorysná poloha nároží a koutu v souladu 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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s PD s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem, laserovým 

dálkoměrem případně nivelačním přístrojem. 

10.  Provedení 

lemovacích 

lišt 

1) Způsob kotvení 

lemovacích lišt 

2) Vodorovnost a 

svislost 

osazovaných lišt 

3) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Lemovací lišty osazeny v souladu 

s technologickým předpisem, tzn. při montáži 

použito lišt o předepsaných rozvinutých šířkách. 

- Lemovací lišty kotveny vruty po 

vzdálenostech 0,3 m s maximální odchylkou od 

této vzdálenosti ± 10 mm. Měřeno skládacím 

metrem nebo svinovacím metrem. 

- Lemovací lišty osazeny v souladu 

s vodorovnou nebo svislou rovinou s maximální 

odchylkou ± 5 mm na celou výšku a délku 

lemované konstrukce dle ČSN 73 3610. Měřeno 

2m hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Výšková a půdorysná poloha osazených 

lemovacích lišt v souladu s PD s maximální 

odchylkou ± 10 mm. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

 

   

11. Montáž 

střešních 

panelů 

1) Množství a 

způsob provedení 

kotvících vrutů 

2) Vzájemné 

spojování 

stěnových panelů 

3) Rovinnost střešní 

roviny tvořené 

střešními panely 

4) Způsob zkrácení 

střešních panelů 

5) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Kotvení střešních panelů prováděno v souladu 

s příslušným technologickým předpisem, tzn. je 

dodrženo předepsané množství kotvících vrutů  

a jejich vzájemných vzdáleností. 

- Vzájemné spojování střešních panelů řešeno 

spojem „péro – drážka“, panely doraženy k sobě 

nadoraz a spoj opatřen těsněním. 

- Střešní rovina vzniklá těmito panely je rovinná 

s maximální odchylkou od této rovinatosti         

± 3 mm na celou délku střešní roviny dle ČSN 

EN 13 116. Měřeno 2m hliníkovou latí 

opatřenou libelou. 

- Zkrácení panelů na požadovanou délku 

v souladu s příslušným technologickým 

předpisem, řez je rovný a nebude jím poškozena 

okolní plocha střešního panelu. Řez proveden 

kolmo ke střešním panelům. 

- Střešní rovina tvořená střešními panely je 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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rovinná s maximální odchylkou od této 

rovinnosti je ± 3 mm na celou délku a šířku 

střešní roviny dle ČSN EN 13 116. Měřeno 2m 

hliníkovou latí opatřenou libelou. 

- Výšková a půdorysná poloha osazených 

střešních panelů v souladu s PD s maximální 

odchylkou ± 10 mm. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním přístrojem. 

 

12.  Provedení 

prostupů 

střešním 

pláštěm 

1) Způsob 

vytvoření otvoru 

2) Způsob 

odizolování 

prostupujících 

prvků 

3) Způsob osazení 

těsnící manžety 

4) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Otvory prořezány v souladu s příslušným 

technologickým předpisem.  

- Konstrukce prostupující střešním pláštěm 

opatřeny tepelnou izolací v tloušťce předepsané 

technologickým předpisem. 

- Těsnící manžeta osazena v souladu 

s technologickým předpisem, její kotvení je 

provedeno vruty po předepsaných 

vzdálenostech. 

- Poloha těchto prostupů v souladu s PD 

s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem, laserovým 

dálkoměrem případně nivelačním přístrojem. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

13. Provedení 

otvorů do 

stěnových 

panelů 

1) Způsob 

vytvoření otvorů 

2) Svislost a 

vodorovnost a 

kolmost ostění 

otvorů 

3) Ukotvení 

uchycovacího 

profilu 

4) Poloha v souladu 

s PD 

 

Vizuální  

Měření 

- Otvory prováděny dle příslušného 

technologického předpisu. 

- Ostění vyřezaného otvoru v souladu 

s vodorovnou a svislou rovinou s maximální 

odchylkou  ± 5 mm na celou délku strany 

otvoru. Měřeno 2m hliníkovou latí opatřenou 

libelou. 

- Uchycovací profil ukotven k ostění množstvím 

vrutů předepsaným technologickým předpisem 

a tento profil je osazen kolmo k sobě ve styku 

vodorovné a svislé stěny. 

- Poloha otvorů, výška parapetu a nadpraží 

v souladu s PD s maximální odchylkou              

± 10 mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, 

laserovým dálkoměrem případně nivelačním 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 
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přístrojem. 

14. Montáž výplní 

otvorů 

1) Ukotvení výplní 

otvorů 

k uchycovacímu 

profilu 

2) Těsnost 

vyplněného otvoru 

3) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Výplně otvorů kotveny k uchycovacímu 

profilu množstvím vrutů předepsaným 

technologickým předpisem. 

- Výplně otvorů jsou těsné v souladu s ČSN EN 

13 829. 

- Použité výplně otvorů a jejich specifikace 

v souladu s projektovou dokumentací. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

15. Montáž 

zámečnických 

výrobků 

1) Množství a 

způsob osazení 

kotvících prvků 

s souladu s PD 

2) Poloha v souladu 

s PD 

Vizuální  

Měření 

- Zámečnické výrobky kotveny v souladu 

s příslušným technologickým předpisem, tzn. 

použití předepsaných vrutů kotvených do 

nosných konstrukcí. 

- Půdorysná a výšková poloha osazovaných 

zámečnických výrobků v souladu s PD 

s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem, laserovým 

dálkoměrem případně nivelačním 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Stavební deník 

 

   

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

19. Kontrola 

provedení 

1) Celistvost 

2) Rovinnost 

stěnové a střešní 

plochy 

3) Pevnost stěnové 

a střešní plochy 

4) Vzduchotěsnost 

obvodového pláště 

5) Vodotěsnost 

obvodového pláště 

v kritických 

detailech 

6) Soulad provedení 

s PD 

7) Vady a 

nedodělky 

Měření 

Vizuální 

- Kontrola souhlasů celkových rozměrů 

realizovaného obvodového pláště s PD.  Měřeno 

pásmem, svinovacím metrem, laserovým 

dálkoměrem případně nivelačním 

- Kontrola výšek rozhodujících míst jako je 

výška hřebene, výška parapetů a nadpraží, 

výška soklu, výška okapu aj. Měřeno pásmem, 

svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem 

případně nivelačním 

- Vizuální kontrola objektu jako celku.  

- Kontrola konstrukčních detailů jako je 

provedení koutů, nároží, lemování hřebene, štítu 

aj. 

- Kontrola kvality spojení jednotlivých panelů. 

- Kontrola vzduchotěsnosti obvodového pláště 

Blower door testem dle ČSN EN 13 829. 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Geodet 

Projektant 

Technický 

dozor 

investora 

- Stavební 

deník 

- Předávací 

protokol 
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20. Staveniště 1) Pořádek 

2) Připravenost pro 

další etapy 

Vizuální - Kontrola uklizení prostor staveniště od 

vznikajících odpadů při montáži. 

- Kontrola odklizení komunálních odpadů. 

- Kontrola vyklizení prostor, sloužících pro 

hygienické a provozní účely. 

Stavbyvedoucí - Stavební 

deník 

- Předávací 

protokol 

   

 

 

 

 



Kontrolní a zkušební plán montáže obvodového pláště 
 

186 
 

2.1. Seznam použitých zkratek 

 

 PD  Projektová dokumentace  

 OOPP  Obecné ochranné pracovní pomůcky 

 

 

2.2. Normy, vyhlášky a podklady 

 

 Projektová dokumentace 

 Výrobní dokumentace 

 Technologický předpis 

 Výkres zařízení staveniště – montáž prefabrikovaného skeletu 

 Technické listy výrobce železobetonových prefabrikátů 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 1.1.2007, se změnami 62/2013 Sb.,     

Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2006 

 Zákon 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vydána v roce 

2008, českou národní radou. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Vydán Ministerstvem 

vnitra roku 1997 v ČR. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vydána 

Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2009 v ČR.  

 ČSN EN 13 670, Provádění betonových konstrukcí. Účinnost od června 2010. 

 ČSN 73 0210-3, Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 3: 

Pozemní stavební objekty, Český normalizační institut 1996. Účinnost od ledna 1997. 

 ČSN 73 2011, Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí. Účinnost od června 

2012. 

 ČSN EN 13 116, Lehké obvodové pláště, odolnost proti zatížení větrem, funkční 

požadavky. Účinnost od srpna 2002. 

 ČSN 73 3610, Navrhování klempířských konstrukcí. Český normalizační institut, 

účinnost od roku 2008. 

 ČSN EN 13 829, Tepelné chování budov, stanovení průvzdušnosti budov, tlaková 

metoda. Účinnost od října 2001. 

3. Závěr 

V předchozích řádcích byl sepsán seznam druhu prováděných kontrol, které jsou nezbytné pro 

bezproblémovou realizaci stavebního díla. V tomto seznamu jsou obsažena kritéria, podle 

kterých budou jednotlivé práce posuzovány, dále komu náleží zodpovědnost za provádění a 

evidenci těchto kontrol, a také kam se výsledky jednotlivých zkoušek zaznamenají. 
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1. Obecné informace 

 

Tento plán byl vypracován pro výstavbu víceúčelové haly ve Vilánci. Dokument zpracovává 

možná rizika, vznikající během výstavby, a dále také navrhuje, jak těmto rizikům předcházet, 

případně minimalizovat jejich následky. V tomto plánu budou zpracovány bezpečnostní 

pokyny pro technologickou etapu montáže prefabrikovaného skeletu a montáže obvodového 

pláště z PUR panelů. 

 

Budovaný objekt je navržen jako železobetonový prefabrikovaný tyčový skelet, opatřený 

obvodovým pláštěm ze stěnových PUR panelů tl. 100 mm. Vnitřní dělící stěny jsou 

provedeny z pórobetonových tvárnic a stěn z SDK. Ve 2.NP byl navržen zavěšený podhled 

z SDK. Stropní konstrukce byly navrženy z předem předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 

215 mm uložených na vyložení stropních průvlaků, které spojují svislé nosné sloupy 

železobetonového montovaného skeletu.  Střešní konstrukce je řešena železobetonovými 

prefabrikovanými střešními vazníky, doplněnými o železobetonové prefabrikované krokve. 

K těmto krokvím budou kotveny střešní PUR panely tl. 100 mm, které budou tvořit střešní 

plášť objektu. 

 

Úpravy povrchů jsou řešeny v několika variantách. Stěnové PUR panely - zde bude 

ponechána povrchová úprava z výroby. Vnitřní dělící stěny z porobetonu budou nataženy 

stavebním lepidlem, opatřeným sítí ze skelných vláken a poté tenkovrstvou vrchní omítku. 

Dělící stěny s podhledy z SDK budou nepenetrovány a namalovány barvou na SDK. 

V místnostech sloužících jako WC a koupelny budou stěny opatřeny keramickým obkladem. 

Podlahy v 1NP budou provedeny z drátkobetonu a ve 2NP bude použito PVC a nebo 

keramická dlažba. 

 

1.1. Obecné informace o provádění montáže prefabrikovaného skeletu 

 

Jedná se o železobetonový prefabrikovaný montovaný tyčový skelet, založený na 

monoltických železobetonových patkách. Montáž skeletu bude prováděna prostřednictvím 

autojeřábu. K překonávání výškových rozdílů budou použity montážní plošiny. Spoje 

prefabrikovaných prvků budou prováděny elektrickou elektrodovou svářečkou. Spáry mezi 

spojovanými prvky budou zality cementovou zálivkou. 
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1.2. Obecné informace o provádění montáže obvodového pláště 

 

Obvodový plášť bude tvořen stěnovými a střešními PUR panely tl. 100 mm. Stěnové panely 

budou kotveny samovrtnými vruty do roznášecího roštu, tvořeného ocelovými profily. 

Projektem byly zvoleny stěnové panely ukládané ve vertikálním směru. Spojování mezi 

jednotlivými panely bude provedeno systémem „péro-drážka“. V úrovni upraveného terénu 

budou panely založeny soklovou lištou a v rozích bude osazena rohová lišta. Střešní PUR 

panely tl. 100 mm budou kotveny samovrtnými vruty do železobetonových krokví. Okraje 

střešních panelů bude opatřeno krajovou lištou. Hřeben bude opatřen hřebenovou lištou. 

Spojování mezi jednotlivými panely bude provedeno systémem „péro-drážka“. 

 

2. Plán rizik pro práci na stavbě  

 

V následující tabulce bude uveden soupis nebezpečí a rizikových činností při provádění prací 

na jednotlivých etapách výstavby Víceúčelové haly ve Vilánci, které mohou ohrozit 

bezpečnost práce na staveništi. 

Oblast 

možného 

rizika 

Identifikace 

nebezpečí 
Možné následky Návrh bezpečného řešení 

1. Pohyb po areálu staveniště 

Staveništní 

zázemí, 

komunikace 

a pohyb po  

prostorách  

staveniště 

Zásah pracovníka 

el. proudem při 

manipulaci               

s vybavením  

prostor pro  

hygienu, stravovaní, 

vedení staveniště aj. 

 - Srdeční  

   obtíže 

- Popáleniny 

- Poškození 

orgánů 

- Smrt 

 Provedení výchozí 

kontroly jednotlivých prvků 

zařízení staveniště, kdy bude 

kontrolováno, zda při předchozím 

používání přístroje nedošlo 

k mechanickému poškození 

.přístroje nebo přívodních kabelů 

 S přístroji bude zacházeno 

vždy v souladu s návodem od 

výrobce 
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 Zákaz používání 

jakýchkoli individuálně dodaných 

nezkontrolovaných přístrojů. 

  Po kontrole spotřebičů se 

tyto přístroje opatří štítkem          

o provedení kontroly. 

Upadnutí pracovníka 

na kluzkém povrchu, 

případně zakopnutí 

o volně ležící 

předměty 

- Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Otřes mozku 

 V zimních měsících je 

nutné udržovat staveništní 

komunikace tak, aby na nich 

neležel napadený sníh, případně 

aby se na nich nevyskytovalo 

náledí. 

 Opatřovat místnosti, kde 

probíhá úklid vodou, nápisem, že 

je podlaha kluzká. 

 Provádět kontroly, zda se 

na staveništních komunikacích 

nenachází volně ležící předměty, 

případně kabely el. proudu,         

o které by bylo možno 

zakopnout. 

Pád pracovníka na 

schodišti 

- Zlomeniny 

končetin 

- Otřes mozku 

- Pohmožděniny 

- Smrt 

 Schodišťové stupně budou 

opatřeny protiskluzovou úpravou. 

 Bude použito pevné          

a stabilní zábradlí. 

 Důsledná údržba 

schodišťových stupňů při 

nepříznivých klimatických 

podmínkách jako je déšť, sníh     

a náledí. 

Dopravní nehodami 

pohybu vozidel        

a stavebních strojů 

- Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

 Bude vyžadováno 

důsledné dodržování dopravně – 

provozního řádu. 
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po staveništi. - Úraz páteře  

- Úraz hlavy 

- Smrt 

 Vozidla pohybující se po 

staveništi se budou pohybovat 

pouze po vyznačených 

komunikacích. 

 Všichni pracovníci, 

pohybující se v okolí tras pohybu 

stavebních strojů a vozidel, 

budou vybaveni reflexními 

vestami, aby byli dostatečně 

viditelní pro řidiče těchto vozidel. 

 Během provozu vozidel 

bude věnována pozornost 

klimatickým pomůckám, kterým 

se poté musí přizpůsobovat styl 

provozu. 

2. Manipulace s materiálem 

Skladování a 

manipulace s 

materiálem 

Pád skladovaného 

materiálu 

- Zlomeniny 

končetin 

- Úraz páteře 

- Úraz hlavy 

- Amputace 

končetin, prstů 

- Smrt 

 Pokud budou materiály 

skladovány ve figurách, budou 

tyto figury výškově omezeny na 

1,5m. 

 Materiály budou 

skladovány pouze na zpevněných 

plochách, které budou srovnány 

do vodorovné roviny, tyto plochy 

budou navíc odvodněny. 

 Skladovací plochy se 

nesmí nacházet v zakázaném 

pásmu pro manipulaci s břemeny. 

 Nádoby obsahující tekutý 

materiál budou umístěny plnícím 

otvorem vždy vzhůru. 

Zásah pracovníka 

padajícím 

- Zlomeniny 

končetin 

 Striktní zákaz pohybu 

pracovníků pod zvedaným 
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materiálem během 

práce se zdvihacím 

zařízením 

- Amputace 

končetin/prstů 

- Úraz hlavy 

- Úraz pátře 

- Smrt 

břemenem. 

 Kotvení zvedacího 

zařízení k zvedanému břemenu 

provádí pouze osoba s kvalifikací 

k těmto pracem. 

 Před zahájením zvedání 

břemen budou stanoveny 

dorozumívací signály a gesta 

mezi jeřábníkem a vazačem. 

 Pracovníci budou vždy 

používat ochranné helmy. 

 V průběhu prací bude 

kontrolován stav vázacího 

zařízení. 

 Během nakládání nesmí 

být přistavováno více než jedno 

zásobovací vozidlo do 

manipulačního prostoru 

zvedacího zařízení. 

Přimáčknutí nebo 

zavalení vazače 

v případě převrácení 

chybně ukotveného 

břemene po 

odvěšení. 

 - Zlomeniny 

končetin 

- Amputace 

končetin/prstů 

- Úraz hlavy 

- Úraz páteře 

- Tržné rány 

 Kotvení i vyvěšování 

břemene smí provázet pouze 

kvalifikovaná osoba. 

 Bude probíhat průběžná 

kontrola vázacích prostředků. 

 Než se provede vyvěšení 

břemene, je nutné provést 

kontrolu jeho uložení 

3. Zemní a výkopové práce 

Zemní a 

výkopové 

práce 

Zachycení 

pracovníka 

rypadlem během 

zemních prací 

-Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Amputace 

 Zákaz vstupu a pohybu 

osob v bezprostřední blízkosti 

pracujícího stroje, tj. dosah stroje 

+ 2 m. 
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končetin/prstů 

- Odřeniny 

- Smrt 

 Obsluhovat stroj smí 

pouze způsobilá a  kvalifikovaná 

osoba. 

 Všechny osoby pohybující 

se v okolí stroje budou mít 

nasazeny reflexní vesty. 

 V případě, že osoba 

vstoupí do nebezpečného pásma, 

tak se okamžitě přeruší práce. 

Pád osoby do 

výkopu šachet 

- Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Úraz páteře 

- Úraz hlavy  

- Smrt 

 Zabezpečení šachet proti 

pádu zábradlím nebo zřetelným 

označením šachty bezpečnostní 

páskou. 

 Zákaz pohybu osob po 

hranách vykopaných šachet. 

Zásah osoby pádem 

výkopku během 

nakládání na 

nákladní vozidlo 

- Pohmožděniny 

- Úraz hlavy 

- Úraz páteře 

- Smrt 

 Zákaz vstupu osob pod 

nakládací radlici nakladače. 

 Zákaz nakládání výkopku 

na nákladní vozidlo přes kabinu 

vozidla. 

 Používání ochranných 

přileb. 

4. Manipulace s matriálem pomocí strojního zařízení 

Manipulace 

s materiálem 

pomocí jeřábu 

Zásah osoby 

materiálem 

- Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Amputace 

končetin/prstů 

- Tržná zranění 

- Smrt 

 Obsluhovat jeřáb smí 

pouze způsobilá a kvalifikovaná 

osoba. 

 Vazačské práce smí 

provádět pouze způsobilá              

a kvalifikovaná osoba. Dále je 

nutné, aby před začátkem prací 

proběhla domluva na 

komunikačních signálech mezi 
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jeřábníkem a vazačem. 

 Zákaz vstupu osob pod 

zavěšené břemeno. 

 Provádění pravidelných 

kontrol vazačských pomůcek. 

 Používaní ochranných 

helem. 

 Dodržování maximálních 

dovolených zatížení zvedacího 

zařízení, která vychází ze 

zatěžovacího diagramu jeřábu. 

 Převrácení 

autojeřábu 

- Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Amputace 

končetin/prstů 

- Tržná zranění 

- Smrt 

 Stroj smí obsluhovat 

pouze způsobilá a kvalifikovaná 

osoba. 

 Plocha pod patkami 

autojeřábu musí být zpevněná, 

zapatkování musí být provedeno 

v souladu s předpisy výrobce. 

Používání 

míchačky 

Zachycení 

pracovníka rotujícím 

bubnem míchačky 

- Pohmožděniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Amputace 

končetin/prstů 

- Tržná zranění 

- Odřeniny 

 Obsluhu stroje smí 

zabezpečovat pouze proškolená 

osoba, která byla seznámena 

s návodem k použití. 

 Míchačku lze používat 

pouze pokud bude postavena na 

zpevněné ploše, která bude 

vodorovná. 

 Manipulovat se strojem 

pouze po odstavení stroje 

z provozu. 

 Případné opravy na stroji 

smí provázet pouze osoba 

způsobilá a kvalifikovaná k těmto 

úkonům. 
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5. Manipulace s ručním a ostatním nářadím 

Manipulace 

s ručním a 

ostatním 

nářadím 

Zranění pracovníků 

při manipulaci 

s ručním a ostatním 

nářadím 

- Pohmožděniny 

- Odřeniny          

a tržné rány 

- Bodno-sečné 

rány 

 Před započetím prací 

provést proškolení pracovníků na 

manipulaci s ručním a ostatním 

nářadím. 

 Používání OOPP. 

 Provádění oprav na nářadí 

smí provádět pouze způsobilá      

a kvalifikovaná osoba. 

 Zajištění el. 

prodlužovacích kabelů proti 

mechanickému poškození. 

 Zranění pracovníků 

během manipulace 

s řezačkami, 

rozbrušovačkami     

a s pilami. 

- Pohmožděniny 

- Odřeniny a 

tržné rány 

- Bodno-sečné 

rány 

- Amputace 

končetin/prstů 

 Před započetím prací 

provést proškolení pracovníků na 

manipulaci s řezacím a brusným 

zařízením. 

 Provádění průběžných 

kontrol technického stavu nářadí. 

 Provádění oprav na nářadí 

smí provádět pouze způsobilá      

a kvalifikovaná osoba. 

 Používání OOPP. 

 Zajištění el. 

prodlužovacích kabelů proti 

mechanickému poškození. 

 Přísný zákaz odstranění 

ochranných krytů od řezných 

ploch nástrojů. 

 Při práci těmito přístroji 

dbát zvýšené pozornosti. 

Zasažení pracovníka 

odletujícími 

- Poškození zraku 

- Odřeniny 

 Při práci používat 

ochranné brýle nebo obličejové 
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částečkami řezaného 

materiálu 

- Drobné tržné 

rány 

- Drobné 

popáleniny 

štíty. 

 Používání OOPP 

 Průběžně provádět úklid 

pracovního prostoru. 

Zasažení vroucími 

hoblinami a okujemi 

vznikajícími během 

broušení ocelových 

prvků a při jejich 

svařování 

- Poškození zraku 

- Odřeniny 

- Drobné tržné 

rány 

- Drobné 

popáleniny 

 Při práci používat 

ochranné brýle nebo obličejové 

štíty. 

 Používání OOPP. 

 Zákaz odstraňování 

ochranných krytů od brusných     

a řezných nástrojů. 

Propíchnutí, jiný 

úraz končetin během 

manipulace               

s vrtačkou 

- Propíchnutí 

kočetin 

- Tržné rány 

- Odřeniny 

 Během vrtání skrz 

konstrukce obeznámit ostatní 

pracovníky s průběhem prací. 

 Požívání OOPP. 

6. Svařování elektrickým proudem 

Svařování 

elektrickým 

proudem 

Ohrožení 

pracovníků 

popálením při 

svařování 

elektrickým 

proudem  

- Popáleniny 

- Srdeční obtíže  

- Poškození 

orgánů 

- Poškození zraku 

 Provádění pravidelných 

kontrol technického stavu 

elektrických svářeček. 

 Kontrola přívodních 

kabelů el. proudu a jejich 

zajištění, aby nedocházelo 

k mechanickému poškození. 

 Opravy smí provádět 

pouze způsobilá a kvalifikovaná 

osoba. 

 Během svařování bude 

užíváno OOPP a obličejový štít 

s kouřovým sklem. 

 Svařovat lze pouze 

s nasazenými svářečskými 

rukavicemi 

 Zákaz provádění 
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svářečských prací na 

nechráněných pracovištích za 

nepříznivých klimatických 

podmínek jako je déšť, mlha, 

sněžení, nebo silný vítr. 

 Zákaz svařování 

v uzavřených prostorách 

s nedostatečnou výměnou 

vzduchu. 

7. Práce na Montážních plošinách a ve výškách 

Zařízení na 

překonávání 

výškových 

rozdílů 

Pád pracovníka 

z pracovního koše 

montážní plošiny 

 - Zlomeniny 

končetin 

- Úraz hlavy 

- Úraz páteře 

- Pohmožděniny 

- Otřes mozku 

- Smrt 

 Během práce ve výškách 

budou pracovníci zajištěni 

bezpečnostním postrojem. 

 Změna výšky montážní 

plošiny bude prováděna vždy po 

ukončení prací, nikdy v jejich 

průběhu. 

 Ovládání montážní plošiny 

smí provádět pouze způsobilá      

a kvalifikovaná osoba. 

Převrácení montážní 

plošiny 

- Zlomeniny  

končetin 

- Amputace 

končetin 

- Úraz hlavy 

- Úraz páteře 

- Pohmožděniny 

- Otřes mozku 

- Smrt 

 Montážní plošina musí být 

vždy zapatkována na zpevněné 

ploše, která bude vodorovná. 

 Zapatkování bude 

provedeno v souladu návodem 

výrobce. 

 Během prací na montážní 

plošině bude dodržována 

maximální dovolená únosnost 

plošiny. 

Pád z výšky 15 m  - Zlomeniny 

končetin 

 Během prací ve výškách 

bude dbáno na používání 
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- Úraz hlavy 

- Úraz páteře 

- Pohmožděniny 

- Otřes mozku 

- Smrt 

bezpečnostních postrojů, 

kotvených k dostatečně únosným 

konstrukcím. 

 Práce ve výškách budou 

neprodleně ukončeny za 

nepříznivých klimatických 

podmínek jako jsou déšť, mlha, 

sněžení, silný vítr aj. 

Ohrožení osob 

pádem nástrojů a 

materiálů z výšky 

- Zlomeniny 

končetin 

- Úraz hlavy 

- Úraz páteře 

- Pohmožděniny 

- Otřes mozku 

- Smrt 

 Nerozmisťovat nářadí       

a materiál na hrany konstrukcí, 

kde by hrozilo jejich skopnutí 

nebo jiné shození. 

 Pokud by bylo nářadí 

ukládáno na úzké konstrukce, 

jako jsou střešní vazníky, je třeba 

toto nářadí a materiál zajistit proti 

pádu nebo zajistit, aby se 

v prostoru pod tímto uložištěm 

nepohybovaly žádné osoby. 

8. Úrazy elektrickým proudem 

Zasažení el. 

proudem 

Zásah pracovníků 

pohybujících se po 

staveništi el. 

proudem 

- Srdeční  

   obtíže 

- Popáleniny 

- Poškození 

orgánů 

- Smrt 

 Všechna zařízení napájená 

na el. proud budou označena 

informačními štítky a krytem. 

Tento kryt je povoleno sejímat 

pouze způsobilé a kvalifikované 

osobě po odstavení el. proudu. 

 Je nutno zabránit přístupu 

vody k el. zařízení. 

 Zařízení budou používána 

pouze k účelu, ke kterým byly 

z výroby určeny, a také je nutno 

s nimi zacházet dle pokynů 
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výrobce. 

 Není dovoleno namotávat 

kabely s el. proudem okolo 

kovových konstrukcí. 

 Všechna zařízení na el. 

proud budou v průběhu užívání 

kontrolovány způsobilou              

a kvalifikovanou osobou. 

9. Zasažení pracovníků stavebním materiálem 

Zdění, 

omítání, 

dlaždičské      

a obkladačské 

práce 

Zásah pracovníků 

kusem zdícího 

materiálu 

- Pohmožděniny 

- Odřeniny 

- Poškození zraku 

 Při provádění těchto prací 

je nutné evidovat pohyb lidí 

v blízkosti místa, kde se tyto 

práce provádějí a tyto osoby na 

probíhající činnost upozornit. 

 Používat OOPP 

 Nikdy neprovádět zároveň 

práce v podlažích nad sebou, aby 

nedošlo k pádu materiálu na 

pracovníka v nižším podlaží. 

Zásah pracovníků 

materiálem při 

provádění obkladů a 

dlažeb 

- Pohmožděniny 

- Řezné a sečné 

rány 

- Poškození zraku 

 Zacházet s řezačkou 

dlažeb smí pouze způsobilá osoba 

a vždy dle návodu na užívání. 

 Používání OOPP. 

10. Klimatické podmínky 

Změna 

klimatických 

podmínek 

v průběhu 

výstavby 

Výskyt extrémních 

povětrnostních 

podmínek – pád 

osob, nářadí, 

materiálu z výšky 

- Pohmožděniny 

- Odřeniny 

- Zlomeniny 

končetin 

- Otřes mozku 

- Smrt 

 V případě extrémních 

povětrnostních podmínek 

okamžitě ukončit práce a opustit 

pracoviště. 

 Používání OOPP               

– zejména bezpečnostní popruhy. 

 

 Extrémně vysoké - Úpal  Během prací na slunci je 
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teploty v letním 

období 

- Úžeh 

- Dehydratace 

- Přehřátí 

- Srdeční obtíže 

nutné dodržovat pitný režim. 

 Nutné používat pracovní 

oděv a pokrývku hlavy. 

 V poledních hodinách se 

doporučuje přerušit práci, tuto 

přestávku lze díky 

prodlouženému dni během letních 

měsíců nahradit v odpoledních 

hodinách. 

 Extrémně nízké 

teploty v zimním 

období 

- Nachlazení 

- Omrzliny 

- Snížená citlivost 

prstů 

- Zlomeniny 

končetin 

 Používání zimního 

pracovního oděvu, který nebude 

omezovat pohyb pracovníků. 

 Používání pokrývky hlavy 

a rukavic. 

 Přerušení prací v případě 

dlouhodobého poklesu teplot pod 

bod mrazu. 

 Okamžité přerušení práci 

v případě hustého sněžení nebo 

vzniku námrazy. Tyto faktory 

vedou ke snížení kvality 

prováděných prací a ke zvýšení 

rizika pádu na zledovatělé 

komunikaci. 

 Pravidelná údržba 

staveništních komunikací, jako je 

zametání a sypání posypovou 

solí. 
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3. Závěr 

 

V předchozí tabulce byly sepsány možná vznikající rizika během výstavby víceúčelové haly 

ve Vilánci, jejich následky a možná prevence jak těmto nehodám předejít, nebo alespoň 

minimalizovat rozsah jejich následků. 

 

Odpovědnost za pracovníky má vedoucí pracovník, v našem případě stavbyvedoucí, případně 

v jeho nepřítomnosti tuto zodpovědnost přebírá mistr. Úkolem vedoucích pracovníků je 

předvídat u jednotlivých činností možná rizika a vzhledem k tomu navrhnout preventivní 

opatření, a také kontrolovat, zda jsou tato opatření dodržována v průběhu provádění těchto 

činností. V případě, že některý pracovník tato opatření nedodržuje, je tento přestupek 

klasifikován jako porušení pracovní kázně a takovýto pracovník může být penalizován např. 

krácením osobního ohodnocení apod.. 

 

S plánem rizik jsou před započetím výstavby seznámeny všechny osoby, které se budou 

během výstavby fyzicky vyskytovat na staveništi. Pokud by došlo v průběhu výstavby 

k nehodě, určí plán BOZP, jakým způsobem se má poskytovat první pomoc a zmíněnou 

nehodu nahlásit na příslušné instituce. 
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1. Obecné informace 

 

V tomto dokumentu, bude zpracováno posouzení tepelně – technických vlastností 

obvodového pláště víceúčelového objektu ve Vilánci. Tento obvodový plášť, je tvořen 

stěnovými a střešními PUR panely o tloušťce 100mm. Celkem bude obvodový plášť 

posouzen na čtyřech místech, tato místa byly vybrány tak, aby bylo posouzeno stěnové            

i střešní souvrství ve všech variantách, ve kterých se nachází na víceúčelovém objektu. 

Konkrétně bylo vybráno místo v prostorách sloužících pro kancelářské účely, a jako druhá 

varianta byl vybrán prostor sloužící jako opravárenská dílna, v těchto místech bude posouzen 

obvodový i střešní plášť. 

Posouzení tepelně – technických vlastností obvodového pláště bylo provedeno ve výpočetním 

softwaru teplo 2009. Tento software provedl numerický i grafický výpočet, tudíž je součástí 

posudku i grafická část znázorňující průběh teplot stavební konstrukcí a minimální 

požadované povrchové teploty. 
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2. Vyhodnocení výsledků dle kritérií vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

 

2.1. Obvodová stěna v místnosti Opravářská dílna 

 

2.1.1. Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti:   10,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

Teplota na vnější straně Te:   -17,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 11,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

2.1.2. Skladba konstrukce 

Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 

1  Poplastované plechy  0,0004   50,000   1720,0 

2  Polyuretan pěnový tuhý 0,100   0,0224   220,0 

3  Poplastované plechy  0,0006   50,000   1720,0 

 

2.1.3. Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,754+0,015 = 0,769 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu 

plísní. 

Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 

  

2.1.4.  Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 

Požadavek: U,N  =    0,78 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 

  

2.1.5. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí:  0,105 kg/m2,rok 

  (materiál: Polyuretan pěnový). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypočtené hodnoty: V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5073 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiálně nesnášel, není 

ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 
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2.1.6. Graf povrchových teplot 

 

 

 

2.1.7. Graf průběhu teplot v konstrukci 
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2.2. Obvodová stěna v místnosti kancelář 

 

2.2.1. Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

2.2.2. Skladba konstrukce 

Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]  Mi [-] 

1  Poplastovaný plech  0,0004        50,000  1720,0 

2  PUR pěna   0,100         0,0224  50000,0 

3  Poplastovaný  plech  0,0006        50,000  1720,0 

 

2.2.3. Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu 

plísní. 

Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 
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2.2.4. Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 

Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 

  

2.2.5. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 2,730 kg/m2,rok 

  (materiál: PUR pěna). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypočtené hodnoty:  V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0024 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiálně nesnášel, není 

ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 
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2.2.6. Graf povrchových teplot 

 

 

 

2.2.7. Graf průběhu teplot v konstrukci 
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2.3. Střešní souvrství nad kanceláří 

 

2.3.1. Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

2.3.2. Skladba konstrukce 

Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]  Mi [-] 

1  Sádrokarton    0,014         0,220   9,0 

2  Jutafol N 220 Special  0,0003        0,390  312000,0 

3  Isover Orsik    0,200         0,043  1,0 

4  Jutafol N 220 Special  0,0003        0,390   312000,0 

5  Vzduch. dutina   1,000         12,500  0,01 

6  Polyuretan pěnový tuhý 0,100         0,029   220,0 
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2.3.3. Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu 

plísní. 

Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 

 

2.3.4. Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 

Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 

 

2.3.5. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,007 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol N 220 Special). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,007 kg/m2,rok 

Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0013 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0526 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
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Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiálně nesnášel, není 

ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 

 

2.3.6. Graf povrchových teplot 

 

 

 

2.3.7. Graf průběhu teplot v konstrukci 
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2.4. Střešní souvrství nad opravárenskou dílnou 

 

2.4.1. Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    10,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  11,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

2.4.2. Skladba konstrukce 

Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 

1  Poplastované plechy   0,0004        50,000   1720,0 

2  Polyuretan pěnový tuhý  0,100        0,0224   220,0 

3  Poplastované plechy   0,0006        50,000   1720,0 

 

2.4.3.  Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,754+0,015 = 0,769 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu 

plísní. 

Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 
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2.4.4. Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 

Požadavek: U,N  =    0,78 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 

 

2.4.5. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok 

  (materiál: Polyuretan pěnový tuhý). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypočtené hodnoty:  V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5073 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiálně nesnášel, není 

ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 
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2.4.6. Graf povrchových teplot 

 

 

2.4.7. Graf průběhu teplot v konstrukci 
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3. Závěr 

 

Stavební konstrukce byly posuzovány ve třech oblastech. První oblastí bylo posouzení 

požadavku na vnitřní povrchovou teplotu, druhou oblastí byl požadavek na součinitel 

prostupu tepla a třetí oblastí byl požadavek na šíření vlhkosti konstrukcí. Posudkem těchto 

čtyř detailů bylo zjištěno, že všechny posuzované konstrukce vyhoví na požadavky vyhlášky 

č. 148/2007 Sb. 
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1. Obecné informace 

 

V následující textu bude zpracovány významné environmentální faktory, které nastanou 

v průběhu výstavby víceúčelového objektu ve Vilánci. Jednotlivé činnosti budou řazeny do 

etap, v jakých budou prováděny, a budou zde řešeny aktivity, které by mohly závažným 

způsobem ovlivnit bezpečnost životního a pracovního prostředí na staveništi. 

 

1.1. Zemní práce 

 

Pro výstavbu víceúčelového objektu ve Vilánci proběhnou především dva druhy zemních 

prací. První z nich bude sejmutí ornice v mocnosti do 30 cm a ploše přibližně 650 m2. Tato 

činnost bude prováděna rypadlem/nakladačem. Druhou z prací bude výkop šachet pro 

monolitické základové patky, tato činnost bude také prováděna rypadlem/nakladačem. 

Zemina vytěžená při těchto činnostech bude ponechána v areálu bývalého JZD, kde bude 

skladována v deponiích. Na tyto deponie bude zemina transportována nákladními sklápěči. 

 

Zemní práce 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
 

Zdroj rizika Druh rizika Rozsah 

 rizika 

Odpovědnost Cíl  

Čerpání 

neobnovitelných  

zdrojů 

Spotřeba 

pohonných 

hmot 

Globální Řidič/strojník 

Stavbyvedoucí 

 

- Zabránění 

nadměrného 

čerpání přírodních 

zdrojů 

- Snížení hluku ze 

stavební výroby 

- Snížení emisí 

CO2 

- zvýšení 

efektivnosti využití 

stavebních strojů 

Opatření 

- Budou prováděny pravidelné technické prohlídky stavební mechanizace 

- Bude prováděna pravidelná údržba stavební mechanizace dle údajů výrobce 

- V případě odstavení mechanizace na staveništi bude tato mechanizace opatřena 

nádobami zachycujícími odkapávající provozní kapaliny 

- Použití pokud možno co nejmodernější mechanizace 

Znečištění 

povrchových a 

podzemních vod 

Únik 

provozních 

kapalin  

Místní Řidič/strojník 

Stavbyvedoucí 

 

- Prevence 

havarijních stavů 

na staveništi 

- Zajištění dobrého Znečištění Lokální 
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zemního tělesa technického stavu 

používané stavební 

mechanizace 

Opatření 

- Budou prováděny pravidelné technické prohlídky stavební mechanizace 

- Bude prováděna pravidelná údržba stavební mechanizace dle údajů výrobce 

- V případě odstavení mechanizace na staveništi bude tato mechanizace opatřena 

nádobami zachycujícími odkapávající provozní kapaliny 

Čerpání 

neobnovitelných 

zdrojů 

Použití 

přírodních 

surovin 

Regionální Stavbyvedoucí 

 

- Zachování 

přírodních zdrojů, 

využití 

recyklovaných 

materiálů               

a druhotné využití 

materiálů 

Opatření 

- Využití vytěžených, případně vybouraných materiálů ke zpětným zásypům či násypům, 

případně při použití neobnovitelných zdrojů bude striktně dodržovaná předepsaný 

mocnost zásypů a násypů. 

Poškození zeleně Devastace 

stromů, keřů    

a jiné zeleně 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Ochrana 

životního prostředí 

v okolí staveniště 

Opatření 

- Během výstavy bude zajištěna ochrana stromů, keřů a jiné zeleně, která bude dotčena 

výstavbou. V případě, že by došlo ke kácení, je nutno ve stejném rozsahu toto zeleň 

nahradit 

Nevhodné 

nakládání 

s přírodními zdroji 

Znehodnocení 

sejmuté ornice 

Regionální Stavbyvedoucí 

 

- Dodržování 

legislativních 

požadavků na 

zacházení s ornou 

půdou  

- Minimalizace 

vlivu stavby na 

životní prostředí 

Opatření 

- Ornice bude vždy ukládána na skládku k tomuto účelu určenou  

Znečištění 

životního 

prostředí odpady 

Nevhodné 

nakládání se 

stavebními 

odpady 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Dodržování 

legislativních 

požadavků na 

nakládání               

a druhotné využití 

odpadů 

Opatření 

- Odpad bude likvidován na řízených skládkách 

- Na staveništi bude odpad tříděn dle druhu do nádob k tomu určených  

- O vznikající odpadech a zacházení s nimi bude vedena evidence 

Použití strojů 

vyvozující 

Vibrace Lokální Stavbyvedoucí 

 

- Plnění 

hygienických 



Plán EMS 
 

225 
 

škodlivé vibrace limitů, 

stanovených 

legislativními 

požadavky 

Opatření 

- Před započetím prací s touto mechanizací bude vytvořen časový plán jejich využití 

- Pracovníci obsluhující tuto mechanizaci budou vybavení OOPP jako jsou sluchátka 

Použití 

mechanizace 

vyvozující 

vysokou hladinu 

hluku 

Vysoká hladina 

hluku 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Plnění 

hygienických 

limitů, 

stanovených 

legislativními 

požadavky 

Opatření 

- Před započetím prací s touto mechanizací bude vytvořen časový plán jejich využití 

- Pracovníci obsluhující tuto mechanizaci budou vybavení OOPP, jako jsou sluchátka 

 

 

1.2. Betonářské práce 

 

Při výstavbě víceúčelové haly ve Vilánci budou probíhat betonářské práce zejména při 

zakládání objektu. Nejdříve proběhnou práce na podkladních mazaninách pod železobetonové 

patky, které budou provedeny v tloušťce 100 mm, a na tyto podkladní  mazaniny bude poté do 

připravených bednění nalita čerstvá betonová směs a vzniknou tak základové patky. Betonová 

směs bude na staveniště dopravována autodomíchávači. 

 

Betonářské páce 

Z
p

ra
co

v
á
n

í 
tr

a
n

sp
o
rt

b
et

o
n

u
 

Zdroj rizika Druh rizika Rozsah 

 rizika 

Odpovědnost Cíl  

Unikání čerstvé 

betonové směsi 

mimo místo 

uložení 

 

Znečištění 

povrchových            

a podzemních vod  

Místní Řidič/strojník 

Stavbyvedoucí 

 

- Prevence 

havarijních stavů 

na staveništi 

- Plnění 

legislativních 

požadavků na 

ochranu životního 

prostředí během 

provádění 

pracovních 

činností 

 

Znečištění zemního 

tělesa 

lokální Řidič/strojník 

Stavbyvedoucí 

 

Opatření 
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- Před započetím betonářských prací budou zabezpečeny všechny vpusti do kanalizační 

sítě 

- V průběhu prací budou dodržovány technologické postupy 

Skladování         

a odstraňování 

odpadů 

z betonářských 

prací 

Znečištění prostředí 

staveniště odpady 

z betonových směsí 

 

Místní Řidič/strojník 

Stavbyvedoucí 

 

- Plnění 

legislativních 

požadavků na 

ochranu životního 

prostředí během 

provádění 

pracovních 

činností 

- Využití 

odpadních 

materiálu jako 

druhotné suroviny 

Opatření 

- Stavební látky ukládat tak, aby nebylo možné jejich unikání do okolních vod a zemin 

- Odpady z betonových směsí ukládat na řízených skládkách k tomu určených, kde bude 

tento zbylý materiál dodatečně recyklován 

Manipulace 

s čerstvou 

betonovou směsí 

Hygiena při práci 

s transportbetonem 

 

Lokální Řidič/strojník 

Stavbyvedoucí 

 

- Dodržování 

plánu BOZP 

- Zlepšení 

zacházení 

s odpadními 

chemickými 

látkami 

Opatření 

- Pracovníci zacházející s čerstvou betonovou směsí budou vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami 

- Betonová směs, obsahující chemické látky, smí být zpracovávána pouze pracovníky, 

kteří absolvují jednou ročně školení se zaměřením na zacházení s chemickými látkami. 

Dále bude na staveništi k dispozici soupis chemických látek, se kterými přicházejí 

pracovníci do styku. 

 

 

1.3. Hydroizolace a penetrace 

 

Pro hydroizolaci víceúčelového objektu ve Vilánci byly vybrány hydroizolační asfaltové 

modikované pásy. Tato izolace bude prováděná jak vodorovná, tak svislá. Před pokládkou 

samotných pásů budou pokladní konstrukce nepenetrovány. Jako ochranná vrstva izolačních 

pásů bude použita geotextílie s plošnou hmotností alespoň 300g/m². Na tuto geotextilii bude 

poté provedena betonová mazanina a u svislé hydroizolace budou asfaltové pásy zachyceny 

izolační přizdívkou CPP. 
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Hydroizolace, penetrace 

P
en

et
ra

ce
 

Zdroj rizika Druh rizika Rozsah 

 rizika 

Odpovědnost Cíl  

Znečištění 

povrchových      

a podzemních 

vod  

Nevhodná 

manipulace 

s penetračními 

hmotami 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Zamezení úniku 

škodlivých látek 

do vody a půdy 

Znečištění 

zemního tělesa 

lokální Stavbyvedoucí 

 

Zápach při práci 

s penetračními 

hmotami 

Uvolňování 

rozpouštědel při 

aplikaci 

penetračních hmot 

Lokální Stavbyvedoucí 

 

- Omezení 

škodlivých vlivů 

na okolí pracoviště 

 

Nedodržování 

hygienických 

zásad 

Kontakt 

penetračních hmot 

s pokožkou 

pracovníků 

Lokální Stavbyvedoucí 

 

- Zlepšení 

hygienických 

podmínek při práci 

na staveništi 

- Dodržování 

BOZP 

- Užívání 

ochranných 

pracovních 

pomůcek 

Vdechování 

rozpouštědel, 

uvolňujících se při 

aplikaci 

penetračních hmot 

Lokální Stavbyvedoucí 

 

Znečištění 

prostor staveniště 

odpady 

Nevhodné nakládání 

s odpady a obaly 

penetračních hmot 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Dodržení 

legislativních 

požadavků při 

zacházení 

s odpady a obaly 

- Vedení evidence 

vznikajících 

odpadů a způsobu 

jejich likvidace 

Opatření 

- Penetrační hmoty budou skladování dle pokynů výrobce 

- Mísení těchto hmot bude probíhat na předem určeném místě, opatřeném záchytnými 

vanami 

- Při práci bude s penetračními hmotami zacházeno dle pokynů výrobce 

- V případě, že nebude umožněno dokonalé odvětrání prostor, kde budou tyto práce 

prováděny, je nutno určit časový rozvrh určující maximální dobu, po kterou tyto práce 

budou probíhat 

- Aplikaci těchto hmot budou provádět pouze osoby, které byly alespoň jednou ročně 

proškoleny na zacházení s chemickými látkami  

- Všichni pracovníci manipulující s těmito látkami budou vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami 

- Odpadní hmoty budou ukládány v předepsaných nádobách a budou likvidovány na 

řízených skládkách k těmto účelům určených, tuto likvidaci bude provádět 

specializovaná firma 
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- Tekuté odpady budou skladovány v uzavíratelných obalech v místech opatřených 

záchytnou vanou 

 

Hydroizolace, penetrace 

A
sf

a
lt

o
v
é 

p
á
sy

 

Zdroj rizika Druh rizika Rozsah 

 rizika 

Odpovědnost Cíl  

Znečištění 

povrchových      

a podzemních 

vod  

Nevhodná 

manipulace 

s asfaltovými 

pásy 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Ochrana 

životního 

prostředí, 

prevence vzniku 

havarijních stavů 

na staveništi 

- Dodržování 

BOZP 

- Správné 

nakládání 

s chemickými 

látkami, prevence 

vzniku požáru 

Znečištění 

zemního tělesa 

lokální Stavbyvedoucí 

 

Zápach při práci 

s asfaltovými 

pásy 

Uvolňování 

rozpouštědel při 

práci                  

a asfaltovými 

pásy 

Lokální Stavbyvedoucí 

 

- Omezení 

škodlivých vlivů 

na okolí 

pracoviště 

 

Nedodržování 

hygienických 

zásad 

Popáleniny při 

práci 

s plamenem 

Lokální Stavbyvedoucí 

Obsluha 

propanbutanového 

hořáku 

 

- Zlepšení 

hygienických 

podmínek při 

práci na staveništi 

- Dodržování 

BOZP 

- Užívání 

ochranných 

pracovních 

pomůcek 

Vdechování 

rozpouštědel, 

uvolňujících se 

při práci 

s asfaltovými 

pásy 

Lokální Stavbyvedoucí 

 

Znečištění 

prostor staveniště 

odpady 

Nevhodné 

nakládání 

s odpady a obaly 

asfaltových pásů 

Místní Stavbyvedoucí 

 

- Dodržení 

legislativních 

požadavků při 

zacházení 

s odpady a obaly 

- Vedení 

evidence 

vznikajících 

odpadů a způsobu 

jejich likvidace 

Opatření 

- Ukládání odpadů a manipulace s altovými pásy dle pokynů výrobce 

- Odpady budou ukládány do předepsaných nádob a následně budou likvidovány na 



Plán EMS 
 

229 
 

řízené skládce k tomu určené, tuto likvidaci bude provádět odborná firma 

- Pokud by byly práce prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné 

provést časová rozvrh prací s určením maximální pracovní doby 

- Zaměstnanci manipulující s asfaltovými pásy budou vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami 

- Během provádění těchto prací bude zajištěno dostatečné větrání  

 

 

1.4. Doprava 

 

Doprava stavebních hmot na staveniště bude prováděna dvěma typy vozů, a sice drobné 

stavební hmoty a malá mechanizace nákladním vozem v provedení furgon a rozměrné 

stavební hmoty, jako jsou dílce prefabrikovaného skeletu a stěnové, případně střešní PUR 

panely, budou na staveniště dopravovány tahačem automobilových přívěsů. Stavební hmota, 

jako je čerstvá betonová směs, bude dopravována na autodomíchávačem. Odpadní materiály 

budou odváženy vozidlem v úpravě nosič kontejnerů. 

 

Doprava 

D
o
p

ra
v
a
 a

 m
ec

h
a
n

iz
a
c
e
 

Zdroj rizika Druh rizika Rozsah 

 rizika 

Odpovědnost Cíl  

Používání 

dopravních 

prostředků  

Únik 

provozních 

kapalin 

Místní Stavbyvedoucí 

Řidič/strojník 

 

- Snížení stupně 

znečištění ovzduší 

- Správné nakládání 

s odpadními 

chemickými látkami 

- Dodržování 

dopravních předpisů 

- Snížení hlučnosti 

způsobené 

automobilovou 

dopravou 

Zvýšená 

koncentrace 

CO2 

Globální  

Spotřeba 

pohoných 

hmot 

Globální  

Opatření 

- Dopravní mechanizace bude každodenně kontrolována z hlediska technického stavu 

- Před započetím prací se provede proškolení strojníků a řidičů se specifiky plánu EMS, 

kdy bude provedeno školení, jak postupovat v případě havárií a jiných nebezpečí 

vzhledem k životnímu prostředí 

- Bude vytvořen plán údržby použité mechanizace 

- Během výstavby bude brán zřetel na efektivní využití dopravních prostředků 

- Výměny provozních tekutin budou probíhat pouze u servisních firem 

- V případě odstavení dopravních automobilů budou automobily vybaveny úkapovými 

vanami 

- Bude stanoven zákaz mytí vozidel  na staveništi 
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- Pohonné hmoty budou skladovány pouze v uzavřených nádobách a vždy uzávěrem 

vzhůru 

 

 

1.5. Materiálně – technické zásobování 

 

Materiálně – technické zásobování 

S
k

la
d

o
v
á
n

í 
 

Zdroj rizika Druh rizika Rozsah 

 rizika 

Odpovědnost Cíl  

Znečištění 

povrchových a 

podzemních vod  

Nevhodná 

manipulace 

s dováženými 

materiály 

Místní Stavbyvedoucí 

Skladník 

 

-Ochrana životního 

prostředí, prevence 

vzniku havarijních 

stavů na staveništi 

- Dodržování BOZP 

- Správné nakládání 

s chemickými 

látkami, prevence 

vzniku požáru 

Znečištění 

zemního tělesa 

lokální Stavbyvedoucí 

Skladník 

 

 

Nedodržování 

hygienických 

zásad 

Přímý kontakt     

s materiály 

místní Stavbyvedoucí 

Skladník 

 

- Zlepšení 

hygienických 

podmínek při práci na 

staveništi 

- Dodržování BOZP 

- Užívání ochranných 

pracovních pomůcek 

Znečištění 

prostor staveniště 

odpady 

Nevhodné 

nakládání 

s odpady a obaly  

Místní Stavbyvedoucí 

Skladník 

 

- Dodržení 

legislativních 

požadavků při 

zacházení s odpady   

a obaly 

- Vedení evidence 

vznikajících odpadů  

a způsobu jejich 

likvidace 

Opatření 

- Ukládání odpadů a obalů dle plánu EMS 

- Odpady budou ukládány do předepsaných nádob a následně budou likvidovány na 

řízené skládce k tomu určené, tuto likvidaci bude provádět odborná firma 

- Pokud by byly práce prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek, je nezbytné 

provést časový rozvrh prací s určením maximální pracovní doby 

- Zaměstnanci manipulující se stavebními hmotami budou vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami 

- Při skladování barev, laků a jiných těkavých látek budou skladovací prostory 

dostatečně odvětrány  
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2. Závěr 

 

Při nakládáním a manipulací s matriálem bude vždy postupováno s ohledem na důsledky, jenž 

by mohly případné havárie způsobit životnímu prostředí. Před začátkem výstavby 

víceúčelového objektu ve Vilánci bude provedeno školení všech pracovníků, kteří se 

v průběhu výstavby budou nacházet na staveništi. O tomto školení bude proveden zápis a 

pracovníci podpisem potvrdí, že s obsahu toho školení porozuměli a že jej budou dodržovat. 

Odpovědné osoby budou v průběhu výstavby kontrolovat, zda je tento plán dodržován a zda 

nedochází při některé z činností k jeho porušování. V případě že budou při kontrole shledány 

nedostatky v dodržování plánu EMS, smí tito pracovníci zahájit kárné řízení s viníky těchto 

nedostatků. Nebude-li se jednat o významné porušení pravidel, lze přistoupit k napomenutí, 

případně k finančnímu postihu viníka. 

Výše zmíněný plán EMS obsahuje možné zdroje nebezpečných činností, vliv na životní 

prostředí, jejich rozsah, ale i opatření, jak tato rizika eliminovat, případně co nejvíce snížit 

následky. Tento plán byl sestaven v souladu s normou ISO 14001. Dalším z cílů toho plánu je 

snaha o dodržování předpisů na ochranu pracovníků. 
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1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel 

EUROFARMS s.r.o. 

Heroltice 65 

Jihlava, 586 01 

IČ: 252 528 95 

DIČ: CZ 252 528 95 

Zastoupený:  

………………………………………………………………………………………………....... 

Kontaktní údaje: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Bankovní spojení: 

…………………………………………………………………………………………………... 

v rámci této smlouvy o dílo bude dále používáno termínu „Objednatel“  

 

1.2. Zhotovitel 

 

Název organizace: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adresa: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Bankovní spojení: 

…………………………………………………………………………………………………... 

v rámci této smlouvy o dílo bude dále používáno termínu „Zhotovitel“  
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2. Předmět díla 

 

2.1. Dle § 586 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, je předmětem smlouvy o dílo 

provedení novostavby Víceúčelové haly ve Vilánci u Jihlavy. Jedná se výstavbu dvojlodní 

víceúčelové haly podélného konstrukčního systému, tvořeného systémem nosných 

prefabrikovaných sloupů, stropních průvlaků a střešních vazníků. Stropní konstrukce budou 

provedeny předpjatými panely Spiroll. Obvodový plášť objektu bude proveden ze stěnových  

a střešních PUR panelů. Výstavba se bude týkat i výstavby zpevněných ploch v přiléhajících 

plochách halového objektu tvořených zámkovou dlažbou. 

 

2.2. Název a místo stavebního díla. 

SKLAD ZEMĚDĚLSKÝCH HNOJIV 

 

2.3. Předmět díla bude přesně stanoven přiloženým výkazem výměr, který bude sloužit 

zhotoviteli ke stanovení ceny stavebního díla.  Pokud by však během výstavby došlo ke 

zjištěním, že některé předpoklady stanovené projektovou dokumentací neodpovídají 

skutečnému stavu a bude tudíž nutné provést změnu výkazu výměr, je poté nutné provést 

soupis těchto změn, doplňků a rozšíření. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli, 

případně jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. 

Provedení těchto změn a jejich ocenění lze provést až po odsouhlasení objednatelem. Tyto 

vícepráce se ocení pomocí jednotkových cen, pokud by to povaha prací neumožňovala, ocení 

se tyto práce individuálně.  

2.4. Dojde-li v průběhu realizace stavebního díla ke změnám, doplňkům, nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je povinností objednatele, případně jeho 

zástupce ve věcech technických, aby zhotoviteli předal soupis těchto změn. Zhotovitel poté 

provede jejich ocenění dle jednotkových cen, případně individuální kalkulací, poté o těchto 

změnách uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém se provede i případná 

změna termínu předání díla. 

2.5. Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky i bez souhlasu 

zhotovitele, který je tyto práce a dodávky povinen za úhradu provést, pokud tyto práce           

a dodávky svým objemem nepřekročí 10 % celkové ceny díla bez DPH, sjednaného touto 

smlouvou o dílo. 

2.6.  Objednatel má právo v průběhu realizace požadovat záměnu materiálu oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. 

Požadavek na tuto záměnu musí objednatel, případně jeho zástupce ve věcech technických, 

zhotoviteli předložit písemně. Zhotovitel má právo požadovat úhradu nákladů, které mu touto 

změnou vzniknou. 
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2.7. Zhotovitel provede zajištění subdodavatelsky prováděných prací, jejich financování    

a také za tyto práce přebírá záruku v plném rozsahu dle smlouvy o dílo. 

2.8. Bez písemného souhlasu objednatele není možné provádět záměnu materiálů, 

technologie nebo konstrukčních detailů oproti projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za to, 

že během realizace stavebního díla nebude použit žádný materiál, u kterého není technickými 

listy zaručena nezávadnost. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen takto zabudovaný materiál 

odstranit a nemá právo za tyto práce požadovat náhradu. 

2.9.  Zhotovitel potvrzuje, že byl v plném rozsahu seznámen s obsahem a povahou 

stavebního díla, že porozuměl veškerým technickým, kvalitativním a jiným podmínkám, které 

jsou nezbytné pro bezchybnou realizaci stavebního díla. Zároveň zhotovitel potvrzuje, že 

disponuje dostatečnou kvalifikací, ale i  zdroji, a to jak materiálovými, tak i lidskými, 

nutnými k výstavbě stavebního díla. 

 

3. Čas plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práce na realizaci stavebního díla nejpozději do 

14.4.2014. Pokud zhotovitel práce nezahájí do jednoho měsíce od smlouvou určeného termínu 

zahájení výstavby, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že ukončí práce na stavebním díle a připraví jej k předání do 

užívání objednateli nejpozději do 29.11.2014 

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud budou prováděny vícepráce, jejichž objem 

nepřekročí 10 % ze stanovené ceny stavebního díla, nebudou tyto vícepráce mít vliv na 

výsledný termín ukončení prací a dílo bude dokončeno v termínu sjednaném smlouvou o dílo. 

3.4. Pokud by u zhotovitele nastala prodlení s ukončením díla větší něž 60 dní, bude tato 

skutečnost považována za porušení smlouvy o dílo, toto platí pouze pokud toto prodlení 

vznikne vlivem nedostatku na straně zhotovitele. 

 

4. Cena díla 

 

4.1. Cena stavebního díla byla stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. O cenách ve 

znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta včetně DPH v celkové výši 
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Cena bez DPH:   14 276 557 Kč 

/Slovy:/ Čtrnáct miliónů dvě stě sedmdesát šest tisíc pět set padesát sedm 

Výše DPH:    21 % 

Cena s DPH:    17 274 634 Kč 

/Slovy:/ Sedmnáct miliónů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šest set třicet čtyři 

4.2. Podkladem pro tvorbu celkové ceny stavebního objektu jsou položkové rozpočty na 

jednotlivé stavební objekty. Tyto rozpočty jsou nezbytnou součástí této smlouvy. Jednotkové 

ceny, ze kterých tyto rozpočty sestávají, jsou pevné a neměnné do data ukončení prací na 

stavebním díle. V případě, že budou prováděny vícepráce, budou i tyto práce dodatečně 

oceněny jednotkovými cenami. 

4.3. Změna nabídkové ceny je možná, pouze pokud nastanou následující podmínky. 

- V případě, že objednatel v průběhu realizace díla změní rozsah prováděných 

prací, nebo pokud v průběhu realizace zhotovitel dojde ke zjištění, že je nutné 

provést obměnu použité technologie nebo konstrukčních detailů z důvodů 

výskytu projektem nepředvídaných okolností. 

- Pokud v průběhu výstavby nastane změna stávající daně z přidané hodnoty 

- Pokud v průběhu výstavby nastane změna v odvodech na zdravotní pojištění 

nebo sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

- Pokud inflace překročí 5 % 

- Pokud v průběhu výstavby nastane změna termínu dokončení, uvedeného 

v nabídce uchazeče, z důvodů na straně objednatele 

- Dojde-li v průběhu výstavby ke změnám celních, případně úrokových sazeb 

dodávek a prací dosud neuskutečněných, tak že se vyčíslí rozdíl mezi původní 

sazbou a sazbami novými, doklad příslušného orgánu nebo peněžního ústavu 

musí být přiložen a o tento rozdíl se upraví celková cena díla. 

4.4.  Vícepráce, změny, doplňky a rozšíření, které budou realizovány dle podmínek 

určených touto smlouvou, musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Součástí 

souhlasu je i odsouhlasení finanční stránky této změny. Pokud by tyto změny byly prováděny 

bez písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn odmítnout nárok zhotovitele na 

jejich uhrazení. 

4.5. Tyto vícepráce pak budou oceněny dle následujícího postupu 

- Na základě soupisu víceprací, který bude odsouhlasen oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel o jednotkové ceny ve výši, která byla použita při 

návrhu ceny, pokud by nebylo některé práce možné ocenit jednotkovými cenami, 

provede se nacenění individuální kalkulací. 

4.6. Sjednaná cena stavebního díla platí k datu předání stavebního díla dle smlouvy o díle. 

Do uplynutí této doby jsou součásti ceny i náklady související s vývojem cen. 
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4.7. Zhotovitel nemá nárok na jakékoli zvýšení ceny, jestliže není nutnost jejího 

překročení. Výši požadovaného navýšení ceny, bude bez zbytečného odkladu písemně 

oznámeno objednateli. Tímto oznámením však nevzniká nárok zhotovitele na zvýšení ceny, 

toto zvýšení je možné pouze za podmínek stanovené smlouvou o dílo. 

 

5. Fakturace, zálohy 

 

5.1. Všechny provedené práce budou fakturovány v měsíčních intervalech. Zhotovitel vždy 

předloží soupis provedených prací za dané období, dále také provede ocenění těchto prací dle 

článku 2 a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel objednateli fakturu, obsahující     

i soupis prací. Pokud nebude tento soupis přiložen stane se faktura neplatnou. 

5.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasování množství 

nebo druhu provedených prací, má zhotovitel právo fakturovat pouze práce, u nichž bylo 

dosaženo souhlasu. V případě že soupis obsahuje i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, má objednatel právo uhradit pouze tu část faktur, u které byl dosažen souhlas. 

Na takto neproplacenou část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 

vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 

5.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu nejpozději do čtrnácti dnů po jejím doručení. 

Objednatel nebude v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů od jejího doručení, i když 

bude překročena doba splatnosti uvedená na faktuře. Jako den doručení faktury je považován 

den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 

5.4. Objednatel provede úhradu všech faktur do výše 90 % sjednané částky. Zbývajících  

10 % bude ponecháno objednateli, který je vyplatí zhotoviteli patnáct dnů po kolaudaci. 

Pokud by se během této doby na stavebním díle vyskytly závady, poslouží těchto zadržených 

10 % k pokrytí nákladů na nápravu těchto závad. 

5.5. Fakturovat za provedené práce smí zhotovitel vždy pouze jedenkrát za měsíc. Faktura 

bude vždy obsahovat veškeré nároky zhotovitele s podmínkou, že budou samostatně 

fakturovány práce sjednané smlouvou o dílo a zvlášť budou fakturovány případné vícepráce. 

5.6. V případě že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů, 

nebo nebudou uhrazeny dvě po sobě jdoucí faktury, má zhotovitel právo přerušit provádění 

prací a o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín ukončení 

prácí. V případě, že prodleva překročí šedesát dnů, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.  

5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splacený ve chvíli připsání poslední 

dlužné částky na účet zhotovitele. 
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5a. Majetkové sankce a smluvní pokuty 

 

5a.1. V případě že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla bez daně z přidané hodnoty za každý započatý 

den prodlení. 

5a.2. Nastane-li ze strany objednatele prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení. 

 

6. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 

ve kterém budou vedeny všechny rozhodující činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy. Zejména 

bude vedena evidence časového postupu prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od 

projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník zaniká dnem předáním a převzetím 

stavebního díla. 

6.2. Ve stavebním deníku budou uvedeny tyto skutečnosti: 

- Název, sídlo, IČO, DIČO zhotovitele 

- Název, sídlo, IČO, DIČO objednatele 

- Název, sídlo, IČO, DIČO zpracovatele projektové dokumentace 

- Přehled všech provedených zkoušek jakosti 

- Záznamy všech kontrolních dnů a jejich závěrů 

- Seznam všech provedených odchylek od projektové dokumentace 

- Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

6.3. Zápis do stavebního deníku bude prováděn čitelně vždy ten den, kdy budou jednotlivé 

činnosti provedeny, každý tento zápis musí podepsat stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými 

zápisy nesmí být vynechána volná místa. Do stavebního deníku smí provádět zápis nejen 

stavbyvedoucí, ale i objednatel, případně jeho zástupce ve věcech technických, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo orgány státní správy. 

6.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který byl do stavebního deníku učiněn 

objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických, nebo zpracovatel projektové 

dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit své záporné stanovisko nejpozději do tří dnů. 

6.5. Objednatel je povinen zaujímat stanovisko k zápisům ve stavebním deníku nejpozději 

do pěti pracovních dnů, pokud do této lhůty nezaujme objednatel žádné stanovisko, má se za 

to, že se zápisem souhlasí. 
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7. Staveniště 

 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob nejpozději deset dní po 

podpisu smlouvy o dílo, pokud není písemnou formou dohodnuto jinak. Termín předání 

staveniště bude součástí smlouvy o dílo a je na něm závislé plnění dodávky. 

7.2. Zhotovitel zajistí rádné vytyčení staveniště a během výstavby bude důsledně dbát na 

péči o základní výškové a směrové body a to do doby, než bude stavební dílo předáno 

objednateli. Úkolem zhotovitele bude i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za 

jejich korektnost. 

7.3 Všechna nezbytná povolení k záboru veřejných ploch a komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese také veškeré poplatky za užívání těchto ploch. Tyto poplatky budou součástí 

smluvní ceny. 

7.4. Zhotovitel je po převzetí zodpovědný za udržování pořádku a čistoty i likvidaci 

vzniklých odpadů na staveništi vzniklých ze stavební činnosti. 

 

8. Provádění díla 

8.1. Během realizace stavebního díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však, že 

bude dodržovat veškeré pokyny objednatele. 

8.2. Zdroje nezbytné k bezproblémovému provedení díla zajistí zhotovitel, pokud není 

smlouvou o dílo určeno jinak. 

8.3. Objednatel smí provádět kontrolu prováděných prací na stavebním díle. Nabyde-li 

objednatel dojmu, že zhotovitel provádí tyto práce v rozporu se svými povinnostmi, má 

objednatel právo dožadovat se nápravy a za tuto nápravu není zhotoviteli dovoleno požadovat 

úplatu. Jestliže tyto vady nenapraví v přiměřené lhůtě, na které se obě strany domluví, může 

tento přestupek vést k podstatnému porušení pravidel a objednatel by tak byl oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

8.4. Zhotovitel je povinen dát na vědomí objednateli, a to bez zbytečného odkladu, na 

nevhodnou povahu zdrojů, které byly převzaty od objednatele. 

8.5. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou další technologickou 

etapou zakryty nebo bude jinak znemožněn přístup k nim a stanou se tak nepřístupnými. 

8.6. V případě že objednatel i přes včasné písemné výzvy ke kontrole provedených 

konstrukcí nedostaví, smí zhotovitel tyto konstrukce zakrýt. Bude-li objednatel později 

vyžadovat jejich odkrytí po zhotoviteli, je povinen nést náklady na odkrytí a zpětné zakrytí 

těchto konstrukcí. Pokud se však zjistí, že při odkrytí byly zjištěny vady na práci provedené 
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zhotovitelem, je zhotovitel povinen nést náklady na odrytí, zpětné zakrytí a opravu samotných 

konstrukcí. 

8.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, 

nacházejících se na staveništi, dále je také povinen tyty osoby vybavit ochrannými pracovními 

pomůckami. Je také povinen zajistit vhodné hygienické podmínky pro osoby nacházející se na 

staveništi. 

8.8. Všechny odborné práce smí vykonávat pouze pracovníci či subdodavatelé, kteří mají 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o splnění těchto kvalifikací je povinen zhotovitel písemně 

doložit. 

8.9. Zhotovitel je povinen při realizace stavebního díla postupovat v souladu s příslušnými 

ČSN, bezpečnostními předpisy, technologickými předpisy a vyhláškami. Pokud vznikne na 

stavebním díle jakákoli škoda v důsledku nedodržení těchto předpisů, provede zhotovitel 

náhradu na své náklady. 

8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod, které by mohli způsobit pracovníci zhotovitele. Velikost pojistného plnění musí být 

minimálně v hodnotě celkové ceny stavebního díla. Tytéž podmínky jsou povinni plnit            

i jednotlivý subdodavatelé, provádějící dílčí činnosti na stavebním díle. 

8.11. V případě že by činností zhotovitele došlo ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek stanovující ČSN, 

vyhlášek a technologických předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů tuto 

škodu odstranit. Nelze li tuto škodu odstranit, je možné ji nahradit i finančně. Veškeré 

náklady s těmito úkony související je povinen uhradit zhotovitel. 

8.12. V případě, že by během stavebních prací došlo k nálezům archeologického charakteru 

je zhotovitel povinen práci neprodleně ukončit a tento nález ohlásit písemně příslušným 

orgánům. 

 

9. Předání díla 

 

9.1. Pro převzetí díla je povinen zhotovitel doložit následující doklady 

- Zápisy o provedení výsledcích příslušných zkoušek 

- Výsledky předepsaných měření, jako je radonová zátěž území a koncentrace 

CO2 

- Seznam mechanizace a jejich specifikace a návody k použití v českém jazyce, 

které jsou součástí stavebního díla 

- Zápisy o prověření prací a konstrukcí, které byly v průběhu výstavby zakryty. 
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- Zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedení revizních zkoušek, revizi 

elektroinstalace 

- Zápisy o proškolení obsluhy strojoven zhotovitelem dodaných zařízení 

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavebního díla 

- Stavební deník 

Bez dodání těchto dokumentů není možno provést předání dokončeného díla. 

9.2. O průběhu toto předávacího jednání bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude 

sepsán seznam nedostatků a nedodělků, které budou v dohodnutém termínu odstraněny. 

Pokud by tyto nedostatky byly zásadní a objednatel kvůli nim odmítnul převzít toto dílo, je 

nutné sepsat přesné důvody, kvůli kterým dílo nebylo nepřevzato. 

9.3. Objednatel je povinen převzít dílo, které obsahuje drobné vady a nedodělky, které 

nebrání v jeho užívání. V tomto případě je zhotovitel povinen tyto vady v termínu, který byl 

uveden předávacím protokolu, napravit. Pokud tyto vady nebudou odstraněny v dohodnutém 

termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek     

a den prodlení. 

9.4. Vadou se ve smyslu této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu či parametrech 

stanovených projektovou dokumentací, technologickými předpisy a normami. Nedodělkem se 

rozumí i práce, která zůstala v nedokončeném stavu oproti projektové dokumentaci. 

 

10. Záruka 

 

10.1. Zhotovitel je zodpovědný za vady, které dílo obsahuje již v době jeho předání. Za 

vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu 60 měsíců od 

předání stavebního díla. 

10.2. Právo objednatele na reklamaci vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla 

- Bez zbytečného odkladu poté, co byla vada zjištěna 

- Bez zbytečného odkladu poté, kdy měly být tyto vady zjištěny šetření během 

předávacího řízení 

- Bez zbytečného odkladu poté, kdy mohli být zjištěny při vynaložení odborné 

péče před ukončením záruční doby 

10.3.  Objednatel je povinen vady písemně oznamovat zhotoviteli bez zbytečných odkladů 

po jejich zjištění. Během reklamace musí být vady popsány, i jakým způsobem se projevují. 

Dále během reklamace uvede  objednatel jakým způsobem, požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel smí požadovat. 

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění 

- Odstranění vady opravou 
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- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- Odstoupení od smlouvy 

Objednatel si vždy určí, která varianta bude pro něj ta nejoptimálnější. 

10.4. Zhotovitel nejpozději do deseti dnů po obdržení reklamace písemně oznámí 

zhotoviteli, zda provedenou reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamace byla uznána. Zhotovitel vždy musí oznámit, ve kterém termínu hodlá nastoupit 

k odstranění vady. 

10.5. Prokáže li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně a že škoda 

byla způsobena nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli škodu, 

která mu tím byla způsobena, včetně smluvních pokut ve výši 1000 Kč za každý den, který 

zhotovitel strávil nápravou těchto vad. 

 

11. Změna smlouvy 

 

10.1. Smlouvu lze  upravovat a jinak měnit jen s písemným souhlasem obou smluvních 

stran, tato úprava bude provedena formou tzv. Dodatku ke smlouvě s očíslováním dle 

pořadových čísel. Jakékoli jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Aby byl 

tento dodatek platný, je nezbytná dohoda o celém obsahu. 

10.2. Nastane-li u některé ze smluvních stran skutečnost bránící řádnému plnění smlouvy o 

dílo, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat tak jednání 

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

10.3. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení 

z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení druhé straně písemně oznámit         

i s termínem, ke kterému od smlouvy odstupuje. V tomto písemném odstoupení je nutné 

uvést, z jakého důvodu strana od smlouvy odstupuje a přesná citace bodu smlouvy o dílo, 

který ji k takovému kroku opravňuje. 

10.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem, pro který druhá strana odstupuje od smlouvy, 

nebo popírá-li tento důvod, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

10.5. Zanikne-li závazek provést toto dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli náklady, které musel do této doby vynaložit. 
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12. Vyšší moc 

 

12.1. Pro účely této smlouvy bude za vyšší moc považovány takové případy, které nezávisí 

a které nemohou ovlivnit smluvní strany. Jedná se zejména o válu, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy aj.. 

12.2. Pokud by nastala situace, že by důsledkem vyšší moci nebyla jedna ze smluvních stran 

schopna plnit svoje závazky, a bude se chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu        

o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde ke vzájemné 

dohodě, má strana, která se odvolává na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

tohoto odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy bude souhlas s obsahem návrhu smlouvy 

doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas 

musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný osobou, která má patřičná oprávnění 

k tomuto podpisu. 

13.2. Obě smluvní strany se podpisem zavazují, že obchodní a technické informace, které 

jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu k tomuto úkonu od příslušné smluvní strany, a také že tyto informace nebudou 

použity jinak, než k plnění podmínek této smlouvy. 

13.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy o dílo. 

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo 

včetně jejich příloh a že s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně také prohlašují, že tato 

smlouva nebyla podepsána v tísni nebo za jinak pro jednu stranu nevýhodných podmínek. 

 

Přílohy smlouvy: 

- Výpis z obchodního rejstříku objednatele 

- Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 

- Položkový rozpočet 
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V Jihlavě dne…………………………………………… 

 

Zhotovitel      Objednatel 

………………………………………  ………………………………………….... 
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Seznam zdrojů informací 

 

-  Vzorové smlouvy o dílo – příloha softwaru Buildpower 

- Zákon o cenách § 2 zákona č. 526/90 Sb., Ministerstvo vnitra 1990 

-  § 586 zákona č. 513/1991 Sb. 

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění ze dne 

30.7.2004 
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Závěr 

Tato práce se věnuje technologické přípravě realizace Skladu zemědělských hnojiv, tento 

sklad bude využíván i k dalším účelům, jako je opravárenská dílna nebo prostory pro 

administrativu, proto je v textu často označován jako víceúčelový objekt ve Vilánci. Tato 

práce byla rozdělena do několika částí, které jsou označovány jako přílohy A – M. 

 

 Příloha A se věnuje všeobecným popisem stavby z hlediska umístění stavby a jejímu 

konstrukčnímu řešení. Hlavní náplní této přílohy je popis jednotlivých činností, které 

budou při realizaci stavebního díla prováděny, jejich časové návaznosti, předběžnému 

časovému plánu s označením rozhodujících termínů při výstavbě, a také přibližnému 

zhodnocení finanční náročnosti výstavby. 

 

 

 Příloha B se věnuje řešením problematiky zařízení staveniště. Tato příloha obsahuje 

dvě části, a sice textovou a grafickou. V textové části je věnována pozornost 

dimenzování zařízení staveniště a také jeho finančnímu ohodnocení. 

 

 V přílohách C a D je stanovena přesná finanční rozvaha nákladů na vybudování skladu 

zemědělských hnojiv a také podrobný časový plán, který byl zpracován ve formě 

řádkového harmonogramu. 

 

 Příloha E se věnuje návrhu stavebních mechanismů a také jejich podrobné specifikaci. 

 

 V přílohách F – J je proveden podrobný rozbor technologických procesů, které 

nastanou při montáži montovaného skeletu a také lehkého obvodového pláště z PUR 

panelů. Dále v těchto přílohách věnována pozornost kontrolním a zkušebním plánům, 

rozboru rizik, které vznikají během výstavby a jejich předcházení. 

 

 Příloha K se podrobněji věnuje posouzení obvodového pláště z hlediska tepelně 

technických vlastností. 

 

 Příloha L se věnuje dopadu výstavby na životní prostředí, a také návrhem opatření jak 

tyto dopady minimalizovat 

 

 Příloha M obsahuje smlouvu o dílo, která určuje práva a povinnosti jednotlivých 

subjektů, jak na straně objednatele, tak i dodavatele 
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