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Abstrakt 

Diplomová práce řeší části stavebně technologického projektu výrobní haly EDSCHA 

v Jindřichově Hradci. Pro zadanou stavbu bude zpracována technologická studie 

realizace hlavních technologických etap, souhrnná technická zpráva, technologický 

předpis pro montáž ocelového skeletu a obvodového pláště haly, bezpečnostní opatření 

na stavbě, kontrolní a zkušební plán pro montáž skeletu, časový a finanční plán na celou 

stavbu, rozpočet pro objekt SO01 Výrobní hala s administrativní přístavbou a 

přístavbou zázemí výroby. 
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staveniště, časový plán, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, doprava, 

situace.  

  

Abstract 

This thesis addresses the technological project of building a production hall in 

EDSCHA Henry Hradec. For the construction project will be developed technological 

studies major technological implementation stages, summary technical report, 

technological specification for installation of a steel frame and cladding halls, safety 

measures in the construction, inspection and test plan for the assembly skeleton, time 

and financial plan for the whole building, budget object SO01 production hall with an 

administrative extension and extension of production facilities. 
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ÚVOD 

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby Výrobní haly Edscha 

v Jindřichově Hradci. Úkolem práce je navrhnout,  návaznost jednotlivých 

technologických etap všech stavebních objektů společně s výběrem strojů a návrhem 

dopravy hlavního stavebního materiálu, tak aby finanční náklady byli co nejnižší 

a srovnatelné se stavbami podobného druhu. Časový plán, bezpečnostní opatření na 

stavbě a uspořádání staveniště navrhnout tak, aby nedošlo k ohrožení zdravý osob, 

stavba probíhala plynule a v co nejkratší době. Pro doplnění a porozumění textové části 

je přiložena výkresová část. 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází severozápadně od města Jindřichův Hradec na 

jihovýchodním okraji k.ú. obce Dolní Skrýchov (630144), p.p.č.131/10. Na 

jihovýchodní straně stavební pozemek sousedí se stávajícím průmyslovým objektem 

POLLMANN cz. Pozemek je využíván pro pěstování zemědělských plodin. Nenachází 

se zde tak větší množství křovin a vzrostlých stromů, pouze v části, kde pozemek 

navazuje na pozemní komunikaci, je několik stromů a křovin nepřesahující však výšku 

8 metrů. Zájmové území lze charakterizovat jako rovinné až mírně svažité od JZ na SV. 

1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum) 

Z inženýrsko-geologického průzkumu, který byl proveden pro vypracování projektové 

dokumentace, vyplývají následující skutečnosti. V místě stavebního pozemku nebyl 

zjištěn výskyt násypů a jinak neúnosných půd, ani výskyt hladiny spodní vody nad 

úrovní ovlivňující způsob založení objektu. Tyto předpoklady budou prověřeny při 

zahájení zemích prací a výsledky tohoto průzkumu musí být zohledněny při provádění 

základů. Zamýšlený pozemek se nenachází v žádném chráněném území, památkové 

rezervaci, nebo ani v blízkosti památkově chráněných objektů.  

1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Přes stavební pozemek je vedeno vzdušné vedení VN a podzemní vedení VTL 

plynovodu. Je tak nutné při veškerých stavebních pracích dodržovat ochranná pásma. 

Pro vzdušní vedení VN je ochranné pásmo definováno 7 m a pro VTL plynovod 4 m.  

1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 

území apod., 

Řešený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném, ani sesuvy ohroženém 

území. 

1.5 Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry území 

Stavební pozemek v jihovýchodní části sousedí se stávajícím průmyslovým objektem 

POLLMANN cz. Od tohoto objektu je oddělen pouze stávajícím oplocením, vlivem 

nevyhovujícího stavu bude oplocení odstraněno a celý areál nově oplocen. Během 

výstavby bude mezi oběma průmyslovými areály neprůhledné oplocení. Po dobu 

stavebních prací bude v místě staveniště a jeho těsné blízkosti mírně zvýšená hladina 
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hluku a prašnosti, nebude tím však výrazně narušen chod okolních objektů a dopravy.  

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry území, nenachází se v blízkosti koryta řeky 

nebo jiného toku. Při nadměrném úhrnu srážek nebrání odtoku vody.  

1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na dané stavbě není nutné provádění asanací a demolic. Kácení dřevin se bude provádět 

pouze v JZ části pozemku, kde navazuje na pozemní komunikaci a je zde několik 

stromů a křovin. Stromy nevyžaduji pro odstranění žádné povolení od odboru životního 

prostředí. 

1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

(dočasné / trvalé) 

Pro potřeby budoucí stavby je nutné provést trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku 

parcelního čísla 131/14 v rozsahu 8932,86m
2
. 

1.8 Územně technické podmínky (zejména náročnost 

napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Výrobní areál je navržen u stávající veřejné komunikace vedoucí od hlavní silnice 

Pelhřimov / Jindřichův Hradec na obec Dolní Skrýchov. Řešený areál je napojen na 

stávající dopravní infrastrukturu sjezdem situovaným u JZ hranice areálu investora. Za 

sjezdem bude osazena uzamykatelná brána, která je součástí oplocení areálu.  Napojení 

na zdroj elektrické energie bude provedeno novou kabelovou přípojkou VN, která bude 

tvořit odbočku od stávajícího podpěrného sloupu s přidaným odpínačem pod stávající 

venkovní přípojkou VN ke stávající trafostanici VN/NN Dolní Skrýchov. Vodovod 

bude napojen na již vybudovanou část areálového vodovodu, která je vedena ve 

zpevněné ploše parkoviště firmy POLLMANN CZ. Areálový vodovod bude ukončen 

v administrativní přístavbě hlavním uzávěrem vody. Dešťové vody ze střechy objektu 

budou vedeny společně s  vodami ze zpevněných ploch areálu novou přípojkou dešťové 

kanalizace, která bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v majetku firmy 

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.. Přípojka splaškové kanalizace bude zaústěna do 

stávajícího kanalizačního řadu, který je veden v prostoru za stávající komunikací před 

navrhovaným areálem. 

1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 

související investice  

Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu výstavby souvisejících staveb. Vynutí si však 

přeložku stávajících tras telekomunikačních vedení.  
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Prvotním účelem stavby je strojní výroba a vývoj technologií firmy EDSCHA Hradec 

s.r.o. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Pro dané území nejsou stanoveny žádné územní regulace. Zájmové území pro 

navrhovanou stavbu se nachází v katastrálním území Dolní Skrýchov (630144), na 

jihovýchodním okraji obce Dolní Skrýchov navazující na severovýchodní okraj 

Jindřichova Hradce (lokalita průmyslové zóny). Řešený areál přiléhá JZ směrem na 

stávající komunikaci III. třídy, která propojuje obec Dolní Skrýchov s hlavní 

komunikací Pelhřimov / Jindřichův Hradec (silnice I. třídy č.34 (E551)).Staveniště pro 

umístnění areálu tvoří pozemek p.č. 131/10 – orná půda. Území je volné, nezastavěné. 

Celý areál nenarušuje architektonický ráz území průmyslové zóny, kde se nachází  

několik stávajících objektů výrobních hal.  Svislé nosné konstrukce v části 

administrativní a zázemí výroby jsou navrženy z keramických a betonových zdících 

bloků, vodorovné nosné konstrukce pak z předpjatých stropních panelů spiroll. 

Zastřešení budovy bude jednoplášťovou plochou střechou složenou ze spadových klínů 

a střešní fólie na bázi PVC-P vyztuženou polyesterovou mřížkou. Vnější povrchy stěn 

budou opatřeny probarvenou silikonovou zatíranou tenkovrstvou systémovou omítkou 

zrnitosti 1,2 mm, včetně penetrace. Barevné řešení fasády je navrženo v odstínu šedé 

a bílé (dvě základní barvy v logu firmy EDSCHA). Část výrobní má nosný systém 

tvořen ocelovými sloupy kloubově uchycenými do základových patek, mezi sloupy 

budou osazeny ztužující prvky (táhla a ztužidla). Nosná konstrukce střechy haly je 

z montovaných ocelových vaznic a vazníků osazených na sloupy. Lehký obvodový 

plášť haly bude složen z vnějšího profilovaného plechu, tepelné izolace, parotěsné folie 

a profilovaného plechu na vnitřní straně konstrukce.  

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhovaný objekt SO-01 je dělen na tři části, a to administrativní provoz, výrobu 

a vývoj a zázemí výroby. Administrativní část je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 

s hlavními vstupy orientovanými do prostor řešeného areálu, navazujícího na stávající 

dopravní infrastrukturu. Objekt haly výroby a vývoje je jednopodlažní nepodsklepený 

objekt s provozními vstupy a vjezdy navazujícími na areálovou komunikaci. Přístavba 

zázemí výroby je dvoupodlažní podsklepený objekt. 
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2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Parkovací stání v areálu firmy budou obsahovat 3 stání v rozšířeném bezbariérovém 

provedení. 

  - šířka parkovacího stání pro osobní automobil = 3,5m 

  - délka parkovacího stání pro osobní automobil = 5,0m 

Stání budou vyznačena na zpevněné ploše symbolem přístupnosti „vozíčkář“ 

a příslušnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozíčkáře“. Prostorové 

vymezení parkovacích stání bude zajištěno vodorovným dopravním značením.  

Povrch zpevněných ploch je navržen rovný, pevný, upravený proti skluzu (betonová 

zámková dlažba).  

Vstupy do prostor budovy budou provedeny v bezbariérovém provedení s max. 

výškovým rozdílem 20mm. Povrchy přilehlých zpevněných ploch, jejich výškové 

rozdíly a spády rovněž odpovídají požadavkům pro bezbariérové užívání. 

Společné prostory v administrativní a výrobní části jsou řešeny tak, že umožňují 

bezbariérový přístup a pohyb. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Celá stavba je navržena dle platných bezpečnostních požadavků na užívání staveb, a to 

zejména s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění 

vyhlášky  20/2012 Sb.) 

2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavební objekt  SO-01: Hala výroby a vývoje, včetně administrativní přístavby 

a přístavby zázemí výroby 

Objekt je určen ke strojírenské výrobě resp. k jejímu vývoji. 

Administrativní část objektu bude sloužit k vytvoření administrativního, sociálního 

a provozního zázemí firmy. Navazující, propojený halový prostor bude sloužit k vlastní 

výrobě a jejímu vývoji. Na halový prostor dispozičně navazuje přístavba zázemí 

výroby, která bude sloužit k vytvoření kanceláře expedice, archivu, vzorkovny a ke 

skladování výrobních přípravků, odpadů a nástrojů. Dispoziční řešení objektu je patrno 

z výkresové části PD. 

 

IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové úpravy 

Navrhované zpevněné areálové plochy slouží k napojení areálu na stávající veřejnou 

dopravní infrastrukturu. Zpevněné plochy jsou vymezeny silničními obrubníky, povrch 

ploch je živičný, kromě parkovišť, kde budou zpevněné plochy řešeny betonovou 
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zámkovou dlažbou. Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Zpevněné 

plochy budou spádovány do navrhovaných uličních vpustí a odvodněny. 

Celý areál je oplocen, v místě vjezdu dopravních prostředků do areálu bude osazena 

posuvná brána, pro vstup osob do areálu bude v oplocení osazena branka pro pěší. 

 

IO-02 : Areálový vodovod 

Areálový vodovod PE100 d90x8,2 bude napojen na již vybudovanou část areálového 

vodovodu, která je vedena ve zpevněné ploše parkoviště firmy POLLMANN CZ. Trasa 

IO-02, bude provedena v předem odsouhlasené trase. Stávající podzemní hydrant DN 

80 bude zrušen a osazen v nově navržené poloze poblíž hranice řešeného pozemku. 

Areálový vodovod k požárnímu hydrantu bude proveden z potrubí PE100 d90x8,2. 

Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno vsazením typového kolene 90o. 

Areálový vodovod se ukončí v administrativní vestavbě hlavním uzávěrem vody. 

 

IO-03 : Kanalizační přípojka splašková a areálová splašková kanalizace včetně 

čerpací stanice, areálová dešťová kanalizace včetně ORL. 

Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody budou likvidovány v ČOV města Jindřichův Hradec. Přípojka 

splaškové kanalizace je zaústěna do stávajícího kanalizačního řadu PVC d300, který je 

veden v prostoru za stávající komunikací před navrhovaným areálem. 

Administrativní budova je napojena areálovou splaškovou kanalizací PVC SN8 

d200x5,9, jejíž součástí je čerpací stanice. Čerpací stanice bude provedena jako plastová 

nádrž o užitném objemu 8,1 m
3
 s obetonováním. Uvnitř čerpací stanice budou osazeny 

2 ks kalových čerpadel. Vstup do šachty je otvorem o rozměru 600x600 mm. Čerpací 

stanice bude vybavena dvěma revizními otvory, každý o rozměru 600x600 mm. 

Všechny otvory budou zajištěny poklopy v pojezdném provedení. Z čerpací stanice 

bude vedeno tlakové odpadní potrubí PE 63x5,8 mm do revizní kanalizační šachty 

z prefabrikovaných dílců DN 1000 na přípojce splaškové kanalizace, která bude osazena 

v blízkosti hranice pozemku investora u stávající komunikace. Následně bude vedena 

přípojka splaškové kanalizace PVC SN8 d200x5,9 pod stávající komunikací a napojena 

bude ve stávající revizní šachtě z prefabrikovaných dílců DN 1000 na veřejném 

kanalizačním řadu. Potrubí kanalizační přípojky bude v celé délce obetonováno 

v důsledku nedostačujícího krytí kanalizačního potrubí. 

Na trase areálové splaškové kanalizace bude osazena revizní kanalizační šachta DN 

400. Splašková kanalizační přípojka bude ukončena kanalizační šachtou 

z prefabrikovaných dílců DN 1000. Šachta bude opatřena stupadly s PE povlakem 
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a vstupním otvorem DN 600, který bude zajištěn litinovým poklopem bez odvětrání 

DN600. 

Dešťová kanalizace 

Nově vybudovaná dešťová kanalizace PVC KG-systém SN 8 v řešeném areálu bude 

odvádět dešťové vody ze střechy objektu i z přilehlých zpevněných ploch.  

Dešťové vody ze střechy budou do areálové dešťové kanalizace zaústěny přes plastové 

lapače střešních splavenin DN 125.  

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny pomocí typových 

prefabrikovaných uličních vpustí DN 450 s rámem a litinovou mříží o rozměru 500x500 

mm do areálové dešťové kanalizace ze zpevněných ploch. Tyto vody budou následně 

předčištěny na typovém odlučovači ropných látek s kapacitou 30 l/s. Následně budou 

dešťové vody ze střechy objektu vedeny společně s předčištěnými odpadními vodami ze 

zpevněných ploch areálu novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do 

stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 400. Napojení bude ve stávající 

revizní šachtě z prefabrikovaných dílců DN 1000. Část stávající kanalizace 

z betonových trub DN 300 bude odstraněna a nahrazena novou kanalizací z potrubí 

PVC KG-systém.  

Na trase areálové dešťové kanalizace budou osazeny revizní kanalizační šachty DN 315, 

popř. prefabrikované kanalizační šachty DN 1000. Kanalizační šachty DN 1000 budou 

vybaveny stupadly a vstupním otvorem DN 600, který bude zajištěn litinovým 

poklopem s odvětráním DN600. 

 

IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL přípojky plynu 

K zajištění dodávky plynu do areálu bude na řešeném pozemku investora – p.p.č. 

131/10 zbudována nová VTL regulační souprava s příslušnou VTL přípojkou plynu ze 

stávajícího VTL řadu, který probíhá po pozemku investora podél severozápadní hranice 

areálu. VTL plynovodní přípojka bude na stávající VTL plynovod napojena navrtávkou. 

Součástí VTL regulační soupravy bude plynoměr pro navrhovaný objekt 

VTL přípojka plynu bude provedena z ocelových trub. 

 

IO-05 : Areálový STL plynovod 

Od objektu VTL regulační soupravy plynu bude veden areálový STL plynovod zemí do 

řešeného objektu. Areálový STL plynovod bude veden od VTL regulační soupravy 

v příjezdové komunikaci a podél severozápadní fasády objektu. Areálový STL 

plynovod bude ukončen HUP objektu a regulátorem tlaku plynu v pilíři umístěném na 

fasádě objektu v místě rozhraní administrativní vestavby a halového provozu výroby. 
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Z pilíře pro HUP objektu a regulátor tlaku plynu bude veden vnitřní plynovod 

k jednotlivým plynovým spotřebičům. 

Areálový STL plynovod bude proveden z trub polyetylénových PE 100 SDR11 

D63x5,8 mm.  

 

IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 

Napojení řešeného objektu na zdroj elektrické energie bude provedeno novým 

venkovním vedením VN, které bude tvořit odbočku ze stávající venkovní přípojky VN. 

Vedení VN bude ukončeno novou stožárovou trafostanicí VN/NN. Trasa areálových 

rozvodů NN bude vedena zemním kabelem od nové TRF k navrhovanému objektu haly. 

Jihozápadně od navrhované stavby, v části u parkovacích míst před administrativní 

budovou, bude postavena sloupová trafostanice pro osazení transformátoru 400 kVA. 

Pod transformátorem bude osazena skříň s hlavním jističem areálu 400A, elektroměr 

s převodovým měřením 

 

IO-07 : Areálový rozvod  NN 

Kabelové rozvody pro napájení objektu budou od elektroměrového rozvaděče s hlavním 

jističem 400A vedeny přes komunikaci, podél severozápadní fasády a zavedeny 

v chráničkách pod objekt do prostoru haly.  

 

IO-08 : Přípojka telefonu  

Přípojka telefonu bude napojena ve stávající skříni a vedená do objektu haly – 

administrativní části. Přípojka bude ukončena na jihozápadní fasádě přípojkovou skříní, 

ze které bude proveden vnitřní rozvod.  

 

IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení 

Místo plánované výrobní haly křižuje ve stejné trase souběh 2 telekomunikačních 

vedení. Tyto trasy budou z důvodu výstavby přeloženy. 

Přeložka kabelů obou společností bude provedena na pozemku investora s napojením 

cca 9, 0 m od severozápadní hranice pozemku s řešeným areálem. Bude vedena před 

štítovou stěnou administrativní vestavby (jihozápadní fasáda haly) na roh haly 

s odbočením podél haly, kde bude napojena na křižující stávající trasy obou 

telekomunikačních vedení.  
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

Technické zařízení pro vytápění  

Zdrojem tepla pro administrativní přístavbu budou dva závěsné plynové kondenzační 

kotle, každý o max. výkonu 44 kW. Výrobní hala bude vytápěna tmavými plynovými 

infračervenými zářiči zavěšenými pod stropem haly a teplovzdušnými jednotkami 

umístěnými na stěně haly. Tyto jednotky budou zároveň zajišťovat potřebnou výměnu 

vzduchu v hale. V přístavbě zázemí výroby pak bude umístěn jeden závěsný plynový 

turbo kotel o max. výkonu 12 kW. 

 

Technické zařízení pro vzduchotechniku 

Vzduchotechnická zařízení řeší nucené větrání místností bez možnosti přirozeného 

větrání, odvětrání hygienických zařízení a šatny. Odvětrání je řešeno centrální 

vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na střeše objektu. 

Vzhledem k použití systému s jednou jednotkou je nutné na potrubí osadit zpětné 

klapky pro oddělení jednotlivých provozů. 

Větrání halového prostoru je řešeno přirozeně okny v kombinaci s nuceným větráním 

s předehřevem venkovního vzduchu. 

 

Technické zařízení zdravotně technických instalací 

Vnitřní kanalizace 

Splaškové vody ze sociálních zařízení objektu budou odváděny nově navrženou ležatou 

kanalizací. Na trase ležaté kanalizace bude umístěno čistící místo (vždy po vzdálenosti 

max. 18 m).  

Stoupačky jsou vedeny v drážkách ve zdi zahozeny omítkou nebo případně obloženy. 

Nejvzdálenější stoupačky budou vyvedeny nad střechu objektu a opatřeny ventilačními 

hlavicemi příslušné dimenze. Na stoupačkách nad podlahou přízemí budou osazeny 

čistící tvarovky. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn dvířky z nerez plechu, příp. 

obkladačkou na magnetech. Stoupačky budou provedeny z odpadních trub 

polypropylénových PPs HT – systém. 

Připojovací a odpadní potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno 

v drážkách ve zdi a zahozeno omítkou. Potrubí bude vedeno v min. spádu 3,0 % 

směrem ke stoupačkám. Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trub 

polypropylénových HT – systém. 
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Vnitřní rozvod vody 

Areálový vodovod bude přiveden do úklidové komory (místnost č. 1.08) v 1.NP 

objektu, kde bude ukončen hlavním uzávěrem vody objektu a vodoměrnou sestavou. Za 

touto vodoměrnou sestavou bude vnitřní rozvod vody rozdělen na dvě větve. Jedna 

větev bude sloužit jako požární vodovod – potrubí DN 50, druhá větev bude zajišťovat 

potřebu pitné vody v objektu PPr d63. Obě větve budou samostatně vypustitelné 

a uzavíratelné. 

 

Vnitřní plynovod 

Areálový STL plynovod bude ukončen ve zděném pilíři HUP objektu o vnitřním 

rozměru 900x900x300 mm, který bude přisazen k severní fasádě. Pilíř bude opatřen 

ocelovými dvířky s odvětráním a nápisem „HUP“. Uvnitř pilíře bude osazen hlavní 

uzávěr plynu objektu (KK DN 50), bezpečnostní uzávěr plynu a regulátor tlaku plynu. 

Z pilíře bude veden samostatný rozvod plynu pro halu a samostatný pro administrativní 

část. Každá větev bude samostatně uzavíratelná.  

 

Technické zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Hlavní rozvaděč objektu bude umístěn v rozvodně NN v 2.NP m.č. 2.28. 

Rozvody v administrativní budově budou vedeny ve stěnách pod omítkou. 

V hale ve výšce cca 3,0 m bude na stěnách nainstalován žlab pro vedení kabelových 

tras.   

2.8 Požárně bezpečností řešení 

Požárně bezpečností řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace.  

2.9 Zásady hospodaření s energií 

Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných 

technických norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných 

soustav. Zejména se jedná o ČSN 73 0540-2.  Tepelná ochrana budov, část 

2: Požadavky. Budova splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 

č. 148/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla 

v budovách. Dále jsou dodrženy požadavky zákona č. 318/2012 o hospodaření energií, 

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. a související předpisy. 

Průkaz energetické náročnosti budovy bude součástí projektové dokumentace.  
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Otopná tělesa budou vybavena termostatickými hlavicemi umožňujícími využití 

lokálních tepelných zisků. 

Pro osvětlení vnitřních prostor budovy jsou navržená svítidla zářivková trubicová 

s kompaktní zářivkou. Ovládání osvětlení v sociálních zařízeních bude prováděno 

pohybovým senzorem. 

2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Pro potřeby nuceného odvětrání objektu je na střeše umístěna centrální 

vzduchotechnická jednotka. Přirozené větrání halového prostoru je řešeno otevíravými 

okny v obvodovém plášti. Vytápění administrativní přístavby bude řešeno dvěma 

plynovými kondenzačními kotli. Výrobní hala bude vytápěna tmavými plynovými zářiči 

zavěšenými pod stropem haly a teplovzdušnými jednotkami umístěnými na stěně haly. 

Provoz dokončené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadměrných 

škodlivin (hluk ani prach), ani jiné škodlivé zátěže na okolí. 

Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. 

V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Jejich vliv na 

okolní pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při 

provádění stavby, a to zejména: 

- důsledným dodržováním pracovní doby od 6.00 – 22.00 h (mimo noční dobu) 

- pracovní postupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby 

- ke stavbě smí být použity pouze stroje a mechanismy, které nejsou zdrojem 

nadměrného hluku a prachu 

- při zemních pracích, manipulaci se zeminou a bouracích pracích v suchém 

letním  období provádět případné kropení zeminy tak, aby nedocházelo ke 

vzniku prachu 

- sjezd na staveniště z ulice stavebně zabezpečit tak, aby nedošlo ke škodě na 

přilehlé komunikaci, při výjezdu nesmí být znečišťován povrch dotčené 

komunikace 

2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Škodlivé vlivy vnějšího prostředí zůstávají bezvýznamné. Spodní voda je v hloubce 

neovlivňující navrhovanou stavbu, území není poddolované, charakter stavby 

nevyžaduje zajištění stavby proti účinkům seismických vlivů. Navržená hydroizolační 

vrstva, detaily provedení a navržená třída podkladních betonů splňují požadavky do 

prostředí se zjištěným středním radonovým rizikem. 
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2.12  Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení řešeného objektu na zdroj elektrické energie  

Napojení řešeného objektu na zdroj elektrické energie bude provedeno novým 

venkovním vedením VN, které bude tvořit odbočku ze stávající venkovní přípojky VN. 

Vedení VN bude ukončeno novou stožárovou trafostanicí VN/NN. Trasa areálových 

rozvodů NN bude vedena zemním kabelem od nové TRFS k navrhovanému objektu 

haly. 

 

Veřejné osvětlení 

Nejbližší veřejné osvětlení se nachází u přilehlé veřejné komunikace z Dolního 

Skrýchova. Stavba nezasahuje do stávajících rozvodů veřejného osvětlení. S rozšířením 

veřejného osvětlení se neuvažuje. Pro část areálu bude využito stávajícího veřejného 

osvětlení v blízkosti navrženého parkoviště jihozápadně od navržené budovy.  

V prostoru parkoviště budou osazeny 3 stožáry vysoké 6,0m se zdrojem 70 W. 

Bezprostřední okolí řešeného objektu haly bude v prostoru parkoviště a areálových 

zpevněných ploch nasvětleno svítidly osazenými na fasádě řešeného objektu. Napojení 

osvětlení bude provedeno z vlastní spotřeby řešeného objektu.  

Přeložka stávajících telekomunikačních vedení  

Prostor výrobní haly křižuje ve stejné trase souběh 2 telekomunikačních vedení. Tyto 

trasy budou z důvodu výstavby přeloženy. 

Přeložka kabelů obou společností bude provedena na pozemku investora s napojením 

cca 9, 0 m od severozápadní hranice pozemku s řešeným areálem. Bude vedena před 

štítovou stěnou administrativní vestavby (jihozápadní fasáda haly) na roh haly 

s odbočením podél haly, kde bude napojena na křižující stávající trasy obou 

telekomunikačních vedení.  

Přípojka telefonu 

Přípojka telefonu bude napojena ve stávající skříni na parc. č. 131/6 (zde napojena firma 

POLLMANN CZ s. r. o.) a vedená do objektu administrativní vestavby.  

Napojení na zdroj pitné a požární vody 

Areálový vodovod PE100 d90x8,2 bude napojen na již vybudovanou část areálového 

vodovodu, který je veden ve zpevněné ploše parkoviště firmy POLLMANN CZ. Trasa 

IO-02, bude provedena v předem odsouhlasené trase. Stávající podzemní hydrant DN 

80 bude zrušen a osazen v nově navržené poloze poblíž hranice řešeného pozemku. 

Areálový vodovod k požárnímu hydrantu bude proveden z potrubí PE100 d90x8,2 za 

požárním hydrantem z potrubí PE100 d63x5,8. Napojení na stávající vodovodní řad 
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bude provedeno vsazením typového kolene 90o. Fakturační měření spotřeby bude 

prováděno ve stávající vodoměrné šachtě v areálu firmy POLMANN CZ na 

p.p.č.125/10. Areálový vodovod bude ukončen v administrativní vestavbě (místnost 

1.08 - Úklidová komora) hlavním uzávěrem vody – KK DN 50. 

Vodovodní přípojka a areálový vodovod bude zároveň sloužit pro potřeby vnitřních 

hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí. 

Odkanalizování stavby 

Dešťová kanalizace 

Nově vybudovaná dešťová kanalizace PVC KG-systém SN 8 v řešeném areálu bude 

odvádět dešťové vody ze střechy objektu i z přilehlých zpevněných ploch. Dešťové 

vody ze střechy se napojí do areálové dešťové kanalizace přes lapače střešních 

splavenin. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny, pomocí uličních vpustí 

do odlučovače ropných látek na předčištění. Následně budou dešťové vody ze střechy 

objektu vedeny společně s předčištěnými odpadními vodami ze zpevněných ploch 

areálu novou přípojkou dešťové kanalizace, která bude zaústěna do stávající dešťové 

kanalizace v majetku firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. S touto firmou byla 

uzavřena dohoda o možnosti napojení na kanalizaci. 

Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody budou likvidovány v ČOV města Jindřichův Hradec. Přípojka 

splaškové kanalizace bude zaústěna do stávajícího kanalizačního řadu PVC d300, který 

je veden v prostoru za stávající komunikací na p.p.č. 230 před navrhovaným areálem. 

Hala je napojena na areálovou splaškovou kanalizaci, jejíž součástí je i čerpací stanice 

splaškových vod. Tlakovým odpadním potrubím PE100 63x5,8 mm bude areálová 

splašková kanalizace vedena do šachty na přípojce splaškové kanalizace, která bude 

osazena v blízkosti hranice pozemku investora u stávající komunikace. Následně bude 

vedena přípojka splaškové kanalizace pod stávající komunikací a v revizní šachtě 

napojena na veřejný kanalizační řád. 

Napojení na plynovod 

K zajištění dodávky plynu bude na řešeném pozemku investora – p.p.č. 131/10 

zbudována nová VTL regulační souprava REZO s příslušnou VTL přípojkou plynu ze 

stávajícího VTL plynovodního řadu, který probíhá po pozemku investora podél 

severozápadní hranice areálu. VTL plynovodní přípojka bude na stávající VTL 

plynovod napojena navrtávkou. Ve VTL regulační soupravě plynu bude osazen 

plynoměr pro navrhovaný objekt. Od objektu VTL regulační soupravy plynu bude 

veden areálový STL plynovod zemí do řešeného objektu. Areálový STL plynovod bude 

veden od VTL regulační soupravy v příjezdové komunikaci a podél severozápadní 

fasády objektu. Areálový STL plynovod bude ukončen HUP objektu a regulátorem 
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tlaku plynu v pilíři, umístěném na fasádě objektu v místě rozhraní administrativní 

vestavby a halového provozu výroby.  

Potrubí VTL plynovodní přípojky bude provedeno z ocelových trub svařovaných. 

Potrubí areálového STL plynovodu bude provedeno z trub polyetylénových. 

2.13  Dopravní řešení  

Řešený areál je navržen u stávající veřejné komunikace (p.p.č.230 v k.ú. Dolní 

Skrýchov)  vedoucí od hlavní silnice (silnice č.34 (E551)) Pelhřimov / Jindřichův 

Hradec na obec Dolní Skrýchov. Na tuto komunikaci je napojen sjezdem situovaným 

u JZ hranice areálu investora.  

Stávající dopravní infrastruktura v místě navrhované stavby zajišťuje rychlou 

dosažitelnost centra města Jindřichův Hradec. 

Areálové komunikace budou výškově navrženy jako bezbariérové. Doprava v klidu je 

řešena dle ČSN 73 6110 navržením parkovacích stání pro personál, dlouhodobé 

i krátkodobé návštěvníky.  

2.14  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení objektu budou v okolí areálu provedeny terénní úpravy v takovém 

rozsahu, aby celý areál splynul s vegetací okolního prostředí. Upravené plochy budou 

osety luční trávou a v některých místech vysazeny listnaté stromy. 

2.15  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby a způsobu vytápění se nepředpokládá vysoké znečištění, 

zplodinami z plynových spotřebičů. Odpady vzniklé při provozu budou řešeny 

v odpadovém hospodářství provozovatele areálu. Komunální odpad bude likvidován 

pověřenou organizací (AVE) provádějící svoz komunálního odpadu v řešené lokalitě. 

Likvidace nebezpečného odpadu bude zajištěna pověřenou smluvní servisní organizací 

provádějící svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude vznikat zejména při 

pokládce vrchní vrstvy pozemní komunikace z živičných směsí. Při chodu výroby 

nebudou do ovzduší unikat škodlivé látky, vibrace ani hluk z provozu strojů. Nakládání 

s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným zákonům 

a předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. 

Odpady musí být likvidovány pouze oprávněnými osobami. K nakládání 

s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný souhlas k nakládání s NO. 

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 

nakládat v rámci programu odpadového hospodářství. Odpady nebudou na staveništi 

spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě 

pro urovnání terénu. 
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Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace bude řešena 

centrálním svozem odpadků. 

Odpady vzniklé při výstavbě 

17  Stavební a demoliční odpady 

 17 01 01  Beton      O  

 17 01 02 Cihly      O 

 17 01 03  Tašky a keramické výrobky   O 

 17 02 01 Dřevo      O 

 17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  N 

 17 04 05  Železo a ocel       O  

 17 05 01  Zemina anebo kameny                        O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady  

     (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)  

   obsahující nebezpečné látky   N 

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

Odpadní vody od zařizovacích předmětů umístěných v administrativní části budou 

odváděny systémem areálové splaškové kanalizace do nově navrhované přípojky 

splaškové kanalizace, která bude zaústěna do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze 

střechy objektu budou do areálové dešťové kanalizace vedeny přes lapače splavenin, 

s předčišťováním se neuvažuje. Poté budou dešťové vody zaústěny do nově navrhované 

dešťové kanalizace a následně zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 

2.16  Ochrana obyvatelstva 

Žádné speciální požadavky na ochranu obyvatelstva nebyly řešeny. 

Řešený objekt, resp. areál není zařazen do systému ochrany civilního obyvatelstva ani 

neobsahují prostory určené pro ochranu civilního obyvatelstva. 

 



2. Zásady organizace výstavby 32 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE  Bc. Petr Zadák  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015  



2. Zásady organizace výstavby 33 

Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

V blízkosti řešeného areálu investora vede základní technická infrastruktura vody, 

kanalizace a elektrické energie. Před zahájením stavebních prací budou provedeny nové 

přípojky, na které bude řešená parcela (stavba) připojena. Přípojky vody a elektrické 

energie budou použity pro provádění stavby.  

 

Výpočet potřeby vody 

Nejvyšší spotřeba vody bude při ošetřování drátkobetonové desky haly 

Název potřeby 
Střední 

norma [l] 

Koef. 

nerovn. 

Potřeba 

vody litrů 

na den [l] 

Výpočtový průtok Q 

[l/s] 

Polívání betonu 

457 m
3
 

100-250 na 

1m
3
 

1,5 26 658 1,380 

Sprchy 10 dělníků 45 osoba 2,7 22 450 0,270 

Pracovníci na stav. 

bez sprchování 2 

30 -50 

os./směn. 
2,7 22 290 0,009 

Celkem: - - 27 108 1,659 

 

Obr. 1 Stanovení průměru potrubí (zdroj: přednášky z předmětu CW22 Stavebně technologické 

projektování.)  

Výpočet nutného příkonu elektrické energie 

Zdroj Příkon [kW] Ks  

El. nůžky 0,820 2 01,640 

Omítačka 5,500 2 10,100 

Utahovák  0,450 3 01,350 

Vnitřní osvětlení 0,072 1 00,072 
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pracovních prostor 

Vnitřní osvětlení šaten, 

sprch, wc 
0,090 4 00,360 

Osvětlení vrátnice 0,024 1 00,024 

Vnitřní osvětlení kancelář 

stavbyvedoucího 
0,195 1 00,195 

Osvětlení skladu 0,045 1 00,045 

Osvětlení venkovní  0,010 3 00,030 

Ohřívač vody 2,000 1 02,000 

P1=15,09 

P2=0,696 

P3=0,03 

 

S=1,1[(0,5*P1+0,8*P2+ P3)²+(0,7*P1)2]1/2 

S=1,1[(0,5*15,09+0,8*696+ 0,03)²+(0,7*15,09)2]1/2 

S=14,66 kW 

 

Ekonomické zhodnocení staveniště 

  m.j 
počet 

m.j 

doba 

trvání 

měsíc 

cena 

m.j 
náklady kč 

Oplocení staveniště průhledné m 272,0 20 330 89 760,00 Kč 

Oplocení staveniště neprůhledné m 167,0 20 750 125 250,00 Kč 

Přípojka vody m 214,8 - 740 10 952,00 Kč 

Rozvod vody m 157,0 - 498 78 186,00 Kč 

Přípojka elektrické energie m 210,8 - 1514 16 351,20 Kč 

Rozvod elektrické energie m 208,1 - 2434 90 315,40 Kč 

Pronájem staveništních buněk - ks 224,0 20 1800 144 000,00 Kč 
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šatny 

Pronájem staveništních buněk - 

sociálních ks 221,0 20 3800 76 000,00 Kč 

Pronájem staveništních buněk - 

vrátnice ks 221,0 20 1800 36 000,00 Kč 

Pronájem staveništních buněk - 

sklad ks 221,0 20 1300 26 000,00 Kč 

Odvoz fekálií 

1 

odvoz 189,0 20 4980 941 220,00 Kč 

Pronájem Autojeřábu Liebherr 

LTM 1050 hod 288,0 - 2500 220 000,00 Kč 

Pronájem Autojeřábu Tatra AD 

30 hod 210,0 - 1500 15 000,00 Kč 

Zřízení zpevněných ploch ze 

štěrkopísku m
2
 690,8 20 2160 110 520,00 Kč 

Pronájem dopravního značení soubor 221,0 20 

 

18 043,00 Kč 

Odvoz komunálního odpadu soubor 221,0 20 

 

21 452,00 Kč 

Demolice přípojek a sítí soubor 221,0 - 

 

20 000,00 Kč 

       

2 039 049,60 Kč 

 

Objekty staveniště 

Na stavbě budou umístěny 3x buňka pro dělníky, 1x buňka pro kancelář 

stavbyvedoucího, 1x buňka vybavená hygienickým zařízením, 1x kontejner na 

uskladnění materiálu a nářadí a 1x vrátnice. Stavební buňky budou umístěny 

v prostorách budoucího parkoviště na zhutněný štěrkopískový podklad frakce 0 – 32 

tl.100mm a geotextílii. Po dokončení stavebních prací bude celé staveniště uvedeno do 

původního stavu a provede se osetí travinou 
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Šatna pracovníku a kancelář stavbyvedoucího 

Kancelář stavbyvedoucího a šatny pracovníku budou uloženy na zhutněný štěrkopískoví 

podsyp s geotextílií. Jako šatny dělníků a kancelář budou použity samostatné kontejnery 

BK1 (toi, toi) o rozměrech 6x2,5 m. 

 

Obr. 2 Šatna pracovníků a kancelář stavbyvedoucího (zdroj: www.toitoi.cz) 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3 x el. zásuvka 

 okna s plastovou žaluzií 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Hygienická zařízení 

Pro hygienické potřeby osob přítomných na stavbě bude staveniště vybaveno KOMBI 

kontejnerem SK1. Uspořádání interiéru kontejneru je kombinace toaletního (2x toalety, 

2x pisoár, 1x umyvadlo) a koupelnového sektoru (2x sprchový kout,2x umyvadlo) 

v jednom s V místě instalace kontejneru není možnost napojení odpadu, provede se tedy 

usazení kontejneru na fekální tank o objemu 9 m
3
, do kterého jsou odpady svedeny. 

 

Obr. 3 Hygienický kontejner (zdroj: www.toitoi.cz) 

Vnitřní vybavení: 

 2 x elektrické topidlo 

 2 x sprchová kabina 

 3 x umývadlo 

 2 x pisoár 

 2 x toaleta 

 1 x boiler 200 litrů 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 odpad: potrubí DN 100 
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Fekální tank 

Napojení hygienického zařízení bude na staveništi umístěn fekální tank o objemu 9 m
3
. 

Čerpání fekálního tanku se předpokládá 1-2x týdně 

 

Obr. 4 Fekální tank (zdroj: www.toitoi.cz) 

Vrátnice 

U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice, kde se bude zaznamenávat příjezd 

a příchod cizích dopravních prostředků a osob na stavbu 

 

Obr. 5 Vrátnice (zdroj: www.toitoi.cz) 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

Technická data: 

 šířka: 1 980 mm 

 délka: 1 980 mm 

 výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Sklady a skládky 

Prvky pro montáž ocelového skeletu, výztuž do základů, tepelná izolace pro obvodový 

plášť haly a trapézové plechy se budou skladovat na zpevněné ploše ze štěrkopísku 

vyznačené na výkrese zařízení staveniště. Zmiňovaný materiál nebude na zpevněné 

ploše skladován najednou, vždy maximálně tři dny před zabudováním do konstrukce. 

Pro skladování drobného materiálu a nářadí poslouží na staveništi kontejner na 

uskladnění. Materiál pro svislé konstrukce bude skladován v místě zabudování do 

konstrukce. Skladovací plochy jsou ve výkrese zařízení staveniště znázorněny zelenou 

barvou, jako dočasné objekty 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 591 mm 

 

Obr. 6 Sklad (zdroj: www.toitoi.cz) 

 

Odvodnění staveniště 

Odvodnění srážkových vod bude řešeno vsakem na pozemku investora. Splašková voda 

z mobilních zařízení bude odvážena cisternou najaté firmy na odvoz. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště je na stávající veřejnou komunikaci vedoucí od hlavní silnice 

(silnice č.34 (E551)) Pelhřimov / Jindřichův Hradec na obec Dolní Skrýchov řešeno 

stávajícím sjezdem situovaným u JZ hranice areálu investora.  

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě 

smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk 

a prašnost. Pracovní doba bude dodržována od 6.00 h – 22.00 h. Sjezd na staveniště 
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z místní komunikace musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení 

odtokových poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu 

nesmí být způsobeno znečišťování povrchu dotčené komunikace. 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, jejich 

likvidace 

Během výstavby bude staveniště oploceno  2m vysokým průhledným mobilním 

oplocením délky 272m  (složeného z průhledného dílce oplocení, stojky a betonové 

patky), proti vniknutí cizích osob. Na JV straně staveniště kde se nachází sousední 

objekt, bude zřízeno neprůhledné oplocení délky 167m (složené z neprůhledného dílce 

oplocení, stojky a betonové patky). V jihozápadní části staveniště bude oplocení 

přerušeno 8,8m širokou uzamykatelnou bránou.  Na oplocení kolem celého staveniště 

budou připevněny výstražné cedule s nápisem NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP 

ZAKÁZÁN. Po dobu stavebních prací bude v místě staveniště a jeho těsné blízkosti 

mírně zvýšená hladina hluku a prašnosti, nebude tím však výrazně narušen chod 

okolních objektů a dopravy.  Staveniště nebude mít vliv na odtokové poměry území. Na 

dané stavbě není nutné provádění asanací a demolice. Kácení dřevin se bude provádět 

pouze v JZ části pozemku, kde navazuje na pozemní komunikaci a je zde několik 

stromů a křovin. Stromy nevyžaduji pro odstranění žádné povolení od odboru životního 

prostředí. 

 

Obr. 7 Oplocení staveniště (zdroj: www.toitoi.cz) 
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Obr. 8 Výstražná cedule – nepovolaným vstup zakázán (zdroj: www.safetyshop.cz) 

Maximální zábory pro staveniště 

Pro potřeby budoucí stavby je nutné provést trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku 

parcelního čísla 131/14 v rozsahu 8932,86m
2
. Dočasný zábor zemědělské půdy nebo 

sousedních pozemků není pro potřeby staveniště nutné. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným 

zákonům a předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP 

č. 381/2001 Sb. Odpady musí být likvidovány pouze oprávněnými osobami. K 

nakládání s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný souhlas k 

nakládání s NO. Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady, vzniklými při 

těchto pracích nakládat, v rámci programu odpadového hospodářství. Na staveništi 

budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi spalovány, 

zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání 

terénu. Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace bude 

řešena centrálním svozem odpadků na skládku společnosti AVE vzdálené 7,5 km od 

místa stavby. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na stavbě budou zřízeny dvě deponie podél SZ hranice staveniště jedna s cca 200 m
3
 

odtěžené ornice a druhá s cca 1130 m3 vytěžené zeminy z výkopů, pro pozdější zásypy, 

násypy a konečné terénní úpravy. Zbytek zeminy bude ze stavby odvezen na skládku 

společnosti AVE vzdálené cca 7,5 km od místa stavby. Při výkopu rýh inženýrských sítí 

se bude vytěžená zemina ukládat vedle výkopu pro následný zásyp. Deponie jsou na 

výkresu zařízení staveniště zobrazeny zelenou barvou.  
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Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel stavby zajistí odvoz a likvidaci komunálního odpadu vznikajícího v průběhu 

realizace stavby. 

Zhotovitel stavby musí provádět práce pouze stavebními mechanismy v dobrém 

technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. 

V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace. Při 

úniku do půdy její okamžitou sanací, tj. odtěžením a následnou kontrolou přítomností 

škodlivin v půdě. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle ohlašovacích postupů 

havarijního řádu a evidovány. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené 

s likvidací následků úniku. 

Stavební odpady, vzniklé při realizaci a označené objednatelem jako nepotřebné, budou 

odvezeny a recyklovány nebo uloženy na řízenou skládku. Odpady nebudou na 

staveništi spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina bude využita pro 

urovnání terénu. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby povinen v plném rozsahu 

dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb., č. 362/2005  Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto 

nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel 

a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce 

a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení 

a stanovených pracovních podmínek. 

Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je dán Zákoníkem práce. Dodavatel 

stavby musí zajistit, aby všechny osoby přítomné na stavbě byli seznámeni s předpisy 

BOZP. Příchozí osoby, které nejsou seznámení s předpisy BOZP s nimi budou 

seznámeni. Obsluhu strojů a jiných mechanizmů vyžadující danou kvalifikaci, smí 

vykonávat pouze osoby vlastnící průkaz s požadovanou kvalifikací. Po stavbě se lze 

pohybovat pouze s ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta, pracovní obuv, 

pracovní oděv, rukavice, prostředky na ochranu zraku a sluchu). 

Stroje a strojní zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně 

uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé 

k bezpečnému provozu. 

Na dodržování BOZP bude dohlížet koordinátor bezpečnosti, z důvodu délky výstavby 

delší než jeden měsíc a přítomnosti více zhotovitelů na stavbě 

U vstupu na staveniště bude umístěna výstražná informační cedule. 
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Obr. 9 Informační cedule (zdroj: www.safetyshop.cz) 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude omezeno bezbariérové užívání okolních staveb 

  

Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Vjezd a výjezd na areálové staveniště musí být řádně označen. U vjezdu oploceného 

areálu se umístí značka s maximální dovolenou rychlostí, kterou se mohou vozidla po 

staveništi pohybovat. Dle požadavků vlastníka komunikace, bude komunikace 

v blízkosti staveniště minimálně dvakrát denně čištěna, případně dle klimatických 

podmínek i častěji. V okolí stavby budou dočasně osazeny dopravní značky, upravující 

maximální dovolenou rychlost a upozorňující na stavbu značkou s nápisem POZOR 

VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. Toto dopravní značení bylo ještě pře zahájením stavby 

schváleno dopravním inspektorátem. 

 

Obr. 10 Informační cedule – pozor výjezd vozidel stavby (zdroj: www.safetyshop.cz) 
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Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, patření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro danou stavbu se nepředpokládá užívání ani přístup osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby bude upřesněno investorem na základě časového průběhu výběrového 

řízení na zhotovitele stavby. 

Předpokládaný termín zahájení výstavby : 03/2015 

Předpokládaný termín dokončení výstavby : 10/2016 

Popis postupu výstavby: 

1. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), sejmutí ornice, zhotovení zařízení 

staveniště dokončení do 4.2015 

2. zemní práce dokončení do 5.2015 

3. hrubá spodní stavba objektu SO01a dokončení do 7.2015 

4. hrubá spodní stavba objektu SO01b dokončení do 11.2015 

5. hrubá vrchní stavba objektu SO01a dokončení do 11.2015 

6. hrubá vrchní stavba objektu SO01b dokončení do 5.2016 

7. zastřešení dokončení objektu SO01a do 12.2015 

8. vnitřní a dokončovací práce dokončení do 10.2016 

9. přístupové komunikace dokončení do 10.2016   

10. kolaudace 11.2016 
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Zájmové území pro navrhovanou stavbu se nachází v katastrálním území Dolní 

Skrýchov (630144), na jihovýchodním okraji obce Dolní Skrýchov navazující na 

severovýchodní okraj Jindřichova Hradce (lokalita průmyslové zóny). Řešený areál 

přiléhá JZ směrem na stávající komunikaci III. třídy, která propojuje obec Dolní 

Skrýchov s hlavní komunikací Pelhřimov / Jindřichův Hradec (silnice I. třídy č. 34 

(E551)). Řešený areál je napojen novým areálovým vjezdem na místní přiléhající 

komunikaci. Se zřizováním dalšího komunikačního napojení na místní veřejnou 

komunikaci se neuvažuje. 

 

Obr. 11 Poloha stavby (zdroj: www.mapy.cz) 
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1 POLOHA AREÁLU VŮČI DŮLEŽITÝM ZÁSOBOVACÍM 

CENTRŮM MATERIÁLŮ 

1.1 Betonárna 

Betonárna se nachází v areálu společnosti HB Beton vzdáleném cca 7km od staveniště. 

Ze společnosti HB beton budou dodávány i sypké materiály pro podkladní vrstvy 

konstrukcí. Tento areál je situován na jihozápadním okraji města Jindřichův Hradec 

podél silnice I. třídy č.34 (E551) směřující do Českých Budějovic. Při dopravě 

materiálu na staveniště se po trase nachází tři kruhové objezdy jeden přejezdný a jeden 

podjezdný most. U těchto mostu není specifikované maximální zatížení ani podjezdná 

výška. 

 

Obr. 12 Trasa do betonárny (zdroj: www.mapy.cz) 
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Obr. 13 Detail kruhového objezdu označení číslo 1 (zdroj: www.mapy.cz) 

 

Obr. 14 Detail mostu označení číslo 2 (zdroj: www.mapy.cz) 

 

Obr. 15 Detail kruhového objezdu označení číslo 3 (zdroj: www.mapy.cz) 
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Obr. 16 Detail kruhového objezdu označení číslo 4 (zdroj: www.mapy.cz) 

 

Obr. 17 Detail podjezdu mostu označení číslo 5 (zdroj: www.mapy.cz) 

1.2 Obalovna  

Obalovna živičných směsí sousedí s areálem betonárny HB Beton při dopravě materiálu 

tedy bude trasa stejná 
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1.3 Skládka společnosti AVE 

Skládka poučnosti AVE se nachází na jižním okraji města Jindřichův Hradec vzdáleném 

cca 7,5km od staveniště. Areál společnosti je napojen na komunikaci druhé třídy silnici 

č.128 směrující k Nové Bystřici. 

Celá trase je téměř stejná jako pro dopravu betonu a živičných směsi. Pouze po výjezdu 

ze skládky se dopravní prostředek cca 2,5 km pohybuje po silnici číslo. 128 po té už je 

trasa totožná. 

 

Obr. 18 Trasa na skládku (zdroj: www.mapy.cz) 
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1.4 Stavební materiál a stroje 

Stavební materiál a stroje budou dopravovány ze společnosti I. Kamenická stavební 

a obchodní firma. Tato společnost je vzdálená cca 19 km od místa stavby. Na trase se 

nenachází dopravní omezení, která by bránila dopravě. 

 

Obr. 19 Trasa do sídla stavební firmy (zdroj: www.mapy.cz) 
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Identifikace stavby 

Název stavby:  Areál průmyslové výroby a vývoje „EDSCHA Hradec 

s.r.o.“ na p.p.č.131/10 v k.ú. Dolní Skrýchov 

Místo stavby:  Česká republika, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, 

k.ú. Dolní Skrýchov (630144), p.p.č. 131/10 

Charakter stavby: novostavba 

Účel stavby: areál strojírenské výroby a vývoje  

Typ stavby: trvalá stavba 

Funkce: výrobní a vývojová strojírenská hala s administrativní 

přístavbou a přístavbou zázemí výroby 

Investor: EDSCHA Hradec s.r.o. 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Klimatické podmínky: sněhová oblast:  III. (Sk = 1,5 kNm-2)  

 větrová oblast:  III. (vb,0 = 27,5 ms-1)  

 teplotní oblast:  - 15 °C 

Členění na stavební objekty 

F1. Stavební objekty 

SO-01Hala výroby a vývoje, včetně administrativní přístavby a přístavby zázemí 

výroby 

F2. Inženýrské objekty 

IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové úpravy  

IO-02: Areálový vodovod 

IO-03: Kanalizační přípojka splašková a areálová splašková kanalizace včetně 

čerpací  stanice, areálová dešťová kanalizace včetně ORL a opravy koksového filtru 

IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL přípojky plynu  

IO-05 : Areálový STL plynovod 

IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 

IO-07 : Areálový rozvod  NN 

IO-08 : Přípojka telefonu  

IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení   
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1 ZEMNÍ PRÁCE  

1.1 Přípravné práce 

 Předání projektové dokumentace. 

 Předání staveniště. 

 Oplocené staveniště 2m vysokým plotem. 

 Osazení výstražných cedulí. 

 Odstranění křovin. 

 Sepsání protokolu o předání staveniště a provedení zápisu do stavebního deníku. 

 Vytyčení plochy pro sejmutí ornice.  

 Stabilizace zaměřených bodů zajišťovacím kolíkem. 

1.2 Výkopové práce 

Sejmutí ornice 

 Plocha sejmutí ornice je 7232m
2
 , hrnutí zeminy bude probíhat buldozerem do 

hloubky 0,5m, postupným hrnutím vrstev v tloušťce 20 – 40cm a v délce jednoho 

záběru maximálně 100m. Na řešeném pozemku se nachází zeminy třídy těžitelnosti 

1.  -  4.  

 Cca 200m
3
 ornice se uloží podél oplocení v severozápadní části staveniště. 

 Ostatní zemina bude nakladačem naložena na nákladní automobil a odvezena na 

skládku vzdálenou 7,5km od místa stavby. 

Vytyčení 

 Vytyčení objektu teodolitem a nivelační latí. 

 Vytyčené body se zajistí zajišťovacím kolíkem a následně stavebními lavičkami. 

Poté stavbyvedoucí zkontroluje vytyčení, a to zejména délky stran, úhly, 

úhlopříčky atd.  

 O vytyčení se provede zápis do stavebního deníku.  

Zhotovení stavebních laviček  

 Umístění laviček ve vzdálenosti cca 3 – 5m, aby nepřekážely pohybu strojů těžké 

techniky. 

 Na horní hranu stavebních laviček se umístí hřebík.  

 Kontrolu laviček, jejich rovinnost a polohu provede stavbyvedoucí s vedoucím 

čety.   
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Obr. 20 Stavební lavičky (zdroj: www.fce.vutbr.cz/GED/puchrik.l/geodezie/ulohy/plavecky.html) 

Výkopy jam, rýh (těžba zeminy)   

 Rypadlo - nakladačem se odtěží zemina do hloubky 1m, v 2. – 4. třídě těžitelnosti 

hornin. 

 Rypadlo - nakladačem je vyhlouben výkop stavební jámy pod objektem zázemí 

výroby hluboké 3,08 m v hornině 3. –  4. třídy těžitelnosti.  

 Pod administrativní přístavbou bude rypadlo - nakladačem odtěžena zemina 

v hloubce od 0,6m do 1m. 

 Výkopy základových pasů budou provedeny rypadlo – nakladačem v hloubce od 

0,5m až do 1,5m 

 Cca 1130m
3
 zeminy se ponechá na staveništi podél severozápadní hranice pro 

pozdější zásypy a terénní úpravy, zbylá vytěžená zemina se nákladními automobily 

odveze na skládku vzdálenou 7,5km od místa stavby. 

 Hrany výkopu se zajistí svahováním v poměru 1:1. Přístup do jámy se zabezpečí 

po rampě ve spádu 1:2. 

 V průběhu zemních prací kontroluje vedoucí čety sklon svahu a stabilitu výkopu.  

 Dočištění základové spáry provedou pomocní dělníci ručně. 

 Rýhy, pro vedení inženýrských sítí, budou vyhloubeny rypadlo - nakladačem 

a musí být ve spádu 1% směrem k napojení na veřejnou kanalizační síť.  

 Výkopy rýh a jam musí být zajištěny proti pádu osob do hloubky. 

 Hraný výkopů patek se zajistí svahováním v poměru 1:0,25. 

 Mezi patkami pro 14. a 15. sloup se rýhování provede dodatečně, z důvodu 

ponechání vjezdu pro pohyb pracovních strojů a snadnější montáž ocelové 

konstrukce. 
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Hutnění 

 Zemní pláň bude hutněna (zválcována) vibračním válcem minimálně na Edef2= 

80Mpa dna základových patek se zhutní vibračním pěchem. 

1.3 Násypové práce 

 Na zhutněnou plochu příjezdové komunikace, parkoviště a objektů zařízení 

staveniště bude nákladními automobily navezen podsyp (štěrkopísek frakce 0-

8mm).  

 Navezený materiál se rovnoměrně rozprostře grejdrem po celé ploše na tloušťku 

vrstvy podsypu 200mm. 

 Jednotlivé vrstvy se hutní vibračním válcem a pěchem. 

 Podsyp pod část výrobní, administrativní a přístavbu zázemí výroby bude proveden 

až dodatečně po betonáži základových patek a pasů.  
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2 ZÁKLADY 

2.1 Přípravné práce 

 Kontrola rovinnosti, suchosti, únosnosti a dočištění základové spáry.  

 Stavbyvedoucí společně s vedoucím čety zkontrolují geometrii výkopu (rozměry, 

šířku, hloubku), stejnorodost základové půdy, stav základové spáry a neporušenost 

laviček. 

 Železobetonové základové pasy se vybetonují do připraveného bednění. 

Položení zemnícího pásku  

 Položení nerezových zemnících pásků hromosvodu profilu 30x4mm na dno 

výkopů. 

 U patek pod ocelové sloupy je zemnící pásek položen až po vybetonování 

podkladního betonu. 

Betonáž podkladního betonu 

 Podkladní vrstva z prostého betonu třídy C 12/15 o mocnosti 100mm bude pod 

železobetonovými patkami a základovými pasy  

 Primární doprava betonu na stavbu je autodomíchávačem z betonárny vzdálené 

7km.  

 Sekundární doprava betonu do výkopů proběhne skluzem přímo z dopravního 

prostředku a pomocí stacionárního čerpadla. 

 Při ukládání se dbá na to, aby beton nebyl do výkopu ukládán z výšky větší než 

1,5m, aby nedošlo k znehodnocení betonové směsi. 

 Beton je na dně výkopu rovnoměrně rozhrnován. 

 Dřevěnou latí bude beton urovnán do požadované výšky horního povrchu 100mm. 

 Po betonáži následuje tři dny technologická přestávka.  

2.2 Betonáž základových pasů a patek 

Zhotovení bednění základových patek I. stupně a základových pasů 

 Základním prvkem bednění jsou svlakové stěny z prken tl.25mm, šířky 150mm 

a hranoly průřezu 100x100 mm. 

 Zhotovení svlakové stěny je mimo výkop, prkna se nařežou na požadovanou délku, 

přiloží k sobě na sraz tak, aby jejich celková šíře byla rovna výšce prvního stupně 

základové patky 

 Následuje spojení prken svlakem s ocelovými hřebíky.   
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 Svlaková stěna se vztyčí tak, aby s podkladním betonem svírala úhel 90° 

a kopírovala vyznačený tvar základových patek.  

 Z vnější strany se bednění po obvodě zapře hranolem o hranu výkopu. 

 Z vnitřní strany je nanesen odbedňovací nátěr určený pro dřevěná bednění.  

 Pro základový pas je postup montáže obdobný jako u patek, ovšem šířka svlakové 

stěny je rovna výšce základu. 

Vyztužení I. stupně a základových pasů 

 V první řadě je nutné provést kontrolu dodané výztuže (průměr výztuže 20, 16 

a 12, třída oceli, naohýbání výztuže). 

 Krytí výztuže 50mm bude dodrženo distanční lištou předepsanou projektem.  

 Výztuž je vyvázána dle betonářského výkresu základů.  

 V místě křížení prutů je výztuž svázána pomocí vázacího drátu, svařena 

elektrickým obloukem nebo bodovými sváry.  

 Pro napojení prvního stupně patky na druhý musí být nad úroveň hrany patky 

vyvedena výztuž dle betonářského výkresu.  

 Správnost vyvázání výztuže zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem 

a provede zápis do stavebního deníku.  

Betonáž I. stupně patky a základových pasů 

 Kontrola dodacího listu (doba záměsu, třída betonu) betonu C 20/25. 

 Primární doprava betonu na stavbu je autodomíchávačem. 

 Sekundární doprava betonu přímo do bednění proběhne skluzem a stacionárním 

čerpadlem.  

 Během betonáže je nutné dát pozor na to, aby výztuž patky nebyla posunuta 

a deformována. 

 Před betonáží se navlhčí povrch podkladního betonu.  

 Beton je do konstrukce ukládán z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo k jeho 

znehodnocení.  

 V místě styku I. a II. stupně patky bude provedena pracovní spára.  

 Betonáž základových pasů pod vnějšími stěnami je nutné provádět tak, aby při 

betonování odskoku nedocházelo k vytékání betonové směsi. 

 V průběhu celé betonáže jsou na vyznačených místech vynechány prostupy pro 

trasy instalací. 

 V místech prostupu instalací základy, je nad prostup vloženo minimálně 5 prutů 

Ø 10mm s přesahem minimálně 500mm za prostup na obě strany. 
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Hutnění betonu I. stupně základové patky a základových pasů 

 Ponorným vibrátorem bude beton hutněn tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly.  

 Následuje tři dny technologická přestávka. 

 Po dobu technologické přestávky je beton ošetřován a chráněn před povětrnostními 

vlivy. 

Odbědnění základových pasů a I. stupně základové patky 

 Odbednění základových pasů a patek proběhne po uplynutí technologické 

přestávky.   

 Při odbedňování se v prvním kroku odstraní zápěrné hranoly.  

 Následuje demontáž svlakových stěn. 

 Očištění bednění od zbytků betonové směsi. 

 Po odbednění bude zkontrolována geometrie základů a rovinnost povrchu 2m latí 

s tolerovanou odchylkou ±5mm. 

 Po odbednění se na základové pasy (z vnější strany) pod administrativní budovou 

provede montáž tepelné izolace. 

Zhotovení bednění základových patek II. stupně 

 Po technologické přestávce se začne s montáží dřevěného bednění II. stupně 

železobetonových patek.  

 Základním prvkem bednění jsou svlakové stěny z prken tl.25mm, šířky 150mm 

a hranoly průřezu 100x100 mm.  

 Zhotovení svlakové stěny mimo výkop, prkna se nařežou na požadovanou délku, 

přiloží k sobě na sraz tak, aby jejich celková šířka byla rovna výšce II. stupně 

patky. 

 Celá stěna se spojí svlakem s ocelovými hřebíky.  

 Následuje vztyčení stěny bednění (desky) tak, aby s horní hranou prvního stupně 

svírala úhel 90° a kopírovala vyznačený tvar II. stupně základové patky.  

 V poslední kroku se bednění zapře o hranu výkopu hranolem. 

Úprava pracovní spáry 

 Před montáží výztuže je pracovní spára mezi I. a II. stupněm základové patky 

pečlivé očištěna a zdrsněna. 

Vyztužení II. stupně základové patky 

 Na vyčnívající výztuž I. stupně se naváže výztuž II. stupně.  

 Do II. stupně se zafixují prvky (ocelové tyče na jedné straně opatřeny závitem) pro 

ukotvení ocelových sloupů. 
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 Minimální předepsané krytí dle třídy konstrukce a vlivu prostředí je 50mm.  

 Výztuž bude v místě křížení svázána pomocí vázacího drátu, svařeny elektrickým 

obloukem nebo bodovými sváry. 

 Ocelové tyče se bodovými sváry navaří na výztuž patky.  

Betonáž II. stupně základové patky 

 Při dodávce betonu je zkontrolován dodací list (doba záměsu, třída betonu) betonu 

C 20/25. 

 Primární doprava betonu na stavbu je autodomíchávačem.  

 Sekundární doprava betonu přímo do bednění proběhne skluzem a stacionárním 

čerpadlem. 

 Před betonáží se povrch pracovní spáry navlhčí.  

 Beton je do konstrukce ukládán z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo k jeho 

znehodnocení.  

Hutnění betonu II. stupně základové patky 

 Během betonáže je průběžně ponorným vibrátorem beton hutněn tak, aby se 

jednotlivé záběry vpichů překrývaly. 

 Po dokončení betonáže následuje tři dny technologická přestávka.  

 Během technologické přestávky je beton ošetřován a chráněn před povětrnostními 

vlivy. 

Odbednění základové patky 

 V první fázi proběhne demontáž zápor bednění. 

 V druhé demontáž stěn bednění.  

 Po demontáži se prvky bednění rozeberou, očistí od zbytků betonu tak, aby bylo 

možné řezivo znovu použít. 

2.3 Železobetonová deska 

Podsyp pod podkladní beton administrativní objekt a zázemí výroby 

 Štěrkopískový podsyp pod administrativní objekt a objekt zázemí výroby je frakce 

0 – 32mm. 

 Štěrkopísek určený k podsypu navezou nákladní automobily z betonárny HB Beton 

vzdálené 7km od stavby. 

 Pomocí rypadlo – nakladače a kolečka se materiál naveze k místu, kde bude 

podsyp proveden.  

 Podsyp je zhutněn vibračním válcem na dálkové ovládáni 
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 Mocnost vrstvy podsypu je dle projektu stanovena na 200mm, horní plocha musí 

být v rovině s hranami základových pasů, nesmí být vyšší ani nižší.  

Bednění podkladního betonu 

 Podkladní železobetonová deska je z prostého betonu C 25/30 -XC2  

 Železobetonová deska je vyztužená svařovanou ocelovou sítí o Ø6/6 mm 

s velikostí ok 100/100 mm a minimálním krytí 50mm.  

 Deska se vybetonuje pouze pod administrativním objektem a zázemím výroby.   

 Před betonáží je po obvodě desky osazeno dřevěné bednění z prken šířky 

100 a tloušťky 12 mm.  

 Prkna se nařežou na požadovanou délku, přiloží k sobě na sraz tak, aby jejich 

celková šířka byla rovna minimálně 200mm, a spojí se svlaky s ocelovými hřebíky. 

 Připravené desky vztyčené do svislé polohy zapřené hranolem 100 x 100mm se 

z vnitřní strany opatří odbedňovacím nátěrem určeným pro dřevěná bednění. 

Zhotovení terčů 

 Terče jsou vybetonovány po každých 5 m délky nebo na délku trubky do takové 

výšky, aby se na ně nechala položit ocelová trubka, podle které je deska urovnána 

do požadované výšky.  

 Terče budou betonovány ze zvlhlé směsi, která je na stavbu dopravena nákladním 

automobilem.  

 Rozmístění výztuže 

 Kolem betonované plochy se připraví výztuž (kari sítě) na několik menších skládek 

pro plynulejší postup betonáže.  

 Při betonáži je pak výztuž postupně odebírána a ukládána do konstrukce. 

Betonáž 

 Betonáž bude prováděna od jednoho okraje desky k druhému.  

 Beton je na stavbu dopraven autodomícháváčem a následně vysypán do 

stacionárního čerpadla, kterým je dopraven na místo uložen. 

 Beton se rozhrne a dřevenou latí urovná do požadované výšky.  

 V průběhu betonáže se rozmisťují sítě z připravených skládek.  

 Výztuž se podloží distančními podložkami, aby bylo dodrženo minimální krytí 

výztuže dle třídy konstrukce a stupně vlivu prostředí je 50mm. Sítě jsou přes sebe 

přeloženy minimálně o jedno oko. 

 Drátkobetonová deska v provozní hale bude vybetonována až po montáži 

obvodového pláště. 
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Hutnění betonu 

 Vibrační latí probíhá hutnění betonu tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly.  

 Po betonáži následuje technologická přestávka tři dny pro zatuhnutí betonu.  

 Během technologické přestávky je beton ošetřován a chráněn před povětrnostními 

vlivy (např. kropením betonu, zakrytím atd.). 

Demontáž bednění železobetonové desky 

 Po uplynutí technologické přestávky, kdy železobetonová deska dosáhne 

požadované pevnosti je možné provést demontáž bednění. 

 Bednění se očistí od zbytků betonu a rozebere tak, aby bylo možné řezivo znovu 

použít. 

 Po odbednění se zkontroluje sklon a rovinnost povrchu 2m latí s tolerovanou 

odchylkou ±5mm. 
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3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.P.P. Z.V. A 1.N.P A.D. 

3.1 Přípravné práce 

 Dokončení všech základových konstrukcí a podkladní železobetonové desky. 

 Primárním zdícím materiálem jsou keramické a betonové bloky. 

3.2 Položení hydroizolace pod zdivo  

 Na železobetonovou desku se válečky nanese penetrační nátěr v předepsané 

tl.0,5mm. Penetrační nátěr se nechá cca jeden den zaschnout.  

 Po jednodenní přestávce je zahájeno natavování asfaltových pásů.  

 Přesah izolace od spodní hrany zdiva musí být minimálně 150mm na každou 

stranu. S pokládkou hydroizolce se začne v jednom z rohu železobetonové desky  

 Pásy jsou natavovány PB lahví s plynovým hořákem.  

 Spojení hydroizolačních pásů je přesahem minimálně 100mm. 

3.3 Vytyčení zdiva 

 Provázkem, olovnicí a pásmem bude provedeno vytyčení zdiva.  

 Provázek uvázaný za hřebíček na stavební lavičce se natáhne a uváže za hřebíček 

na protilehlé stavební lavičce.  

 V místě křížení obou provázků se spustí olovnice a tužkou nebo křídou se toto 

místo označí.  

3.4 Založení rohů zdiva 

 V rohu zdiva je nanesena vrstva maltoviny v tloušťce přibližně 10mm. 

 Založení zdiva provádí zedník, který pomocí gumové paličky a vodováhy urovná 

tvárnici ve svislém i vodorovném směru. 

 Maltovina, která slouží jako pojivo cihel, bude míchána na staveništi. 

3.5 Vyzdění první řady zdiva  

 Mezi rohovými tvárnicemi se napne provázek tak, aby nebyl prověšený, 

překroucený nebo jinak poškozený.  

 Na hydroizolaci se nanese vrstva maltoviny v tloušťce přibližně 10mm.  

 Do připraveného lože budou uloženy tvárnice a pomocí gumové paličky 

s vodováhou urovnány ve svislém i vodorovném směru. Vnější hrana tvárnice 

kopíruje dráhu napnutého provázku.  
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3.6 Vyzdění druhé řady zdiva 

 Na první řadu zdiva se nanese malta. 

 Zedníci vyzdí rohy druhé řady zdiva, provedou urovnání v obou směrech a z vnější 

strany rohových tvárnic natáhnou provázek.  

 Dále pokračuje ukládání tvárnic do malty, vnější strana tvárnic lícuje s nataženým 

provázkem.  

 Průběžně je kontrolováno dodržení svislosti, vodorovnosti, tloušťky spár a vazby 

zdiva.  

 V místech otvorů dveří, oken a jiných prostupů se zdivo vynechá.  

 V průběhu zdění se do ložných spár nosných stěn zabudují stěnové spony pro 

ukotvení příček 

 Betonové šalovací tvárnice se vyplňují betonem C  20/25 a   provazují ocelovou 

výztuží. 

 Po vyzdění do tzv. první výšky zdiva (1,5m) se provede montáž lešení, aby bylo 

možné pokračovat výš.  

3.7 Lešení  

 Z důvodu snadné a rychlé montáže bylo zvoleno hliníkové lešení, šířky 1200 mm 

a výšky 1,25 m. Skládá se ze svislého ocelového rámu, podlážky, zarážky 

a zábradlí.  

3.8 Vyzdění druhé výšky  

 Postup se bude shodovat se zděním první výšky keramického i betonového zdiva. 

 Při dopravě materiálu do výšky na podlahu lešení se musí dodržet předepsané šířky 

dopravního, materiálového a pracovního pásma.  

 Po vyzdění druhé výšky bude zvýšena úroveň podlahy lešení tak, aby bylo možné 

provést vyzdění další výšky zdiva.  

3.9 Osazení překladů  

 Keramické překlady se ukládají rovnou hranou do maltového lože.  

 Při osazování do obvodové zdi se mezi překlady vkládá tepelná izolace 

z polystyrénu. 

 Hotové překlady se na několika místech převážou rádlovacím drátem.  

 Ve vnitřním zdivu, nosném i nenosném, budou nad otvory uloženy systémové 

keramické a ocelové překlady.   
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3.10 Dozdění  

 Při zdění poslední výšky se postupuje stejným způsobem jako u předchozích dvou 

dokud nebude dosaženo výšky stěny dle projektu.  

3.11 Izolace stěn podzemního podlaží 

 Očistí se povrch, na který bude přiložena hydroizolace.  

 V prvním kroku se na stěnu přiloží ochranná textilie, přeložení textilií přes sebe je 

minimálně 50mm.  

 Hydroizolační folii začínáme instalovat od spodní části konstrukce k horní. 

 Pásy se ukotví liniovými kotvícími pásky z poplastovaného plechu s roztečí 

350mm.  

 Úchytné ukončovací prvky se připevňují bodově zatloukacími rozpěrnými nýty 

s roztečí 200mm. Uchycení se nesmí provádět ocelovými hřebíky.  

 Spojení dvou pásů přeplátovaným spojem je pomocí svařování horkým vzduchem.  

 Minimální přesah spoje folií je 100mm.  

 Na ukotvené pásy se přiloží ochranná textilie, která bude bodově přichycena 

polyuretanovým lepidlem k PVC folii. Okolí prostupů bude zaizolováno 

speciálním těsnícím tmelem.  

3.12 Provedení ochranné přízdívky 

 Přizdívka z cihel plných pálených je vyzděná na maltu vápenocementovou.  

 Zdivo se musí provázat vazbou minimálně o ¼ cihly.  



4. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 68 

4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  

4.1 Přípravné práce 

 Dokončení všech svislých zděných konstrukcí.  

 Nosným prvkem stropu jsou předpjaté železobetonové stropní panely uloženy na 

železobetonový ztužující věnec z betonu C20/25-XC1, oceli B500B, profilů R12 

a R6.    

4.2 Železobetonové markýzy montáž bednění, vyztužení, 

betonáž 

 Z důvodu atypického tvaru markýz bude použito dřevěného bednění v kombinaci 

s prvky systémového bednění.  

 Na dřevěné bednící nosníky, podepřené stropními podpěrami, se položí bednící 

desky. 

 Půdorysný obloukovitý tvar konstrukce bude vytvořen dřevěnými prkny, která se 

vyskládají do požadovaného tvaru a zapřou hranoly.   

 Na bednění bude z vnitřní strany nanesen odbedňovací nátěr.  

 Do připraveného bednění se vyváže výztuž, v místě křížení se výztuž svazuje 

přesahem nebo svařováním. 

 Hlavní podélná výztuž je navržena z profilů Ø20, 12mm, výztuž po obvodě 

konzoly z Ø8mm a rozdělovací výztuž z Ø6 a 8mm po 150mm.  

 Výztuž konzoly nad hlavním vstupem musí být provázána s výztuží přilehlých 

věnců.  

 Betonáž se provádí ve dvou záběrech v prvním betonáž vodorovné části markýzy 

nad hlavním vstupem a markýzy nad bočním vstupem.  

 Svislá část markýzy nad hlavním vstupem bude vybetonována až v druhém záběru. 

 Při betonáži se ponorným vibrátorem hutní beton tak, aby se jednotlivé vpichy 

hlavice překrývaly.  

 Po dokončení betonáže je konstrukce ošetřována a chráněna proti povětrnostním 

vlivům.   

 V konečné fázi je konstrukce částečně odbedněna a ponechány jsou pouze některé 

podpěry do doby, než beton dosáhne požadované pevnosti. 

4.3 Vyzdění věncovek I. úrovně věnců po obvodě stropu  

 S ukládáním věncovek se začíná v jednom rohu konstrukce a pokračuje se kolem 

celého obvodu stropu.  
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 Na poslední řadu svislého nosného zdiva se k vnějšímu okraji nanese pruh malty 

v požadované tloušťce cca 10mm a v šířce odpovídající  věncovce.  

 Osadí se první věncovka a urovná se ve svislém a vodorovném směru. 

 S osazováním dalších věncovek se pak pokračuje kolem celého obvodu. 

 Věncovky se spojují systémem pero drážka.  

4.4 Vložení tepelné izolace I. úrovně věnců 

 Tepelná izolace je vložena do konstrukce tak, aby přiléhala k vnitřní straně 

věncovky.  

 Minimální tloušťka izolace musí být 80mm.  

4.5 První úroveň věnce, vyztužení a betonáž 

 Nejprve se provede montáž bednění, u obvodových stěn pouze z vnitřní strany 

objektu u vnitřních nosných stěn z obou stran. 

 Konstrukce bednění je tvořena svlakovými stěnami z prken tl.25mm, šířky 150mm 

a svlaků. 

 Montáž svlakových stěn bednění bude provedena na podlaze. Připravená stěna 

bednění (desky) se přiloží k nosné stěně.  

 Následuje výškové urovnání, upevnění a ztužení celého bednění.  

 Na bednění je z vnitřní strany nanesen odbedňovací nátěr.  

 Výztuž věnců je vyvázána z 4Ø12mm a třmínku Ø6mm o délce 200mm oceli 

B500B. 

 Beton je na stavbu dopraven v domíchávači a do konstrukce je ukládán čerpadlem 

z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo k jeho znehodnocení.  

 I. úroveň věnců je zarovnána do výšky věncovky.  

 Po dokončení betonáže je konstrukce ošetřována a chráněna proti povětrnostním 

vlivům.   

 V konečné fázi je konstrukce odbedněna a zkontrolována. 

4.6 Vyzdění věncovek a vložení tepelné izolace II. úrovně 

věnců 

 Vyzdění věncovek a uložení tepelné izolace bude provedeno stejným způsobem, 

jako u I. úrovně železobetonového věnce. 
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4.7 Uložení stropních panelů 

 Pro administrativní přístavbu a zázemí výroby jsou navrženy panely tloušťky 320, 

250 a 200mm.  

 Stropní panely budou ukládány přímo z dopravního prostředku pomocí autojeřábu. 

 Během přepravy na stavbu musí být stropní panely uloženy v poloze, v jaké budou 

následně zabudované do konstrukce.  

 Jednotlivé panely se osazují na sraz a musí být k sobě vždy co nejvíc přiraženy, 

aby mezi nimi nevznikla mezera, kde by protekla zálivková směs. 

 V některých místech, určených projektem, je nutné použít stropní ocelovou 

výměnu. 

4.8 Druhá úroveň věnce vyvázání výztuže a betonáž 

 Mezi tepelnou izolací a panel bude vyvázána výztuž z 2xØ10mm a třmínků 

z Ø6mm o délce 200mm z oceli B500B.  

 Pruty výztuže se v místě křížení svazují pomocí vázacího drátu, svařují 

elektrickým obloukem nebo bodovými sváry.  

 Do spár mezi panely je vložena zálivková výztuž, která je provázána s výztuží 

věnců. 

 Po schválení vyztužení následuje betonáž věnců a spár mezi panely. 

 Po dokončení betonáže je konstrukce ošetřována a chráněna proti povětrnostním 

vlivům.   

 V konečné fázi je konstrukce zkontrolována. 
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5 SCHODIŠTĚ 

5.1 Přípravné práce 

 V objektech je navrženo ocelové a železobetonové prefabrikované schodiště. 

 Jednoramenné zakřivené železobetonové prefabrikované schodiště bude v objektu 

administrativní přístavby. 

 Jednoramenné přímé ocelové schodiště v hale výroby a vývoje. 

5.2 Rozměření osazení schodiště 

 Na stěny a stropní konstrukci se rozměří a vyznačí kotevní místa pro uložení 

schodiště. 

5.3 Osazení schodiště 

 Železobetonová schodiště budou vyrobena na míru v betonárně HB BETON, 

ocelová pak v ocelárnách společnosti HOCHTIEF v Plané nad Lužnicí. 

 Osazování částí železobetonového schodiště je přímo z korby nákladního 

automobilu autojeřábem. 

 Schodiště v administrativní části bude podepřeno stěnou z keramických 

broušených bloků, ocelové schodiště je ukotveno do podlahy a stropu. 

 Železobetonové schodiště je montováno ze tří částí, ocelové ze čtyř. 

 Jednotlivé části schodiště se v označených místech spojí, ukotví ke stěně, stropu 

nebo k podlaze. 

 Ocelové schodiště bude osazeno až po dokončení drátkobetonové desky v hale 

výroby. 
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6 ZASTŘEŠENÍ ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU 

A OBJEKTU ZÁZEMÍ VÝROBY 

6.1 Přípravné práce 

 Skladba střešního pláště je tvořena vyrovnávací betonovou mazaninou, na kterou 

bude položena parozábrana z asfaltových pásů s následným nalepením dvou vrstev 

spádových desek (EPS klíny v min. 2% spádu – spádované do navrhovaných 

střešních vpustí). Přes spádové klíny, opatřené samolepícími modifikovanými 

asfaltovými pásy, bude položena textilie ze syntetických vláken. Střešní konstrukce 

bude zakryta mechanicky kotvenou povlakovou krytinou.  

 Povlaková krytina bude vytažena do úrovně atiky, pod navržené oplechování s 3% 

spádem směrem k vnitřním odtokovým vpustím. 

6.2 Napojení kanalizačního systému 

 Napojení odvodnění střechy na kanalizační systém dešťového odpadního bude 

typovými střešními vtoky.  

 Potrubí je navrženo z plastových trub o průměru 125mm. 

 Spojování jednotlivých kusů potrubí je zasunutím menšího konce do hrdla.  

 Před samotným spojením se ještě vyzkouší, zda do sebe trubky pasují. 

6.3 Cementová vyrovnávací mazanina 

 Vyrovnání podkladu vyrovnávací stěrkou v tloušťce 40mm.  

 Po dokončení je nutné dodržet jednodenní technologickou přestávku.  

6.4 Penetrační nátěr 

 Nátěr bude nanášen válečky v rovnoměrných vrstvách po celé ploše střechy.  

 Po nanesení nátěru se ponechá čas udávaný výrobcem na zaschnutí. 

6.5 Parotěsná zábrana  

 Pokládka parotěsné zábrany tl.0,20mm.  

 Zatěžkání folie lepenými spádovými kliny z EPS.  

 Okraje folie jsou vyvedeny až nad úroveň horní hrany klínů. 

6.6 Spádové desky EPS 

 Pokládkou a lepením spádových klínů se začne od kratší strany plochy střechy. 



4. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 73 

  Klíny budou postupně lepené k parozábraně a skládané na sebe do požadované 

výšky 300 až 420mm ve sklonu 2%.  

 Spojení vrstev klínu je plastovými kotvícími prvky 

6.7 Separační vrstva z textilie ze syntetických vláken 

 Textílie ze syntetických vláken je položena přes spádové klíny.  

 Ukotvení separační vrstvy bude provedeno společně s kotvením povlakové krytiny. 

6.8 Povlaková krytina (mechanicky kotvená) 

 Povlaková krytina vyztužená polyesterovou mřížkou bude kotvena mechanicky 

teleskopy s vysoce jakostního polypropylenu v kombinaci se šrouby z lehkých 

slitin. 

 Krytina musí být vyvedena až po úroveň atiky pod navržené oplechování.  

 Minimální podélný přesah folií je 90mm.  

 Folie jsou spojovány horkovzdušným svařováním s minimální šířkou svaru 30mm. 

  

Obr. 21 Kotvení povlakové krytiny 
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7 DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 

7.1 Přípravné práce 

 Musí být dokončeny všechny vodorovné nosné konstrukce.  

 Vnitřní příčky jsou navrženy z přesných příčkovek z bílého pórobetonu 

v tloušťkách 100 a 150mm na tenkovrstvou systémovou zdící maltu, cihly pálené 

na maltu vápenocementovou. 

 Navázání příček na nosné stěny bude provedeno pomocí ocelových kotevních 

prvků.  

7.2 Rozměření příček a ocelových zárubní 

 Ocelovým pásmem, křídou nebo tužkou se na stěnách a na podlaze vyznačí poloha 

příček a vyznačení otvorů.  

7.3 Položení hydroizolace 

 V 1.p.p u objektu zázemí výroby a v 1.n.p . administrativního objektu se pod 

příčky položí hydroizolace proti pronikání zemní vlhkosti.  

 V místě zdiva se pod hydroizolaci válečky nanese penetrační nátěr a nechá cca 

jeden den zaschnout. 

 Natavování pásu se bude provádět PB lahví s plynovým hořákem.  

 Hydroizolační pásy se nastavují přesahem minimálně 100mm.  

7.4 Vyrovnání a osazení ocelových zárubní 

 Dle rozměření budou ocelové zárubně osazeny a urovnány do požadované výšky.  

 Ve směru svislém budou urovnány pomocí vodováhy a olovnice.  

 Urovnání do požadované výšky se provádí dřevěnými klíny.  

 Zárubně se stabilizují prkny.  

7.5 Vyzdění první výšky 

 Na položený pás se nanese vrstva malty dle druhu příčky.  

 Do malty se podle nataženého provázku ukládají příčky, provádí se urovnání 

pomocí gumové paličky v podélném i vodorovném směru.  

 Tvárnice se kotví k připraveným ocelovým páskům v nosných stěnách. 

 V průběhu ukládání tvárnic si zedníci kontrolují dodržení svislosti, vodorovnosti, 

tloušťky spár a vazby zdiva minimálně o 1/4 tvárnice.  
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 Po vyzdění do tzv. první výšky zdiva (1,5m) se provede montáž lešení, aby bylo 

možné pokračovat výš.  

7.6 Zhotovení lešení 

 Z hliníkových dílců se sestaví lešení do takové výšky, z které je možné pokračovat 

s ukládáním zdících prvků druhé výšky zdiva. 

7.7 Vyzdění druhé výšky zdiva 

 Zděním druhé výšky se pokračuje navázáním na předešlý průběh zdění.  

 Postup bude shodný se zděním první výšky zdiva.  

 Při dopravě materiálu na podlahu lešení se musí dodržet předepsané šířky 

dopravního, materiálového a pracovního pásma.  

 Po vyzdění druhé výšky bude zvýšena úroveň podlahy lešení. 

7.8 Osazení překladů 

 Ve vnitřním nenosném zdivu budou keramické nebo pórobetonové překlady  

 Překlady se ukládají rovnou hranou do maltového lože.  

 Uložení překladů v konstrukci je dle nákresů výrobce.  

7.9 Dozdění 

 Po vyzdění druhé výšky se podlaha lešení přesune výš pro pohodlné dozdění.  

 Zdění poslední výšky pokračuje, dokud nebude dosaženo výšky stěny dle projektu. 

 V místech, stanovených projektem, je nutné pod stropem poslední dvě řady zdiva 

vynechat pro vnitřní instalace. 



4. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 76 

8 VÝPLNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OTVORŮ 

8.1 Přípravné práce 

 Před montáží musí být dokončeny všechny svislé konstrukce. 

 U otvoru pro okna a dveře se překontroluje šířka a výška. 

 Vnější výplň (oken, dveří) bude plastová s izolačním dvojsklem, s vnějším 

i vnitřním odstínem bílé. 

 Vnitřní dveře v administrativní budově jsou navrženy dřevěné. Dveře budou 

osazeny do systémových ocelových rámových zárubní. 

 Dveře mezi administrativní budovou, zázemím výroby a halou budou protipožární. 

8.2 Montáž výplně otvoru 

 V prvním kroku se provede osazení kotev do rámu. 

 Následuje usazení rámu okna do ostění a uchycení kotevních plechů do zdiva 

hmoždinkami. 

 Zaměření svislosti a vodorovnosti jednotlivých profilů rámu. 

 Montáž distančních podložek mezi rám a ostění uprostřed výšky rámu, nad klikou 

a pod spodním závěsem. 

 Stabilizace rámu zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr. 

 Vyplnění spáry mezi rámem a ostěním izolačním materiálem. 

 Kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinnosti rámového profilu měřením 

ve třech bodech (výška i šířka u krajů a uprostřed) – tolerance ±2mm. 

 Uzavření vnější i vnitřní spáry kolem rámu trvale pružným tmelem. 
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9 MONTÁŽ OCELOVÉHO SKELETU 

9.1 Přípravné práce 

 Před montáží musí být dokončeny základové patky. 

9.2 Montáž sloupu na zemi 

 Ocelové sloupy budou tvořeny spojenými ocelovými C – profily.  

 Spojení profilů je provedeno na montážní ploše ze zhutněné štěrkodrti.  

 Dva profily se přes vloženou distanční vložku spojí pozinkovanými šrouby 

a spojovací matkou v předvrtaných otvorech. 

 Pro osazení jeřábové dráhy je sloup zesílen C – profily. 

 Ve vrcholu sloupu je osazen uzavřený ocelový profil, na který pak bude osazena 

jeřábová dráha.  

 V místě výdeje a příjmu zboží budou osazeny sloupy, které jsou konstrukčně 

řešeny jako příhradová konstrukce.  

 Sloup je smontován na zemi na dřevěných podkladech, spojování jednotlivých 

částí konstrukce je šroubovým spojem.  

 V patě sloupu je koutovými sváry po vnějším obvodě C – profilů provedeno 

přivaření kotvící desky o tl.20mm. 

9.3 Montáž vazníků na zemi 

 Předmontáž vazníku bude provedena na montážní ploše ze zhutněné štěrkodrti na 

dřevěných podkladech.  

 Vazníky jsou montovány z C – profilů rámů a C – profilů diagonál, všechny 

profily mají předvrtané otvory z výroby.  

 V prvním kroku montáže vazníku je nutné provést montáž spodní pásnice. Profily 

dolní pásnice budou spojovacím profilem a šrouby M12x35 spojeny.  

 S osazováním diagonál se začne od krajní, tzn. od nejkratší.  

 Osazení diagonály do profilu pásnice bude provedeno vsunutím diagonály do 

pásnice a v předvrtaných otvorech se oba prvky spojí šrouby s maticí.  

 Po osazení diagonál je dokončena montáž celého vazníku osazením horní pásnice.  

 Pro spojení vazníku a sloupu je v místě napojení na sloup do horní i do spodní 

pásnice vložen ocelový kotvící profil. 
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9.4 Osazení vaznic 

 Montáž vaznic probíhá na zemi na dva vazníky současně. Tento způsob montáže je 

zvolen z důvodu prostorové stability obou vazníků.  

 Vaznice jsou tvořeny Z – profilem.  

 Vaznice je spojena s horní pásnicí v předvrtaných otvorech šroubovým spojem.  

9.5 Usazení sloupů a vazníků 

 Usazení sloupu a vazníku autojeřábem bude probíhat současně. 

 Připravené sloupy se vázacími prostředky uvážou.  

 Následuje přeprava na místo montáže.  

 Na místě montáže je sloup osazen na kotvící prvek a dotažením matice ukotven. 

 Štítové sloupy budou ukotveny do stěn objektů, které navazují na výrobní halu. 

 Ukotvení k zabudovaným prvkům je šroubovým spojem.  

 Ocelové vazníky připravené na dřevěných prokladech se uvážou a následně 

zaháknou za jeřábový hák. 

 Ve výšce cca 7,4m u provozní časti haly a v 11,5m u úseku výdeje a příjmu 

(myšleno k hraně spodní pásnice) je vazník ustálen a spojen se sloupem. 

 Spojení obou částí konstrukce je v předvrtaných otvorech sloupu a spojovacích 

profilech osazených v horní a dolní pásnici vazníku.  

 V průběhu osazování vazníku bude probíhat montáž zbylých vaznic na ocelové 

vazníky.  

9.6 Osazení Z – profilů stěny 

 Na osazené sloupy bude provedena montáž Z – profilů. 

 Z – profily jsou osazované v osové vzdálenosti po 1,45m a šroubovým spojem 

ukotveny ke sloupům. 

9.7 Zavětrování 

 Všechny montážní práce ve výškách budou prováděny z nůžkové plošiny.  

 Zavětrování je nutné provést jak ve vodorovné tak i ve svislé rovině. Celá 

konstrukce je zavětrována ocelovými táhly a C – profily.  

 Zavětrování ve svislé rovině je navrženo v krajních polích mezi sloupy a v poli 

mezi 7. – 8. a 12. – 13. sloupem.  

 K ocelovým sloupům bude zavětrování C – profily přichyceno úhelníky 

a šroubovým spojem v patě sloupu a úrovni jeřábové dráhy.  
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 Zavětrování táhly je ke sloupům ukotveno šroubem a maticí.  

 Ve střešní rovině je ocelová konstrukce zavětrována ocelovými táhly s napínáky, 

které jsou šroubovým spojem spojeny s horní a dolní pásnicí vazníku.  
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10 OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 

10.1 Přípravné práce 

 Musí být dokončena montáž nosné konstrukce ocelového skeletu. 

 Střešní plášť 

10.2 Osazení střešní výměny pro světlíky 

 Střešní výměna je navržena vaznice Z – profilu o výšce 150mm a je ukotvena 

šroubem s maticí k vazníku. 

10.3 Osazení vnitřního trapézového plechu 

 Vnitřní část střešní konstrukce je tvořena trapézovým plechem TP46 – 0.63mm 

šrouby ukotveným k Z – profilům vaznic.  

 Šrouby se umisťují na vyznačených místech plechu, nejprve v krajních vlnách 

a následně v mezilehlých, není nutné pod ně vkládat těsnící podložku.  

 První plech musí být pečlivě osazen, zaměřen a zkontrolovaná jeho kolmost. 

 S pokládkou plechů se začne dolní řadou u okapu a u administrativní přístavby. 

 Ve směru spádu je minimální přeložení dvou plechů 500 mm a v podélném spoji je 

vždy přeložena krajní vlna. 

10.4  Parozábrana 

 Parozábrana je ukládána shora na trapézový plech.  

 Folie se rozvine rovnoběžně s hřebenem střechy.  

 Jednotlivé pásy folie jsou překládány po toku vody. 

 Podélné a příčné spoje musí být přeloženy minimálně 100mm.  

 U napojení na plášť stěny se parotěsná folie přetáhne minimálně 300mm za hranu 

střechy. 

10.5  Osazení distanční konzoly 

 Distanční konzoly vymezí prostor mezi vnitřním plechem a vnějším plechem pro 

uložení tepelné izolace. 

 S vaznicí je distanční konzola spojena pozinkovaným samořezným šroubem. 

10.6  Vložení tepelné izolace 

 Tepelná izolace je vkládána mezi distanční konzoly.  

 Jednotlivé role jsou kladeny po spádu střechy tak, aby nevznikaly spáry mezi pásy. 
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10.7  Distanční profil Z - 70 

 Na distanční konzoly se po vložení tepelné izolace osadí Z – profily výška 70mm. 

 Spojení s distančními konzolami je samořezným pozinkovaným šroubem. 

10.8  Osazení střešní krytiny 

 S montáží první řady plechů střešní krytiny se začne u spodního okraje střechy, 

tedy u okapu.  

 Plechy budou kotveny samořeznými nerezovými šrouby o průměru 6.3mm do Z – 

profilů ve spodní vlně, v místech vyznačených z výroby. 

 Podélné spojení je lakovanými šrouby v osové vzdálenosti 400 mm, první šroub je 

200mm od konce plechu 

 Stěnový plášť 

10.9  Osazení vnějšího trapézového plechu 

 S osazováním stěnových plechů se začne u administrativní přístavby. 

 Plechy jsou osazovány tak, aby horní pás plechu překrýval spodní pás.  

 Kotvení plechu je prováděno do vodorovných ocelových Z – profilů v místech 

označených z výroby.  

 Plechy budou přichyceny samořeznými nerezovými šrouby o průměru 6.3mm 

s podložkou se silikonovým těsněním o průměru 19mm.  

 Podélné spojení plechu je přeložením vln přes sebe a lakovanými šrouby po osové 

vzdálenosti 400mm, první šroub je 200mm od konce plechu. 

10.10 Vložení tepelné izolace 

 Mezi Z – profily se vloží tepelná izolace.  

 Izolace musí být ukládána tak, aby mezi jednotlivými pásy nevznikaly otevřené 

spáry. 

10.11 Zhotovení parotěsné zábrany 

 Parotěsná folie tloušťky minimálně 0.2mm se rozvine a klade se na stěnu 

z interiérové strany na Z – profily.  

 Folie bude zavěšena od shora dolů a zajištěna samořeznými šrouby.  

 V podélném i příčném spojení musí být folie přeložena minimálně 200mm a celý 

spoj bude přelepen jednostranně lepící páskou minimální šíře 60mm.  

 V horní úrovni stěny se folie spojí s folií střešního pláště.  
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 Ve spodní části se folie přetáhne přes soklový profil. 

10.12 Osazení distančního profilu 

 Distanční profil jsou prkna tloušťky 20mm, šířky 100mm.  

 Prkna se samořeznými šrouby ukotví na každý vodorovný Z – profil stěny.  

10.13 Osazení vnitřního trapézového plechu 

 Osazování jednotlivých vnitřních stěnových plechů je prováděno v pásech ve 

směru zleva doprava.  

 Plechy se montují tak, aby vždy horní plech překrýval spodní. Přeložení dvou 

sousedních plechu je vždy v krajní vlně plechu. 

 Kotvení plechu do Z – profilu stěny bude samořeznými pozinkovanými šrouby 

o průměru minimálně 5.5mm bez těsnící podložky. 

10.14 Zakrytí nosného sloupu 

 V první části bude provedena montáž nosné konstrukce pro osazení 

sádrokartonových desek. 

 Na připravenou konstrukci se osadí sádrokartonové desky. 

 Po osazení sádrokartonu se celý sloup zakryje bílým plechem, který bude 

přichycen nýty do stěnového sloupu. 
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11 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

11.1  Vnitřní omítky 

 Musí být dokončeny nosné dělící stěny, stropy, osazeny dveřní a okenní zárubně, 

dokončeny a odzkoušeny IS, podkladní vrstvy podlah a zastřešení objektu. 

 Podklad musí být čistý, bezprašný a rovinný ±5mm/2m u tenkovrstvých omítek 

±2mm/2m 

 Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými tvárnicemi se 

řádně vyspraví. 

 Povrch stěny se opatří cementovým postřikem v tl.cca 5mm. Následuje 2 -3 dny 

TP. 

 Vnitřní omítka na keramickém zdivu bude dvouvrstvá vápenocementová omítka 

s jádrovou vrstvou ze strojní jádrové omítky o tl.10mm. 

 Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. 

 Vrchní štuková omítka bude vápenná o tl.2,5mm.  

 Omítky na pórobetonových příčkách budou z vnitřní jednovrstvé omítky strojní na 

minerální bázi, určené pro savé podklady (pórobeton) o tl.15mm.  

 Zřízení omítníků. 

 Omítky se zpracovávají omítacím strojem.  

 Při omítání se omítka nanese v požadované tloušťce a omítkářskou latí se stáhne 

do roviny. 

 Rohy omítek budou vyztuženy příslušnými systémovými prvky. 

 Po zavadnutí se celá plocha uhladí pěnovým, molitanovým nebo filcovým 

hladítkem. 

 Další povrchovou úpravu (malbu) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. 

11.2  Vnější omítky 

 Vnější povrchy stěn administrativní budovy a zázemí haly budou opatřeny 

probarvenou silikonovou zatíranou tenkovrstvou systémovou omítkou zrnitosti 

1,2mm, včetně penetrace a stěrky vyztužené armovací síťovinou.  

 Podklad musí být čistý, bezprašný a rovinný. 

 Podklad pro tenkovrstvou omítku musí splňovat odchylku v rovinosti ±2mm/2m 

 Podkladem je systémová tepelně izolační omítka podhozená cementovým střikem.  

 Venkovní omítky budou provedeny v min. tl.40mm.  
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 Odstín povrchové úpravy fasády bude určen dle požadavků investora 

a provozovatele. 

 Omítky se zpracovávají omítacím strojem.  

 Při omítání se omítka nanese v požadované tloušťce a omítkářskou latí se stáhne 

do roviny. 

 Mezi nanášením jednotlivých vrstev omítek musí být dodrženy technologické 

přestávky. 

11.3  Podlahy 

 V místnostech s mokrým provozem což jsou vstupní chodby, musí být podlahy 

v protiskluzném provedení. 

 V technickém provozu haly je navržena betonová průmyslová podlaha s krycí 

epoxidovou stěrkou. Podklad musí být zbaven prachu a veškerých nečistot. 

Vlhkost stávající konstrukce nesmí být vyšší než 4%. Při pokládce podlahy nesmí 

teplota klesnout pod +5oC. 

 V místnostech sociálního a technického zázemí (např. WC, úklidová komora, 

technické místnosti a chodbách) je navržena keramická dlažba. Podklad pod 

keramickou dlažbu musí být pevný (pevnost min 11,5Mpa), suchý (vlhkost max. 

4%), hladký, rovinný (rovinnost ±2mm/2m) a bez trhlin. Při pokládce dlažby nesmí 

vlhkost v místnosti překročit 65% a teplotu 180C. 

 V šatnách včetně příslušného sociálního zázemí je použita povlaková krytina. 

Podklad pro povlakovou podlahu musí být pevný (pevnost > 17Mpa), suchý 

(vlhkost max. 2%), hladký, bez trhlin, rovinný ±2mm/2m. Před pokládkou je 

podlahovina v místnosti montáže stabilizována min 48 hod. Pokládání krytiny bude 

probíhat rovnoběžně s delší stranou místnosti. V průběhu pokládání by měla být 

teplota v místnosti +15oC a vlhkost 50–60%. 

 V kancelářském provozu je navržena podlahová zátěžová textilie. Podklad pro 

textilní podlahovou krytinu musí být pevný (pevnost > 17Mpa), suchý (vlhkost 

max. 2%), hladký, bez trhlin, rovinný ±2mm/2m. Před pokládkou je podlahovina 

v místnosti montáže stabilizována min 48 hod. Pokládání krytiny bude probíhat 

rovnoběžně s delší stranou místnosti. V průběhu pokládání by měla být teplota 

v místnosti +15oC a vlhkost 50–60%. 

 Při provádění podlah je nutné dodržovat provádění dilatačních spár. 

 Přechody mezi jednotlivými typy podlahových krytin budou řešeny přechodovými 

lištami.  

 Barevnost přechodových lišt bude přizpůsobena typu a barevnému řešení 

navazujících povrchů. 
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11.4  Obklady 

 V místnostech, kde to hygienické předpisy vyžadují, je navržen keramický obklad 

kladený do lepidla. 

 Stavební připravenost pro keramické obklady je taková, že podklad musí být 

pevný, stejnorodý, čistý, bez trhlin, vyzrálý min. 28 dní, mít rovnovážnou vlhkost 

4-10% a rovinnost 2mm/2m. Během obkládání stěny by měla být teplota 

v místnosti 12-15oC. 

 Výška obkladů je stanovena po úroveň horní úrovně zárubně. 

11.5  Podhledy 

 V administrativní části a v zázemí haly jsou navrženy kazetové, minerální 

systémové podhledy s viditelným rastrem. Kazety budou uloženy na závěsnou 

konstrukci ukotvenou do stropu a stěn. 

 Světlá výška místností opatřených podhledy je 3000 a 3100mm. 

 Při instalaci podhledu by vlhkost vzduchu v okolí neměla překročit 70 % a teplota 

neklesnout pod 7°C. 

 V místnostech se zvýšeným výskytem provozní vody, budou použity SDK 

podhledy s impregnovanými deskami ukotvenými do zavěšeného jednoúrovňového 

roštu. 

 Sádrokartonové desky budou opatřeny štukovou vrstvou vrchní nátěr v odstínu 

bílé. 

 Suterén přístavby zázemí výroby bude mít stropní konstrukci ze spodní strany 

opatřenou kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelné izolace 80mm.  
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12 OSTATNÍ VYBRANÉ ČINNOSTI  

12.1  Klempířské práce 

 Klempířské práce zahrnují oplechování venkovních parapetů, okenních a dveřních 

otvorů, prostupů instalací, lemování atik, montáž okapových žlabů a dešťových 

svodů. 

 Klempířské prvky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

polyesterovým lakem. 

 Veškeré prostupy střešní krytinou budou opatřeny systémovými klempířskými 

prvky. 

 Na kraji střešních rovin jsou osazeny systémové protisněhové trubkové 

zachytávače.  

 Při osazování protisněhového zachytávače dbát veškerých pokynů a zásad 

udávaných výrobcem krytiny.  

 U hřebene střechy budou do nosných konstrukcí střechy kotveny bezpečnostní 

prvky zajišťující bezpečnost pracovníka přichyceného pomocí lana k systémovému 

prvku při revizních kontrolách střechy.  

 Dilatační spára mezi cihelným zdivem a opláštěním haly bude řešena systémovými 

dilatačními lištami. 

 Pro provedení klempířských prací musí být hotové opláštění ocelové konstrukce, 

provedeny prostupy konstrukcemi a osazeny výplně otvorů. 
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13 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, POZEMNÍ KOMUNIKACE, 

ÚKLID STAVENIŠTĚ 

13.1  Pozemní komunikace 

 Hlavní komunikace areálových zpevněných ploch budou navrženy z živičných 

směsí.  

 Povrch parkovišť bude navržen z betonové zámkové dlažby tl.80mm, povrch 

chodníků uvnitř areálu z betonové zámkové dlažby tl.60mm.  

 Kraje zpevněných ploch pojížděných automobily budou ukončeny silničními 

betonovými obrubníky, osazenými do betonového lože tloušťky min.100mm 

s opěrou.  

 Okraje chodníků budou ohraničeny betonovými zahradními obrubníky osazenými 

do betonového lože s opěrou.  

 Materiál navezený nákladními automobily se grejdrem rovnoměrně rozhrne.  

 Hutnícími stroji se všechny vrstvy komunikací, zpevněných ploch a zemní pláně 

řádně zhutní. Musí být splněn poměr modulů Edef,2 / Edef,1 < 2,5. 

 Po zhutnění se provede položení krytů komunikací, živičné směsi budou ukládány 

finišerem. Dlažba bude vyskládána stavebními dělníky. 

13.2  Oplocení 

 Nově navržené průmyslové oplocení bude tvořeno ocelovými poplastovanými 

sloupky s drátěným poplastovaným pletivem.  

 Výška plotu (pletiva a sloupků) bude 2,00m, ocelové sloupky budou osazeny ve 

vzdálenosti 2,5 – 3,0m. do betonové patky 

 Vjezdová brána je navržena pro šířku 7000mm.  

 Vstupní dvoukřídlá branka bude šířky 1800mm a výšky 2,00m.  

13.3  Terénní úpravy 

 Po dokončení všech prací se začne s konečnou úpravou terénu do původního stavu. 

 Tyto úpravy budou provádět rypadlo-nakladačem. 

 Pro terénní úpravy bude použita zem uložená na deponii.  

 Bude se provádět obsyp celého objektu a pozemních komunikací. 

 Rypadlo-nakladačem se zemina dopraví na požadované místo, kde bude rozhrnuta 

a vibračním pěchem zhutněna.  

 Po zhutnění se provede osetí travinou rovnoměrným pohozem zrn po plochách 
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13.4  Úklid a dokončení 

 Provede se úklid celého staveniště, kontrola stavby s projektovou dokumentací 

měřením a vizuální kontrolou celé stavby.  

 Dokončí se, popř. opraví některé konstrukce, došlo-li v průběhu stavby k jejich 

porušení. Příjezdové komunikace se upraví do původního stavu.  

 Provede se demontáž zařízení staveniště a oplocení.  

 Po kontrole stavby investorem, pokud se nevyskytnou žádné závady, dojde 

k předání stavby investorovi. O tomto předání bude sepsán příslušný protokol 

a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Návrh stavebních strojů a mechanizmů vychází z potřeb dané stavby. Řešeným 

objektem je novostavba výrobní a vývojové strojírenské haly s administrativní 

přístavbou a přístavbou zázemí výroby. Příjezd ke stavbě je po stávající veřejné 

komunikace vedoucí od hlavní silnice Pelhřimov / Jindřichův Hradec na obec Dolní 

Skrýchov. Řešený areál je napojen na stávající dopravní infrastrukturu sjezdem 

situovaným u JZ hranice areálu investora. 
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1 ZEMNÍ PRÁCE 

1.1 Dozer Caterpillar D6K2 XL 

Dozer je navržen pro skrývku ornice v mocnosti vrstvy 500 mm. Celková plocha, na 

které bude odtěžena ornice je 8 907m2. Dozer je poháněn naftovým agregátem.  

 

Obr. 22 Dozer Caterpillar D6K2 XL (zdroj: www.p-z.cz) 

2. šířka stroje 2896 mm 

3. výška stroje  2958 mm 

6. délka stroje 1082 mm 

hmotnost  13,1 tun 

 

Radlice XL, VPAT 

objem radlice  3,07 m
3 

šířka radlice přes krajní břity  3 682 mm 

 

Rozrývač 

Vzájemná vzdálenost držáků  896 mm 

Rozměr nože  1 792 mm 

Průřez nože  58,5 × 138 m 
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Naviják typ PA50 

Zcela prázdný buben 

   Maximální tah při navíjení lana   222,4 kN 

   Maximální rychlost navíjení lana   38 m/min 

Zcela plný buben 

   Maximální tah při navíjení lana      115,7 kN 

   Maximální rychlost navíjení lana    70 m/min 

 

Dozer bude na stavbu dopraven na nízkoložném podvalníkovém přívěsu NC2PNT-18, 

který je tažen nákladním automobilem TATRA 8x8 JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ 

1.2 Nízkoložný podvalníkový přívěs NC2PNT-18 

Užitečná nosnost:  14 500 kg 

Celková hmotnost:  19 500 kg 

Hmotnost v nezatíženém stavu: 4 500 kg 

Celková délka:  6 980 mm 

Délka zadního zkosení:  1 520 mm 

Rozměr nájezdových ramp: 1 700 x 700 mm 

Počet náprav:  2 

 

Obr. 23 Podvalníkový přívěs (zdroj: www.nc-engineering.cz) 
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1.3 TATRA 8x8 jednostranný sklápěč  

Na stavbě budou v době zemních prací 3 nákladní automobily pro zajištění plynulého 

odvozu vytěženého materiálu. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 

7,5 km od místa stavby. 

Rozvor  2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost  44 000 kg 

Stoupavost při 44 000 kg  57,0 % 

Užitečné zatížení  28 250 kg 

Max. rychlost  85 km/hod  

Jednostranně sklopná korba  

se zadním čelem, objem  18 m3. 

 

Obr. 24 Tatra 8x8 (zdroj: www.tatra.cz) 
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1.4 Nakladač Caterpillar 924H 

Nakladač není nutné na stavbu dopravovat na podvalníku. Stavební firma je od místa  

stavby vzdálena 17 km.  

Nakladač je na stavbě navržen pro naložení vytěžené ornice na nákladní automobil tatra. 

 

Obr. 25 Nakladač Caterpillar 924H (zdroj: www.p-z.cz) 

1. Výška k vršku konstrukce ROPS/FOPS     3227 mm 

3. Výška k vršku kapoty       2219 mm 

5. Světlá výška        436 mm  

6. Celková délka        7649 mm 

9. Rozvor kol         2800 mm 

10. Výsypná výška při plném zdvihu, lopata vyklopená   45° 3335 mm 

11. Světlá výška lopaty při maximálním zdvihu a převážení  4063 mm 

13. Celková výška se zvednutou lopatou     5684 mm 

14. Dosah při max. zdvihu, lopata vyklopená 45°    993 mm 

15. Úhel zaklonění lopaty při max. zvednutí    62° 

16. Výsypný úhel při max. zvednutí lopaty    45° 

17. Úhel zaklonění lopaty u země      50°  

18. Úhel zaklonění lopaty při převážení materiálu   54° 

19. Výška při převážení materiálu      592 mm 
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1.5 Kolový rypadlo – nakladač Caterpillar 444F IIIB 

Rypadlo nakladačem budou provedeny výkopy základů, jam pro stavební objekty a rýh 

pro vedení inženýrských síti. Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobil. 

Pro odvoz zeminy budou použity dva nákladní automobily Tatra. 

 

Obr. 26 Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F IIIB (zdroj: www.p-z.cz) 

celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích    5 866 mm 

1. Celková přepravní délka       5 921 mm 

2. Celková přepravní výška, standardní násada   3 780mm 

3. Výška k horní části kabiny/přístřešku     2 897 mm 

4. Výška k horní části výfukového komínku    2 754mm 

5. Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky    2 795mm 

6. Rozvor kol 2WD/AWD       2 235mm 

Nakládací zařízení 

Objem lopaty         1,3 m
3 

Šířka          2 434 mm 

Nosnost při max. výšce zdvihu      4 699 kg 

7. Maximální výška závěsného čepu     3 518 mm 

8. Úhel vyklopení při plném zdvihu      45° 

9. Dosah vyklopení při max. úhlu vyklopení    923 mm 

10. Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu     44° 
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11. Hloubkový dosah        154 mm 

Max. úhel při srovnávání       109° 

12. Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v nesené poloze  1 495 mm 

13. Maximální provozní výška      4 386 mm 

Hmotnost         460 kg 

Hloubkové pracovní zařízení 

14. Hloubkový dosah, maximum uvedené výrobcem  4 885 mm 

15. Hloubkový dosah při plochém dnu    4 336 mm 

16. Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu     5 660 mm 

Maximální provozní výška       5 547 mm 

Nakládací výška        3 878 mm 

17. Dosah nakládky        1 809 mm 

Úhel oblouku otáčení       180° 

Otáčení lopaty        205° 

18. Stabilizační opěra (celková šířka)     2 352 m 
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1.6 Grejdr Caterpillar 120M2 

Grejdr je navržen na urovnání násypů zemní pláně a na rovnoměrné rozložení vrstev 

areálových pozemních komunikací. 

 

Obr. 27 Grejdr Caterpillar 120M2 (zdroj: www.p-z.cz) 

1. Výška k vršku kabiny       3320 mm 

2. Výška ke středu přední nápravy      594 mm 

3. Délka mezi tandemovými nápravami     1510 mm 

4. Délka od přední nápravy k tělesu radlice     2463 mm 

5. Délka od přední nápravy ke středu tandemu    5917 mm 

6. Délka od přední pneumatiky k zadní části stroje    8733 mm 

7. Délka od protizávaží k rozrývači      10 020 mm 

8. Světlá výška zadní nápravy      347mm 

9. Výška k horní části válců       2920 mm 
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1.7 Tahačový válec Caterpillar CS54 

Tahačovým válcem se hutní zemní pláň a jednotlivé vrstvy násypů pod objekty 

a areálové pozemní komunikace. 

 

Obr. 28 Tahačový válec 1 (zdroj: www.p-z.cz) 

 

Obr. 29 Tahačový válec 2 (zdroj: www.p-z.cz) 

1. 5850 mm 

2. 2300 mm 

3. 2134 mm 

5. 1534 mm 

6. 3080 mm 

7. 2900 mm 

8. 442 mm 

9. 543 mm 
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1.8 Víceúčelový válec Bomag 851 na dálkové ovládání 

Víceúčelovým válcem bude zemina hutněna v místech, kde nebude možné k hutnění 

použít tahačový válec je tím myšleno např. výkop a plochy malých rozměrů a těžko 

přístupná místa. 

Provozní hmotnost   1548 kg 

Odstředivá síla   80 kN   

Frekvence    32 Hz 

Amplituda    2,1 mm 

Rychlost pojezdu   1,2- 2,7 km/h 

Výkon    13,8 

Palivo     Nafta 

 

Obr. 30 Víceúčelový válec Bomag 851 (zdroj: www.signum-plzen.cz) 
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1.9 Vibrační pěch 

Vibračním pěchem bude hutněn výkop pro inženýrské sítě a jednotlivé vrstvy zásypu 

sítí. 

Výrobce motoru:  Honda 

Výkon ISO 9249:  2,5 kW 

Startovací zařízení:  reversní 

Frekvence:   9-11,8 Hz 

Úderná síla:   16,2 kN 

Počet úderů:   600-708 min-1                                    

Hloubkový účinek max.: 1-65 cm 

Vlastní hmotnost:  67 kg 

Výška:    1000 mm 

Šířka celková:   350 mm 

Šířka dusací desky:  335 mm 

Pracovní rychlost max.: 20 m/min 

Plošný výkon max.:  336 m2/h 

Pracovní šířka - dusací deska: 280 mm 

 

Obr. 31 Vibrační pěch (zdroj: www.strojnivybaveni.cz 
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2 ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

2.1 Finišer s kolovým podvozkem Caterpillar AP255E 

Finišerem bude provedena konečná úprava povrchu komunikací který je z živičných 

směsí. Stroj je dovozen na nízkoložném podvalníkovém přívěsu NC2PNT-18, který je 

tažen nákladním automobilem TATRA 8x8 JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ 

 

Obr. 32 Finišer s kolovým podvozkem Caterpillar AP225E (zdroj: www.p-z.cz) 

A - Délka traktoru s tlačným válečkem        4200 mm 

B - Délka s tlačným válečkem a hladicí lištou       4820 mm 

D - Pracovní šířka traktoru (násypka rozevřena)         3180 mm 

E - Šířka přes kola           1620 mm 

F - Pracovní výška s přístřeškem         3340 mm 

G - Přepravní výšky se sníženým přístřeškem a výfukovým komínkem 2960 mm 

H - Výsypná výška z nákladního vozu (u násypek)       570 mm 

I - Šířka pro najetí nákladního vozu (u násypek)       3200 mm 

J -1 Délka násypky           1700 mm 

Objem násypky (s tunelem pro podávací dopravníky)     3.8 m
3 
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3 BETONÁŽ KONSTRUKCÍ 

3.1 Autodomíchávač Stetter C3, HEAVY DUTY LINE 

AM 9 C  

Autodomíchávačem bude dopravována betonová směs pro betonáž základu, podlah, 

svislích a vodorovných konstrukcí. Výroba betonové směsi se provede v betonárně HB 

Beton, která je vzdálená 7 kilometrů od místa stavby 

Jmenovitý objem   9 m
3
 

Geometr. Objem    15810 l                          

Vodorys     10390 l 

Stupeň plnění    56,9 %    

Sklon bubnu    11,2°   

Otáčky bubnu     0 - 12/ 14 U/min 

A - Průměr bubnu   2300 mm 

B - Výška násypky    2474 mm 

C - Průjezd. výška    2534 mm 

D - Výsypná výška    1089 mm 

 

Obr. 33 Autodomíchávač (zdroj: www.schwing.cz) 

 

Obr. 34 Autodomíchávač 1 (zdroj: www.schwing.cz) 
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3.2 Autočerpadlo Stetter S 31 XT 

Autočerpadlo je na stavbě navrženo na svislou dopravu betonové směsi. Před použitím 

autočerpadla je nutné hadici vždy propláchnout vodou, aby byla plynulejší doprava 

betonové směsi  

Vertikální dosah 30,5 m 

Horizontální dosah 26,5 m  

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN  125 

Délka koncové hadice 4 m 

Pracovní rádius otoče  550° 

Zapatkování podpěr – předních  6,21 m 

Zapatkování podpěr - zadních     5,70 m   

 

Obr. 35 Autočerpadlo Stetter (zdroj: www.schwing.cz) 
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3.3 Stacionární čerpadlo Pulsar P2.800             

Určené pro vodorovnou dopravu betonu.  

Čerpací jednotka  PULSAR 2   

Výkon  15 m
3
/hod   

Tlak betonu  50/70 bar  

Zdvih/průměr plunžru 800/120 mm  

Max. zrnitost  8   

Počet cyklů za min  26   

Objem násypky  250 l  

Rozměr výstupu  100 mm  

Délka  3200 mm 

Šířka  1080 mm  

Výška  1600 mm  

Hmotnost  1300 kg 

 

Obr. 36 Stacionární čerpadlo Pulsar P2.800 (zdroj: www.filamos.cz) 
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3.4 BEG 180, dvojitý hladící stroj  

Tento stroj bude použit pro hlazení betonové podlahy v hale výroby 

Rozměr kotouče   90 cm x 2 

Pohon      Honda 17,6 kW 

 

Obr. 37 Dvojitý hladící stroj BEG 180 (zdroj: www.veletrh.com 
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4 AUTOJEŘÁBY 

4.1 Autojeřáb  Liebherr LTM 1050 

Rozměry  

Délka     11 520 mm 

Šířka     2 500 mm 

Výška      3 620 mm 

Šířka s vysunutými opěrami   7 200 mm 

Nosnost     50 000 kg 

Délka základního výložníku  

Vysunutý    41 000 mm 

Délka výložníku s nástavcem  57 000 mm 

Nejtěžším a přepravovaným břemen je část konstrukce tvořena dvěma vazníky 

a vaznicemi o hmotnosti cca 2,2 tuny. 

4.1.1 Výpočet hmotnosti: 

Z – profilů vaznic výšky 150mm, tloušťka profilu 2mm, délky 7600mm, počet vaznic 

20kusů, hmotnost 4,3 kg/m 

4,3 x 7,6 x 20 = 699,20 kg 

C – profilů pásnic výška 107mm, příruby 120mm, tloušťka 3,5mm 

Hmotnost 1m pásnice: 9,89 kg/m 

Spodní pásnice délka 26m 

26 x 9,89 x 1,1 = 257,16kg 

Horní pásnice délka 26,4m 

26,4 x 9,89 x 1,1 = 287,23kg 

C – profily diagonál výška 100mm, příruby 50mm, tloušťka 2,5mm 

Hmotnost 1m diagonál  3,83kg 

Celková délka diagonál 50,15m 

50,15 x 3,83 = 191,91kg 

Hmotnost šroubů a matic cca 15kg 

Hmotnost jednoho vazníku: 191,91 + 287,23 + 257,16 + 15 = 751,30kg 

Hmotnost dvou vazníků: 751,30 x 2 = 1502,6kg 
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Celková hmotnost břemene:  vaznice + vazník 

    699,20  + 1502,60 = 2201,80kg 

  

Obr. 38 Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr LTM 1050 1 (zdroj: www.autojerabybrno.cz) 

Nejvzdálenějším a přepravovaným břemen je sloup o hmotnosti cca 0,9 tuny. 

4.1.2 Výpočet hmotnosti 

2 x C – profil sloupu výška 250mm, příruby 100mm, tloušťka 5mm 

Hmotnost 1m sloupu: 16,34 kg/m 

Sloup délky 11,53m 

11,53 x 16,34 = 184,68kg x 2 = 369,36kg 

Sloup délky 8,70m 

8,70 x 16,34 = 142,19kg x 2 = 284,38kg 

C – profily diagonál výška 100mm, příruby 50mm, tloušťka 2,5mm 
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Hmotnost 1m diagonál  3,83kg 

Celková délka diagonál 10,4m 

10,4 x 3,83 = 39,79kg 

Ztužující desky 120x120x4mm, počet 19 kusů 

Hmotnost 1 desky 0,452kg 

19 x 0,452 = 8,59kg  

Deska v patě sloupu 1260x300x20mm, počet 1 kus 

Hmotnost 59,34kg 

Uzavřený profil na jeřábovou dráhu 100x120x5mm, délka 1400mm 

Hmotnost 24,17kg 

Ztužující uzavřený profil 100x80x5mm, délka 1400mm 

Hmotnost 19,78kg 

Hmotnost šroubů a matic cca 10kg 

Hmotnost sloupu celkem: 369,36+284,38+39,79+8,59+59,34+24,17+19,78+10 = 

815,41kg 
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Obr. 39 Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr LTM 1050 2 (zdroj: www.autojerabybrno.cz) 

4.2 Autojeřáb Tatra AD30 

Tento autojeřáb bude použit pouze na montáž a demontáž stavebních buněk 

AD 30  Délka  Šířka  Výška  Šířka s vysunutými opěrami. 

Délka 10 700 mm  

Šířka  2 500 mm  

Výška  3 700 mm  

Šířka s vysunutými opěrami 5 160mm 

Celková hmotnost  30 500 kg 

Zatížení náprav  Přední: 8 000 kg 

Zadní: 2 x 11 500 kg 

Nosnost 30 000 kg 
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Délka základního výložníku  zasunutý: 9 500 mm   

 vysunutý:  26 000 mm 

Délka výložníku s nástavci  33 900 / 38 900 mm 

 

Obr. 40 Zátěžová křivka autojeřábu Tatra AD30 (zdroj: www.autojerabybrno.cz) 



5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 111 

5 OSTATNÍ NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 

5.1 Nákladní automobil DAF FAK XF105 s valníkovou 

nástavbou  

Nákladním automobilem bude na stavbu dovezen materiál na montáž ocelového skeletu 

a obvodového pláště 

Celková hmotnost   35 000 kg 

Délka    11 330 mm 

Šířka    2500 mm 

Výška    3860 mm 

Celková nosnost  22 040 kg 

Nosnost zadní nápravy  21 730kg 

 

Obr. 41 DAF FAK XF105 (zdroj: www.daf.cz) 
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5.2 Nákladní automobil Tatra 4x4 třístranný sklápěč 

Nákladním automobilem bude dopravována živičná směs pro kryt pozemní 

komunikace. Obalovna živičných směsí je ve vzdálenosti 7 km od staveniště. 

 

Obr. 42 Tatra 4x4 třístranný sklápěč (zdroj: www.tatra.cz) 

5.3 Užitkový automobil Iveco Daily 

Tento užitkový automobil poslouží k dopravě drobnějšího stavebního materiálu. 

 

Obr. 43 Iveco Daily (zdroj: www.iveco.cz) 
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6 OSTATNÍ STROJE 

6.1 Teleskopický manipulátor Caterpillar TH337 

Teleskopický manipulátor bude na stavbě přítomen po celou dobu výstavby a bude 

sloužit pro přepravu materiálu po stavbě.  

Max. užitečné zatížení 3,3 t 

Max. výška zdvihu 7,3 m 

Provozní hmotnost 7,07 t 

 

Obr. 44 Caterpillar TH337 (zdroj: www.p-z.cz) 
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6.2 Nůžková plošina Genie GS5390RT 

Nůžková plošina bude na stavbě využívána hlavně k pracím ve výškách 

Pracovní výška 18,20 m 

Maximální výška podlahy koše 16,20 m 

Minimální výška podlahy koše 2,02 m 

Rozměry koše  1,83x3,88 m 

Nosnost plošiny 680 kg 

Délka 4,88 m 

Šířka  2,57 m 

Transportní výška  3,15 m 

 

Obr. 45 Genie GS5390RT (zdroj: www.cramo.cz) 
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6.3 Silo na suchou maltovou směs  

V silu bude skladována suchá maltová směs pro provedení omítek. Objem sila 12,5 m
3
.  

 

Obr. 46 Silo (zdroj: www.cemix.cz) 
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6.4 Strojní omítačka PFT RITMO XL  

Čerpací výkon     6 – 60 l/min 

Dopravní vzdálenost    50 m 

Čerpací tlak     30 bar 

Objem zásobníku    70 l 

 

Obr. 47 Strojní omítačka (zdroj: www.pft-iphonef.cz) 

6.5 Spádová míchačka MK-480 

Určená pro míchání maltové směsi při zdění. 

Ozubený věnec z litiny 

Hmotnost    270 kg 

Užitný objem bubnu   300 l 

Výkon motoru   1.500 W  

Pohon     400 V 

 

Obr. 48 Spádová míchačka MK-480 (zdroj: www.brtrade.cz) 
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7 RUČNÍ NÁŘADÍ 

7.1 Svařovací zdroj Pratica 152 Turbo TELWIN  

Svařovacím přístrojem budou prováděny svářečské práce při montáži skeletu a vyvázání 

výztuže 

napájení     230/50 V/Hz 

napětí naprázdno max.  48 V 

příkon max.    2,5 kW 

průměr elektrody   1,6 - 3,2 mm 

rozsah regulace   40 – 130 A 

 

Obr. 49 Svařovací zdroj (zdroj: www.naradiprofesional.cz) 
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7.2 Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky 

vidlice lomená 

průřez vodičů    3x1,5 mm2 

odolnost proti vlhkosti  IP44 

délka kabelu    50 m 

počet zásuvek    4 

vhodný pro napětí   230 V 

max. proud    5/16 A  

 

Obr. 50 Prodlužovák buben 50 m (zdroj: www.ventilatory-prodej.cz) 
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7.3 Úhlová bruska Narex EBU 18-25  

Úhlová bruska bude využívána především k řezání a broušení ocelového materiálu 

Napájecí napětí   230–240 V 

Jmenovitý příkon   2 500 W 

Max. ø kotoučů   180 mm 

Otáčky naprázdno   8 500 /min 

Hmotnost    5,7 kg  

 

Obr. 51 Úhlová bruska (zdroj: www.narex.cz) 
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7.4 Ruční elektrické nůžky Narex EN 35  

Určené na řezání trapézových plechů 

Technické parametry  

Napájecí napětí   230–240 V 

Jmenovitý příkon   820 W 

Max. tloušťka střihu   

… Ocelový plech   3,5 mm 

… Hliníkový plech   4,5 mm 

Min. poloměr střihu   40 mm 

Hmotnost    4,5 kg 

 

Obr. 52 Ruční elektrické nůžky (zdroj: www.narex.cz) 
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7.5 Ruční akumulátorový vrtací šroubovák Narex se silným 

krouticím momentem 

Určený na běžné používání na stavbě zejména pak na dotahování šroubu při skládání 

obvodového pláště 

Technické parametry  

Napájecí napětí   18,8 V 

Otáčky naprázdno   

… 1. rychlost    0–460 /min 

… 2. rychlost    0–1 600 /min 

Max. kroutící moment  60 Nm 

Max. ø vrtání   

… Ocel    13 mm 

Hmotnost bez akumulátoru  1,4 kg 

 

Obr. 53 Ruční akumulátorový šroubovák (zdroj: www.narex.cz) 



5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 122 

7.6 Rázový utahovák  

Určený pro dotahování šroubů na požadovaný moment. Bude využit zejména při 

montáži vazníků a sloupů. 

Napájecí napětí   230–240 V  

Jmenovitý příkon   450 W 

Údery při zatížení   2 300 /min 

Max. dotahovací moment  280 Nm 

Rozsah použití   M10–M20  

Hmotnost    2,75 kg 

 

Obr. 54 Rázový utahovák (zdroj: www.narex.cz) 
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7.7 Ruční kotoučová pila  

Napájecí napětí   230–240 V 

Jmenovitý příkon   1 100 W 

Otáčky naprázdno   4 700 /min 

Hloubka řezu   

… Pod úhlem 90°   0–55 mm 

… Pod úhlem 45°   0–38 mm 

Rozměr pilového kotouče  160×20/2,5 mm 

Hmotnost    3,4 kg 

 

Obr. 55 Ruční kotoučová pila (zdroj: www.narex.cz) 
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7.8 Univerzální příklepová vrtačka 

Napájecí napětí   230–240 V 

Jmenovitý příkon   650 W  

Max. kroutící moment   

… 1. rychlost    29 Nm 

… 2. rychlost    10 Nm 

Rozsah sklíčidla   1,5–13 mm 

ø upínacího krku   43 mm 

Hmotnost    1,8 kg 

 

Obr. 56 Univerzální příklepová vrtačka (zdroj: www.narex.cz) 
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7.9 Kompaktní jednorychlostní míchadlo  

Napájecí napětí   230–240 V 

Jmenovitý příkon   950 W 

Otáčky při zatížení   140–400 /min 

Otáčky naprázdno   250–720 /min 

Doporučený max. ø metly  120 mm 

Vnitřní závit na vřetenu  M14 mm 

Hmotnost    4,3 kg 

 

Obr. 57 Kompaktní jednorychlostní míchadlo (zdroj: www.narex.cz) 
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7.10  Ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC AME 600 

SET 

Ponorným vibrátorem budou hutněny svislé betonové konstrukce např. stěny, základy 

napětí      230 / 50 V / Hz  

příkon      0,6 kW  

proud      2,7 A  

průměr vibrační hlavice   35 mm  

délka ohebné hřídele    3,0 m  

délka přívodního kabelu   5 m  

hmotnost sestavy    9,5 kg 

 

Obr. 58 Ponorný vibrátor Atlas Copco (zdroj: www.manek.cz) 



5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 127 

7.11  Vibrační lať 

Délka:                                                 2 m 

Frekvence:                                          3000 vibr./min. 

Hmotnost:                                           17,5 Kg 

Max. výkon:                                        100 W 

Motor: elektromotor                          230 V 

Odstředivá síla:                                   70 kN 

 

Obr. 59 Vibrační lať (zdroj: www.new.mitophb.cz) 
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7.12  Horkovzdušný svařovací poloautomat 

Svařovací přístroj je určen pro svařování střešní povlakové krytiny, která je navržena na 

administrativním objektu a na objektu zázemí výroby. 

Příkon:     1700 W 

Napětí:     230 V 

Regulace teploty: v rozmezí   40 - 650 °C 

Regulace posuvu: v rozmezí   0,1 - 3,0 m/min 

Rozměry:     300 x 230 x 380 mm (d x š x v) 

Hmotnost:     4,1 kg  

Svár o šířce     30 mm 

 

Obr. 60 Horkovzdušný svařovací poloautomat (zdroj: www.weldplast.cz) 
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7.13  Svářečka plastových trubek 

Příkon                      650 W  

Napětí                      230 v 

přímý trn průměr           32 mm 

Rozsah teplot               180-280 

Váha                        1,57 kg 

Svařovaný průměr           16-63 mm 

 

Obr. 61 Svářečka plastových trubek (zdroj: www.naradi-nej.cz) 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Identifikace stavby,  stavebníka, zpracovatele PD 

1.1.1 Identifikace stavby 

a) Název stavby:  Areál průmyslové výroby a vývoje „EDSCHA Hradec s.r.o.“ 

na p.p.č.131/10 v k.ú. Dolní Skrýchov 

b) Místo stavby:  Česká republika, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, 

k.ú. 

Dolní Skrýchov (630144), p.p.č. 131/10 

c) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

 

F1. Stavební objekty 

SO-01 Hala výroby a vývoje, včetně administrativní 

přístavby 

a přístavby zázemí výroby 

F2. Inženýrské objekty 

IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové 

úpravy  

IO-02: Areálový vodovod 

IO-03: Kanalizační přípojka splašková a areálová splašková 

kanalizace včetně čerpací stanice, areálová dešťová 

kanalizace včetně ORL a opravy koksového filtru 

IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL 

přípojky plynu  

IO-05 : Areálový STL plynovod 

IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 

IO-07 : Areálový rozvod  NN 

IO-08 : Přípojka telefonu  

IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení  

d) Charakter stavby: novostavba 

e) Účel stavby: areál strojírenské výroby a vývoje  

f) Typ stavby: trvalá stavba 
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g) Funkce:  výrobní a vývojová strojírenská hala s administrativní 

přístavbou a přístavbou zázemí výroby, včetně zpevněných 

ploch a přípojek inženýrských sítí zajišťující napojení areálu 

na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu   

h) Klimatické podmínky: 

sněhová oblast: III. (Sk = 1,5 kNm-2)  

větrová oblast: III. (vb,0 = 27,5 ms-1)  

teplotní oblast: - 15 °C 

1.1.2  Stavebník 

Název: EDSCHA Hradec s.r.o. 

Adresa: Dolní Skrýchov 59, 377 01 Jindřichův Hradec 

Kontaktní osoba:      Jan Kysela; +420 724 424 137 

E-mail: jkysela@edscha.cz 

1.1.3 Zpracovatel dokumentace 

Název: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Adresa: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 

IČ: 280 94 026 

Telefon: 565 323 117, 724 817 470 

E-mail: info@projektcentrum.cz 

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Rybář 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

1.2 Charakteristika objektu a pozemku 

Navrhovaný objekt haly bude postaven v JV okrajové části řešené parcely 

p.p.č.131/10.v k.ú. obce Dolní Skrýchov.  Staveniště pro navrhovanou stavbu je volné 

(nezastavěné), na parcele se nenachází vzrostlá zeleň. Terén v místě stavby lze částečně 

charakterizovat jako rovinný až mírně svažitý, od poloviny parcely s mírným spádem ve 

směru od JZ na SV. Navrhovaná výstavba navazuje na stávající zástavbu průmyslové 

zony. 

Navrhovaný objekt SO-01 je dělen na tři části, část objektu směrem do ulice je 

administrativní provoz, střední část je hala výroby a vývoje, zbylá část objektu bude 

sloužit jako zázemí výroby. Administrativní část je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 

s hlavními vstupy navazujícími na stávající dopravní infrastrukturu. Objekt haly výroby 
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a vývoje je jednopodlažní nepodsklepený objekt (nosnou konstrukci haly tvoří ocelový 

skelet) s provozními vjezdy orientovanými k navrhované areálové zpevněné 

a manipulační ploše, která je součástí areálové dopravní infrastruktury napojené na 

stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Přístavba zázemí výroby je dvoupodlažní 

podsklepený objekt s hlavními vstupy propojující navrhovanou halu výroby a vývoje. 

1.2.1 Hala: 

Výrobní hala je založena na monolitických železobetonových základových patkách, do 

kterých budou kloubově ukotveny montované ocelové sloupy. Nosná konstrukce haly je 

tvořena příhradovými sedlovými vazníky a sloupy z tenkostěnných ocelových profilů. 

Hala je rozdělena na dvě části, a to na provozní halu a halu příjmu a výdeje zboží. 

Provozní hala: 

Půdorysný rozměr:    78x24,91m 

Světlá výška pod vazník:   +6,5m (od ± 0,000) 

Výška u okapu:     +7,570m 

Výška k hřebenu střechy:    +9,150m 

Hala příjmu a výdeje zboží: 

Půdorysný rozměr:    12,415x26,71m 

Světlá výška pod vazník:   +10,5m (od ± 0,000) 

Výška u okapu:     +11,660m 

Výška k hřebenu střechy:   +13,350m 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením prací musí být dokončeny základové konstrukce patek pro ocelové 

sloupy, zkontrolována kvalita provedení základových prací, geometrie základových 

patek (rozměry a rovinnost horního povrchu patky), osazení kotevních bloků do patky 

a vyzrálost betonu. Za dodržení odchylek zodpovídá stavbyvedoucí. Montáž ocelové 

haly bude probíhat ve čtyřech etapách. 1.Montáž sloupů na zemi, 2.Montáž vazníku na 

zemi, 3.Osazení sloupů a vazníků, 4.Montáž zavětrování. Podklad ze štěrkopísku, na 

kterém bude pobíhat montáž vazníků a sloupů, musí být řádně zhutněn minimálně na 

Edef2 = 80 Mpa a rovný. Celé pracoviště musí být uklizené a bez překážek bránící 

montáži. O předání pracoviště bude proveden řádný zápis o převzetí do stavebního 

deníku. 
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3 MATERIÁL 

3.1 Materiál 

Název Počet ks.  Ozn. 

C – profil spodní pásnice délky 8200mm 32 21 

C – profil spodní pásnice délky 1700mm 16  22 

Spojovací C – profil spodní pásnice délky 1000mm 32  23 

C – profil spodní pásnice délky 2250mm  28  24 

C – profil spodní pásnice délky 3150mm   6  25 

C – profil horní pásnice délky 6020mm  32  26 

C – profil horní pásnice délky 5200mm  28  27 

Spojovací C – profil horní pásnice délky 1000mm  32  28 

C – profil horní pásnice délky 700mm  28  29 

C – profil horní pásnice délky 1100mm   6  10 

C – profil diagonály délky 2300mm 34  11 

C – profil diagonály délky 2015mm 34  12 

C – profil diagonály délky 2010mm 34  13 

C – profil diagonály délky 1850mm  34  14 

C – profil diagonály délky 1935mm 34  15 

C – profil diagonály délky 1660mm  34  16 

C – profil diagonály délky 1690mm  34  17 

C – profil diagonály délky 1495mm 62  18 

C – profil diagonály délky 1330mm  34  19 

C – profil diagonály délky 1360mm 34  20 

C – profil diagonály délky 1210mm 34  21 

C – profil diagonály délky 1200mm  34  22 

C – profil diagonály délky 1050mm  62  23 

C – profil diagonály délky 775mm 34  24 

C – profil diagonály délky 650mm 42  25 

C – profil diagonály sloupu délky 1300mm 48  26 

C – profil sloupu délky 7440mm  56  27 

C – profil sloupu délky 5140mm  56  28 

C – profil sloupu délky 8700mm 12  29 

C – profil sloupu délky 11530mm 12  30 

C – profil sloupu délky 6300mm  2  31 

C – profil sloupu délky 5500mm  4  32 

C – profil sloupu délky 4800mm  4  33 

C – profil sloupu délky 1500mm  2  34 

C – profil sloupu délky 800mm  4  35 

C – profil sloupu délky 300mm  4             36 



6. Technologický předpis pro provedení ocelového skeletu 136 

Distanční vložka mezi sloupy 100x40x2.5 délky 620mm  160              37          

Distanční vložka mezi sloupy 100x40x2.5 délky 310mm  288  38 

Obdélníkový profil 100x120x5délky 800mm  

(pro jeřábovou dráhu)  56  39 

Obdélníkový profil 100x120x5délky 1400mm  

(pro jeřábovou dráhu)    6  40 

Čtvercová deska 220x220x4mm  952  41 

Čtvercová deska zavětrování 150x150x4mm  10  42 

Kotvící deska 800x300x20mm  26  43 

Kotvící deska 1260x300x20mm  12  44 

C – profil zavětrování 3900mm  24  45 

C – profil zavětrování 3750mm  24  46 

Kotvící profil dolní pásnice   32 

Kotvící profil horní pásnice  32 

Z – profil vaznice délky 8560mm  18  47 

Z – profil vaznice délky 7600mm 108  48 

Z – profil vaznice délky 6400mm  18  49 

Z – profil vaznice délky 5800mm 108  50 

Z – profil vaznice délky 5000mm  18  51 

Z – profil stěny délky 8560mm  10  52 

Z – profil stěny délky 7600mm  60  53 

Z – profil stěny délky 5000mm    6  54 

Z – profil stěny délky 5800mm  60  55 

Z – profil stěny délky 6200mm  10  56 

Z – profil stěny délky 5900mm    6  57 

Z – profil stěny délky 5400mm    2  58 

Z – profil stěny délky 7720mm    6  59 

C – profily sloupů délky 2870mm  10                   60 

Z – profil štítové stěny délky 7950mm    8  61 

Ocelové úhelníky  80  62 

Výztužný obdélníkový profil 100x80x5mm    6  73 

Střešní ocelové táhlo délky 7230mm  64  63 

Střešní ocelové táhlo délky 6460mm  16  64 

Střešní ocelové táhlo délky 6540mm    8  65 

Střešní ocelové táhlo délky 5660mm    4  66 

Střešní ocelové táhlo délky 7400mm    4  67 

Střešní ocelové táhlo délky 7600mm    4  68 

Střešní ocelové táhlo délky 7030mm    4  69 

Střešní ocelové táhlo délky 6170mm    4  70 

Stěnové ocelové táhlo délky 9230mm    8  71 
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Stěnové ocelové táhlo délky 7780mm    8  72 

Napínáky 124 

Kotvící matice 204  

Matice  62 kg 

Šrouby se šestihranou hlavou - pozink  

DIN 933 - 8.8 M12 x 35  272 kg 
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Obr. 62 Půdorys konstrukce 1 

Pohled 1 

Půdorys konstrukce 
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Obr. 63 Půdorys konstrukce 2 

Půdorys konstrukce 

Pohled 2 



6. Technologický předpis pro provedení ocelového skeletu 140 

 

 

Obr. 64 Pohled 1 

 

Pohled 1 
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Obr. 65 Pohled 2 

Pohled 2 
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Obr. 66 Vazník a sloupy 

Ocelové kotvící desky 

Sloup 

Příhradový sloup 

Vazník 
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3.2 Doprava na stavbu 

Ocelové prvky budou na stavbu dopraveny z výrobny Llentab group sídlící v Praze - 

Uhřiněvsi nákladním automobilem DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 

a celkovou nosností 22040 kg. Všechny ocelové profily musí být přepravovány ve 

vodorovné poloze, uloženy na dřevěných prokladech, rozděleny dle délky, tloušťky 

a tvaru profilu. Rozdělené profily z výroby budou vždy po daném počtu, svázány 

umělohmotnou páskou a opatřeny identifikačním štítkem. Nejdelším dopravovaným 

prvkem jsou části příhradového sloupu o délce cca 11.53 m. Drobnější stavební materiál 

bude dopraven nákladním automobilem Iveco. Ocelové profily budou dopraveny ve 

dvou etapách - v první prvky na montáž sloupů a v druhé profily na montáž vazníků. 

Na stavbě se ocelové prvky z dopravního prostředku složí teleskopickým 

manipulátorem na připravené dřevěné proklady a rozdělí dle druhu. Při montáži 

přepravu prvků po stavbě provedou pomocní dělníci, pouze ocelové profily pro montáž 

sloupů jsou pro svou délku a hmotnost přepraveny teleskopickým manipulátorem 

Caterpillar TH337  

3.3 Skladování  

Dovezený materiál bude skladován ve vodorovné poloze na dřevěných podkladech na 

zpevněné ploše ze štěrkopísku v prostoru budoucí haly výroby. Jednotlivé prvky jsou 

rozděleny dle tloušťky, délky, druhu profilu a řádně označeny identifikačními štítky. 

Ostatní montážní materiál bude uskladněn v uzamykatelné buňce společně s pracovním 

nářadím, pomůckami a nástroji. Skladování jednotlivých prvků na stavbě nepřekročí 

dobu 5 dnů od dne dodání materiálu na stavbu. Místo skládky je zakresleno na výkrese 

zařízení staveniště. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Montážní práce se provádí při teplotách od - 10°C do +30°C, nesmí se provádět za 

snížené viditelnosti, sněžení, námrazy, náledí, deště a šera. Při teplotě menší jak - 10 ºC 

se nesmí svařovat a montáž sloupů je tak zastavena. Pro montáž haly bude použito 

mobilního autojeřábu, proto je možno jí provádět pouze do rychlosti větru menší jak 

13m/s při běžném pohybu pracovníků a do 8m/s při manipulaci se zavěšeným 

břemenem. Vázací prostředky je nutné denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez 

námrazy. Ocelové prvky vazníku a sloupu nesmí vyznačovat známky koroze, být 

pokryty ledem nebo jinak poškozené povětrnostními nebo jinými vlivy. Před začátkem 

montáže proběhne vstupní instruktáž a seznámení všech pracovníků s vybavením 

ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci budou seznámeni s technologiemi 

provádění konstrukcí, výskytem možných chyb při provádění, způsobem jejich nápravy 

a bezpečností. Před vjezdem na staveniště musí být umístěny výstražné značky 

upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a upravující rychlost v okolí stavby. 

Komunikace v okolí staveniště musí být udržována v takovém stavu, aby se po ní 

nechalo bezpečně pohybovat a nebyla tak ohrožena bezpečnost provozu. Celé staveniště 

je oploceno 2m vysokým průhledným oplocením pouze na hranici pozemku, kde stavba 

sousedí s vedlejším objektem, bude použito neprůhledné oplocení. Staveništní 

komunikace musí být udržovány v takovém stavu, aby bylo možné se po nich bezpečně 

pohybovat. V průběhu provádění montážních prací, zejména při činnosti jeřábu, je nutné 

dodržovat ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí. Ochranné pásmo 

vysokého napětí je 7m od krajního vodiče, při manipulaci autojeřábu do tohoto pásma 

nebude zasahováno. 
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5 PRACOVNÍ POSTUPY 

5.1 Ocelové sloupy 

5.1.1 Montáž sloupu na zemi  

Ocelové sloupy budou tvořeny spojenými ocelovými C - profily tl.5mm, dva délky 

7,44m a dva délky 5,14m. Spojení profilů je provedeno na montážní ploše ze 

zhutněného štěrkopísku. Dva profily délky 7,44m se uloží kratší hranou C - profilu na 

dřevěné podklady tak, aby delší hrany profilu byli u sebe, mezi oba profily se vloží 

distanční vložka, v předvrtaných otvorech se pozinkovanými šrouby a spojovací matkou 

provede spojení obou profilů na utahovací moment 84 Nm. Postup spojování sloupů je 

ve všech místech, které jsou označeny z výroby, stejný. Pro osazení jeřábové dráhy je 

sloup zesílen C - profily délky 5,14m tyto profily se přiloží ke kratší hraně již spojených 

prvků a v předvrtaných otvorech se spojí pomocí pozinkovaných šroubů s maticí. Dále 

následuje spojení obou C - profilů délky 5,14m distanční vložkou a pozinkovanými 

šrouby s maticí, oba C – profily pak jsou ještě spojeny čtvercovou deskou 

120x120x4mm a 4 pozinkovanými šrouby na výšku sloupu 5,14m je navrženo 5 desek, 

7,44m 7 desek, 8,70m 8 desek a na sloup 11,53m 11 desek. Ve vrcholu sloupu délky 

5,14m je osazen uzavřený ocelový profil, na který pak bude osazena jeřábová dráha. 

V místě výdeje a příjmu zboží budou osazeny sloupy délky 11,53m konstrukčně řešeny 

jako příhradová konstrukce. Spodní pásnici tvoří C – profily sloupu délky 8.70m, horní 

délky 11,53m a diagonály C - profily. Sloup je smontován na zemi na dřevěných 

podkladech, spojování jednotlivých částí příhradové konstrukce je šroubovým spojem 

na utahovací moment 84 Nm. Na sloupy v úseku výdeje a příjmu zboží bude ve výšce 

5,14m osazen obdélníkový profil, na který je pak provedena montáž jeřábové dráhy. Ve 

výšce 8,70m je u příhradových sloupů umístěn výztužný obdélníkový profil 100x80x5. 

Od výšky 8,70m je u příhradového sloupu mezi profily vkládána distanční vložka. 

 

Obr. 67 Šroub (zdroj: www.llentab.cz) 

 



6. Technologický předpis pro provedení ocelového skeletu 146 

5.1.2 Opatření sloupu kotvící deskou 

V patě sloupu je koutovými sváry po vnějším obvodě C - profilů provedeno přivaření 

kotvící desky o tl.20mm. V kotvící desce jsou připraveny předvrtané otvory dle 

kotvících prvků osazených v železobetonové patce. 

5.1.3 Ošetření sváru a očištění kotevních prvků 

Sváry provedené ve spojení desky a sloupu se opatří antikorozním ochranným nátěrem. 

Nanesení nátěru provedou dva pomocní dělníci. Před osazením sloupu na kotvící prvky, 

budou tyto prvky řádně očištěny od nečistot např. drátěným kartáčem.  

5.1.4 Osazení sloupů 

Připravené sloupy se vázacími prostředky uvážou v horní části sloupu. Uvázání provádí 

kvalifikovaná osoba prostředky, které prošly revizí a kontrolou v posledním půlroce. Po 

řádném uvázání sloupu následuje pomalé zvedání celého prvku. Jakmile bude prvek 

vztyčen do svislé polohy, ustálí se ve výšce cca 100mm nad zemí a postupně je 

přepravován na místo montáže. Během přepravy je prvek kontrolován pomocí vodících 

lan a v jeho blízkosti není povolen pohyb osob. Prvek přemístěný nad místo montáže 

bude ustálen a pomalým spouštěním usazen na kotvící prvky. Je-li sloup usazen na 

kotvící prvek, následuje nasazení matice a dotáhnutí. Po ukotvení sloupu je možné 

provést odvázání vázacích prostředků. Štítové sloupy budou ukotveny do stěn objektů, 

které navazují na výrobní halu. V místě montáže na stěnu, byly v keramickém zdivu 

provedeny cca 500mm široké svislé železobetonové pásy, do kterých se vloží kotevní 

prvky pro sloupy. Na ty pak v železobetonové stěně bude provedena montáž štítových 

sloupů tvořených dvěma C – profily, ukotvení k zabudovaným prvkům je šroubovým 

spojem. V části haly sloužící pro příjem a výdej zboží jsou navrženy příhradové sloupy 

výšky 11,53m. Tyto sloupy budou k základové patce ukotveny stejným způsobem jako 

sloupy provozní haly. 
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5.2 Střešní vazníky 

 

 

Obr. 68 Styk vazníku a vaznice (zdroj: www.llentab.cz) 

5.2.1 Montáž vazníků na zemi 

Předmontáž vazníku bude provedena na montážní ploše ze zhutněného štěrkopísku na 

dřevěných podkladech. Vazníky jsou montovány z C-profilů rámů a C-profilů diagonál. 

Všechny profily mají předvrtané otvory z výroby. V prvním kroku montáže vazníku je 

nutné provést montáž spodní pásnice. Na připravené podklady se položí prvky určené 

pro montáž dolní pásnice tak, aby do ní bylo možné provést montáž diagonál. 

Připravené profily dolní pásnice budou spojovacím profilem a šrouby M12x35 spojeny, 

utahovací moment je 84 Nm. S osazováním diagonál se začne od krajní tzn. od 

nejkratší. Při montáži je nutné průběžně provádět kontrolu označování prvků, aby 

nedošlo k záměně. Osazení diagonály do profilu pásnice bude provedeno vsunutím 

diagonály do pásnice a v předvrtaných otvorech se oba prvky spojí šrouby s maticí. Po 

osazení diagonál je dokončena montáž celého vazníku osazením horní pásnice. Pásnice 

osazené na diagonály se v předvrtaných otvorech spojí šrouby s maticí a dotáhnou. Pro 

spojení vazníku a sloupu je v místě napojení na sloup do horní i do spodní pásnice 

vložen ocelový kotvící profil, ten je s pásnicí spojen pomocí šroubů. V kotvícím prvku 

jsou předvrtány čtyři otvory pro spojení s ocelovým sloupem. 

S montáží jednoho vazníku vždy probíhá paralelně i montáž druhého vazníku. Na oba 

vazníky se tak průběžně montují vaznice, které jsou tvořeny Z – profilem. Tento způsob 

montáže je zvolen z důvodu prostorové stability obou vazníků. Vaznice je spojena 

s horní pásnicí v předvrtaných otvorech šroubovým spojem.  

Všechny spoje je nutné řádně dotahovat, ovšem tak, aby nedošlo k deformaci ocelového 

prvku. 
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Obr. 69 Montáž vazníků (zdroj: www.llentab.cz) 

5.2.2 Osazení vazníků 

 

Obr. 70 Osazení vazníků (zdroj: www.llentab.cz) 

Osazování vazníku bude probíhat současně s osazováním ocelových sloupů. Vazníky 

budou usazovány autojeřábem Liebherr. Postavení autojeřábu je takové, aby z jednoho 

místa bylo možné provést montáž dvou částí konstrukce. Autojeřáb musí být řádně 

zajištěn vyrovnávacími stojkami, aby nedošlo k převrhnutí. Ocelové vazníky připravené 

na dřevěných prokladech se vázacími prostředky kvalifikovanou osobou uvážou 

a následně zaháknou za jeřábový hák. Autojeřáb zdvihne vazníky do požadované výšky. 

Při zvedání je dráha vazníku kontrolována vodícími lany. Ve výšce cca 7,4m u provozní 

časti haly a v 11,5m u úseku výdeje a příjmu (myšleno k hraně spodní pásnice) je 

vazník ustálen a bude provedeno usazení vazníku s následným spojením se sloupem. 

Usazení a spojení je prováděno z nůžkové plošiny. Spojení obou částí konstrukce je 

v předvrtaných otvorech sloupu a spojovacích profilů osazených v horní a dolní pásnici 

vazníku. Při osazování se vazník pomalým spouštěním z výšky 7,4m zasune mezi C - 

profily sloupu a až předvrtané otvory sloupu a kotvícího prvku splynou, je možné 

provést spojení šroubem s maticí. Pokud je vazník a sloup spojen ve všech bodech, 

může vazač provést odvázání ocelové konstrukce. V průběhu osazování vazníku bude 

probíhat montáž zbylých vaznic na ocelové vazníky. Spojení s již osazenými vaznicemi 



6. Technologický předpis pro provedení ocelového skeletu 149 

je přeložením vaznic přes sebe a šroubovým spojem. Spojení vaznic je provedeno mimo 

vazník, vždy cca 800mm od osy vazníku. 

 

Obr. 71 Osazení vazníků 2 (zdroj: www.llentab.cz) 

5.2.3 Osazení sloupů u výdeje a příjmu 

Osazení sloupů v úseku, kde je změna výšky budovy je možné provádět až po osazení 

vazníku. Sloupy budou smontovány z dvou C – profilů a šroubovým spojem ukotveny 

k vazníku, který je osazen na příhradové sloupy a tvoří střešní konstrukci nad částí 

výdeje a příjmu. Sloupy budou ve spodní části opřeny o vazníky střešní konstrukce nad 

provozní halou. 

5.2.4 Zavětrování a rozepření 

Všechny montážní práce ve výškách budou prováděny z nůžkové plošiny. Zavětrování 

je nutné provést jak ve vodorovné rovině, tak i ve svislé. Celá konstrukce je zavětrována 

ocelovými táhly a C – profily. Zavětrování sloupů je navrženo v krajních polích mezi 

sloupy a v poli mezi 7 - 8 a 12 - 13 sloupem. K ocelovým sloupům bude zavětrování C - 

profily přichyceno pomocí úhelníků a šroubového spoje v patě sloupu a v úrovni 

jeřábové dráhy. Všechny čtyři profily zavětrování budou uprostřed pole mezi sloupy 

spojeny čtvercovou deskou 150x150x4mm a šrouby s maticí. Zavětrování táhly je ke 

sloupům ukotveno šroubem a maticí. Ve střešní rovině je ocelová konstrukce 

zavětrována ocelovými táhly s napínáky, které jsou šroubovým spojem spojeny s horní 

a dolní pásnicí vazníku. V prvním kroku je táhlo spojeno s vazníkem pomoci 

šroubového spoje, je-li spoj dotažen, může se táhlo napínákem natáhnout.  

5.2.5 Osazení Z-profilů na sloupy 

Na osazené sloupy bude provedena montáž Z – profilů, na které se v další etapě osadí 

obvodový plášť. Z – profily jsou osazované v osové vzdálenosti po 1,45 m, ukotvení 

k sloupům bude šroubovým spojem. První Z – profil se osadí ve výšce 1,45m nad 

úrovní terénu. Spojení dvou na sebe navazujících Z – profilů je šroubovým spojem 

mimo sloup. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Stavbyvedoucí se statikem nebudou na stavbě přítomni po celou dobu výstavby, vždy se 

zúčastní kontroly osazení sloupů, vazníků a kontrol celého skeletu. Budou dohlížet na 

dodržování BOZ.  Stavební práce vyžadující odborníky, budou provádět dělníci 

kvalifikovaní pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni 

s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 

 montér (vedoucí čety) zodpovědný za provedení prací dle technologického 

předpisu a v požadované kvalitě 

 svářeč, který je zodpovědný za provedení svárů a je povinen dodržovat zásady 

BOZP 

 4 montéři firmy Llentab zodpovědní za provedení montáže ocelové konstrukce 

 4 pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 

 řidič nákladního DAF FAK XF zodpovědný za technický stav vozidla a jeho 

bezpečný provoz 

 řidič nákladního automobilu AVIA D90 zodpovědný za technický stav vozidla 

a jeho bezpečný provoz 

 obsluha teleskopického manipulátoru zodpovědná za technický stav stroje a jeho 

bezpečný provoz 

 obsluha autojeřábu  Liebherr LTM 1040 zodpovědná za technický stav stroje 

a jeho bezpečný provoz 
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7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1 Stroje 

Autojeřáb  Liebherr LTM 1040 

Teleskopický manipulátor Caterpillar TH337 

Nůžková plošina Genie GS5390RT 

Nákladní automobil DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 

7.2 Nářadí 

Svařovací zdroj Pratica 152 Turbo TELWIN  

Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky 

Úhlová bruska Narex EBU 18-25  

Bližší specifikace strojů a nářadí je uvedena v části Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanismů. 

Svinovací metr 3m, nivelační přístroj, nivelační lať, kladivo, momentový klíč, 

teleskopický žebřík, kalibrovaná vodováha, olovnice, ohýbačka železa, kleště, tužka, 

stavební kolečko,  gola s 10 nástavci, vázací prostředky, pilka na železo. 

7.3 Ochranné pomůcky 

Pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba se zapínáním, reflexní vesta, pomůcky 

chránící zrak a sluch, svářecí kukla, svářecí oděv. 
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8 JAKOST A KONTROLA PRACÍ 

8.1 Vstupní 

Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál - ocelové prvky a spojovací materiál. 

U ocelových profilů kontroluje tloušťku profilu, tvar, délku, třídu oceli a povrch, 

nejsou-li na něm známky koroze, nebo jiné nečistoty, způsobené manipulací, např. bláto 

atd. Je-li daný prvek nějak poškozen, nebo je-li dodán jiný druh profilu, materiál nebude 

stavbyvedoucím přijat. Ocelové profily budou uloženy na dřevěných prokladech 

a roztříděny dle identifikačních štítků. U spojovacího materiálu se provádí kontrola 

průměru šroubů a matek, délka a pevnost. Dále bude provedena kontrola základových 

patek s kotevními prvky. Předmětem kontroly je vizuální kontrola povrchu 

železobetonu, je-li povrch betonu celistvý a nejsou-li viditelné znaky špatného zhutnění, 

dále pak kontrola geometrie, rozměrů a horní hrany základu měřením metrem 

a nivelačním přístrojem s latí. Povolená odchylky ve svislé rovině od horní hrany 

základu a vodorovné rovině od osy základu je ±20mm. Při kontrole základu bude 

provedena i kontrola osazení kotevních prvků v základové patce, a to zejména 

neporušenost závitu kotvy a samotné osazení kotev dle projektové dokumentace. Před 

začátkem prací je nutno také zkontrolovat všechny pracovníky, zda splňují požadavky 

zdravotní způsobilosti, danou kvalifikaci pro obsluhu strojů a mechanizace. Provede se 

kontrola všech strojních zařízení, nářadí atd., zda jsou funkční a nejsou v takovém 

stavu, kdy by byla ohrožena bezpečnost při práci. Nesplňuje-li nějaký stroj technické 

požadavky, nebude na stavbě použit. Dále zejména kontrola vázacích prostředků.  

O provedení vstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Za dodržení 

odchylek odpovídá stavbyvedoucí. 

8.2 Mezioperační 

V průběhu montáže je předmětem kontroly zejména provádění spojů ocelových profilů, 

montáž sloupů a vazníků na zemi, nakonec pak kontrola osazování sloupů na kotvy 

v základových patkách a montáž střešních vazníků. Při montáži sloupů a vazníků na 

zemi je kladen důraz na to, aby nedocházelo k záměně spojovaných prvků a jednotlivé 

dílce vazníku a sloupu byli řádně a pevně spojeny šroubovým spojem. U svárových 

spojů je vizuálně kontrolován povrch a celistvost sváru. Při osazování sloupů na patku 

je kontrola zaměřena především na provádění šroubových spojů v patě sloupu, šrouby 

musí být maximálně dotaženy, ne ovšem tak, aby došlo k deformaci ocelového prvku. 

Po osazení sloupu je provedena kontrola svislosti sloupu. Maximální vychýlení v úrovni 

podlahy k úrovni uložení jeřábové dráhy je Δ=±h/1000, kde h=výška od podlahy 

k úrovni jeřábové dráhy. Při osazování vazníku je kontrola zaměřena na provedení 

šroubových spojů mezi sloupem a vazníkem. Šroubový spoj musí být proveden 

v předvrtaných otvorech, není dovoleno v konstrukci vytvářet nové otvory, při kotvení 

musí být použito minimálního počtu šroubů stanovených projektem. Celý spoj musí být 
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dotažen matkou. V době montáže sloupů a vazníku se kontroluje uvazování prvků 

vázacími prostředky a zachycení na jeřábový hák, v neposlední řadě pak dodržení 

bezpečnosti práce. Dodržování bezpečnosti práce se kontroluje po celou dobu montáže, 

provádí se také kontrola pracovníků, používají-li ochranné pomůcky a kontrola 

kvalifikovanosti pracovníků. Technický stav strojů se kontroluje po celou dobu 

montáže, minimálně však 3x denně jednou ráno, v poledne a na konci pracovní doby. 

8.3 Výstupní 

Po dokončení montáže se provádí kontrola pevnosti a tvaru celého ocelového skeletu, 

svislosti sloupu, osazení a umístění zavětrování. Ještě jednou bude namátkově 

provedena kontrola všech spojů jak šroubových, tak svařovaných a v případě sváru 

i jejich ošetření nátěrem. Šroubové spojem musí být dotaženy na utahovací moment 

84 Nm. Dále pak kontrola celé konstrukce shoduje-li se s projektovou dokumentací.  

Vzniklé odchylky montáže musí být v rozmezích 

 rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm 

 na 100m délky ± 30 mm 

 výšková úroveň konstrukce ± 10 mm. 

O výstupní kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

Podrobný postup jednotlivých kontrol je uveden v bodě: Kontrolní a zkušební plán pro 

provedení ocelové konstrukce. 
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9 BOZP 

V době realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude dbáno všech 

předpisů BOZP, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., zákon O zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí. Dodavatel stavby musí zajistit řádné proškolení pracovníků z předpisů 

bezpečnosti práce.  

Při montáži ocelové konstrukce bude vznikat nebezpečí úrazu při práci ve výškách, 

svařování, manipulaci se zavěšeným břemenem, při práci s ručním nářadím a provozu 

strojů.  

Opatření eliminující vznik úrazu jsou podrobně popsány v bodě: Bezpečností opatření 

na stavbě  
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10 EKOLOGIE 

Odpady, vzniklé v průběhu stavby, budou krátkodobě skladovány v k tomu určených 

odpadních prostředcích, nebo na místech tomu vyhrazených (zabezpečených plochách), 

rozdělené podle kategorie a druhů. Místa pro skladování odpadů budou řádně označena 

názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. Skladované 

odpady budou průběžně, při dosažení technického a ekonomicky optimálního množství, 

odvezeny mimo areál k dalšímu zneškodnění do firmy AVE Za odpady v průběhu 

stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Vlastní manipulace 

s odpady, vznikajícími při výstavbě, bude zajištěna technicky tak, aby byly 

minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, 

technické zabezpečení vozidel převážející odpady).  Průběžně bude vedená zákonná 

evidence. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, 

že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 

ihned vytěžit. 

Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 

stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů, 

likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti. 

Katalogové číslo Název odpad Kategorie odpadu 

150101 papírové a lepenkové odpady O 

150102 plastové obaly O 

150106 směsné obaly  O 

170107 směsný stavební odpad O 

170202 plasty O 

170405 železo a ocel O 

170409 kovový odpad znečištěný N 



6. Technologický předpis pro provedení ocelového skeletu 156 

11  LITERATURA 

 Všechna použitá literatura je uvedena v bodě: Seznam použitých zdrojů 



7. Technologický předpis pro provedení obvodového pláště 157 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

7. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
SPORTS HALL, ENTRANCE PORTAL IMPLEMENTATION 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE  Bc. Petr Zadák  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015  



7. Technologický předpis pro provedení obvodového pláště 158 

1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Identifikace stavby, stavebníka, zpracovatele PD 

1.1.1 Identifikace stavby 

a) Název stavby:  Areál průmyslové výroby a vývoje „EDSCHA Hradec 

s.r.o.“ na p.p.č.131/10 v k.ú. Dolní Skrýchov 

b) Místo stavby:         Česká republika, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, 

k.ú.  

                                    Dolní Skrýchov (630144), p.p.č. 131/10 

c) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

F1. Stavební objekty 

SO-01 Hala výroby a vývoje, včetně administrativní přístavby 

a přístavby zázemí výroby 

F2. Inženýrské objekty 

 IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové 

úpravy  

IO-02: Areálový vodovod 

IO-03: Kanalizační přípojka splašková a areálová 

splašková kanalizace včetně čerpací stanice, areálová 

dešťová kanalizace včetně ORL a opravy koksového filtru 

IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL 

přípojky plynu  

IO-05 : Areálový STL plynovod 

IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 

IO-07 : Areálový rozvod  NN 

IO-08 : Přípojka telefonu  

IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení  

d) Charakter stavby: novostavba 

e) Účel stavby: areál strojírenské výroby a vývoje  

f) Typ stavby:  trvalá stavba 

g) Funkce:  výrobní a vývojová strojírenská hala s administrativní 

přístavbou a přístavbou zázemí výroby, včetně 
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zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí zajišťující 

napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou

 infrastrukturu   

h) Klimatické podmínky: 

sněhová oblast:  III. (Sk = 1,5 kNm-2)  

větrová oblast:  III. (vb,0 = 27,5 ms-1)  

teplotní oblast:  - 15 °C 

1.1.2 Stavebník 

Název:    EDSCHA Hradec s.r.o. 

Adresa:   Dolní Skrýchov 59, 377 01 Jindřichův Hradec 

Kontaktní osoba:       Jan Kysela; +420 724 424 137 

E-mail:   jkysela@edscha.cz 

1.1.3 Zpracovatel dokumentace 

Název:    PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Adresa:   Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 

IČ:    280 94 026 

Telefon:   565 323 117, 724 817 470 

E-mail:   info@projektcentrum.cz 

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Rybář 

    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

1.2 Charakteristika objektu a pozemku 

Navrhovaný objekt haly bude postaven v JV části řešené parcely p.p.č.131/10.v k.ú. 

obce Dolní Skrýchov. Staveniště pro navrhovanou stavbu je volné (nezastavěné), na 

parcele se nenachází vzrostlá zeleň. Terén v místě stavby lze částečně charakterizovat 

jako rovinný až mírně svažitý, od poloviny parcely s mírným spádem ve směru od JZ na 

SV. Navrhovaná stavba navazuje na stávající zastavěné území průmyslové zóny. 

Navrhovaný objekt SO-01 je dělen na tři části, část objektu směrem do ulice je 

administrativní provoz, střední část je hala výroby a vývoje, zbylá část objektu bude 

sloužit jako zázemí výroby. Administrativní část je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 

s hlavními vstupy navazujícími na stávající dopravní infrastrukturu. Objekt haly výroby 

a vývoje je jednopodlažní nepodsklepený objekt (nosnou konstrukci haly tvoří ocelový 

skelet) s provozními vjezdy orientovanými k navrhované areálové zpevněné 
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manipulační ploše, která je součástí areálové dopravní infrastruktury napojené na 

stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Přístavba zázemí výroby je dvoupodlažní 

podsklepený objekt s hlavními vstupy propojující navrhovanou halu výroby a vývoje. 

Plášť haly je od vnější strany tvořen trapézovým plechem kotveným do „Z“ profilů 

s vloženou tepelnou minerální izolací tl.150mm. Do „Z“ profilů budou kotveny 

distanční profily – pásky, přes které bude přetažena parozábrana a z vnitřní strany bude 

celá konstrukce zakryta vnitřním trapézovým plechem.  
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením musí být dokončena montáž ocelové konstrukce, zkontrolována kvalita 

provedení spojů, celková geometrie a prostorová tuhost skeletu. Za dodržení odchylek 

zodpovídá stavbyvedoucí. Montáž ocelové haly bude probíhat ve dvou etapách. 

1. Montáž opláštění střechy, 2. Montáž opláštění stěny. Zhutněný štěrkopískový podsyp, 

po kterém se bude pohybovat montážní plošina, musí být řádně zhutněný a rovný. 

O předání pracoviště bude proveden řádný zápis o převzetí do stavebního deníku. 
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3 MATERIÁL 

3.1 Materiál 

Název          Počet ks. 

  

Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 7000    398 

Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 6100    160 

Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 5800    160 

Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 6700      26 

Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 7700     162 

Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 6000 26 

Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 6300 26 

Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 4200 44 

Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 3500 16 

Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 7600 162 

Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 6000 26 

Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 6200 26 

Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 4100 44 

Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 3400 16 

Tepelná izolace 150 mm 671 balíků 

Parotěsná folie PE – folie 0.2mm 192 balíků 

Samořezné šrouby 85kg 

Lakované šrouby 50 kg 

Lepicí pásky 75 ks 

  

Distanční konzola 150 -200mm 1620 ks 

Distanční Z – profil 70mm 180 ks 

Lakovaný lemovací pozinkovaný plech 0.5mm 99,2m2 

Střešní výměna Z – profilu délka 6000mm 12 ks 

Silikonový tmel 1 balení  

Dřevěný distanční profil 16,5m3 
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Kryt sloupu z pozinkovaného plechu tl. 0,5mm 213,12m2 

Sádrokartonové desky      213,12m2 

Matice                0,5kg 

  

Šrouby se šestihrannou hlavou - pozink DIN 933 - 8.8 M12 x 35           1kg 

3.2 Doprava na stavbu 

Plechy pro obvodový plášť budou na stavbu dopraveny z výrobny Llentab group sídlící 

v Praze - Uhřiněvsi nákladním automobilem DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 

a celkovou nosností 22040 kg. Plechy musí být přepravovány ve vodorovné poloze 

naskládané na sobě.  Plechy budou podepřeny dřevěnými proklady, rozděleny dle délky, 

tloušťky a tvaru profilu. Rozdělené plechy z výroby budou vždy po určitém počtu 

svázány umělohmotnou páskou a opatřeny identifikačním štítkem, na kterém je uveden 

výrobce, jméno zákazníka-objednatele, číslo zakázky u výrobce a číslo balíku, označení 

typu plechu, jeho tloušťky a provedení, počet kusů v balíku a jejich délky. Drobnější 

stavební materiál tepelná izolace, sádrokarton, parozábrana, distanční Z – profil, 

distanční konzola a šrouby budou dopraveny nákladním automobilem Avia. 

Parozábrana a tepelná izolace jsou dopravovány v rolích nastojato zakryté folií a na 

dřevěných paletách. Izolaci a parozábranu není povoleno přepravovat ve vodorovné 

poloze. Při přepravě sádrokartonu materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou, což by 

mělo za následek znehodnocení materiálu. Při dodání materiálu zodpovědná osoba 

zkontroluje dodací list s dodaným materiálem. Pokud během přepravy došlo 

k poškození obalu či materiálu, materiál nebude stavbyvedoucím přijat. 

3.3 Doprava po stavbě 

Na stavbě se trapézové plechy složí pomocí autojeřábu. Izolace, parozábrana a ocelové 

distanční profily budou složeny teleskopickým manipulátorem. Ocelové plechy 

a distanční profily jsou uloženy na dřevěné proklady a rozděleny dle identifikačního 

štítku. V době montáže prvků vodorovnou a svislou přepravu po stavbě provedou 

pomocní dělníci, autojeřáb a teleskopický manipulátor Caterpillar TH337.  
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Obr. 72 Doprava po stavbě (zdroj: www.kovprof.cz) 

 

3.4 Skladování  

Dovezený materiál (trapézové plechy a distanční profily) bude skladován v ležaté 

poloze na dřevěných podkladech na zpevněné ploše ze štěrkopísku. Balíky plechu je 

doporučeno skladovat jednotlivě u dlouhých a těžkých balíků je to dokonce nezbytné. 

Při skládání více balíků na sebe dochází velice často k poškození plechů v dolním 

balíku. Izolace a parozábrana budou skladovány na dřevěných paletách ve svislé poloze. 

Dopravený materiál musí být zakrytý folií a chráněn tak před povětrnostními vlivy, 

plastová folie není příliš vhodná, je nutné zabezpečit vždy řádné odvětrávání. Z těchto 

důvodů je nutné, aby plachty byly na koncích balíků otevřené. Jednotlivé prvky jsou 

rozděleny dle tloušťky, délky, druhu profilu a řádně označeny identifikačními štítky. 

Ostatní montážní materiál (šrouby a sádrokarton) bude uskladněn v uzamykatelné buňce 

společně s pracovním nářadím, pomůckami a nástroji. Skladování jednotlivých prvků na 

stavbě nepřekročí dobu 5 dnů od dne dodání materiálu na stavbu.  

  

Obr. 73 Skladování (zdroj: www.kovprof.cz) 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Montáž obvodového pláště haly bude prováděna s montážní plošiny a ze střešní 

konstrukce proto je možné montáž ocelové haly provádět pouze do rychlosti větru 

menší jak 13m/s při běžném pohybu pracovníka a do 8m/s při manipulaci se zavěšeným 

břemenem. Při pohybu po střeše musí pracovníci používat prvky osobní ochrany, 

zároveň budou také použity ochranné sítě. Montáž bude přerušena za snížené 

viditelnosti, mlhy, námrazy, deště, sněhu, kdy je povrch střechy kluzký a za vysokých 

teplot. Při přerušení montáže musí být rozbalené balíky plechu umístěné na střeše 

zajištěny proti samovolnému posuvu, např. při větrném poryvu, bouři atd. Při řezání či 

vrtání plechů je nutné vzniklé špony a piliny odstranit z povrchu plechů ometením 

smetákem, vždy minimálně na konci pracovní směny, za zvýšené vlhkosti ihned. Před 

začátkem montáže proběhne vstupní instruktáž všech pracovníků s vybavením 

ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci budou seznámeni s technologiemi 

provádění konstrukcí, s výskytem možných chyb při provádění, způsobem jejich 

nápravy a bezpečnosti. Provedené skladby střešního a stěnového pláště je nutno vždy co 

nejdřív zakrýt, aby nedošlo k znehodnocení vlivem klimatických podmínek. Po již 

položené tepelné izolaci je zakázáno se pohybovat. Před vjezdem na staveniště musí být 

umístěny výstražné značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a upravující 

rychlost v okolí stavby. Komunikace v okolí staveniště musí být udržována v takovém 

stavu, aby se po ní nechalo bezpečně pohybovat a nebyla tak ohrožena bezpečnost 

provozu. Celé staveniště je oploceno 2m vysokým průhledným oplocením, pouze 

v místě, kde stavba sousedí s vedlejším objektem, bude použito neprůhledné oplocení. 

Staveništní komunikace musí být udržovány v takovém stavu, aby bylo možné se po 

nich bezpečně pohybovat. V průběhu provádění montážních prací, zejména při činnosti 

jeřábu je nutné dát pozor na ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí. 

Ochranné pásmo vysokého napětí je 7m od krajního vodiče 
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5 PRACOVNÍ POSTUPY 

5.1 Izolovaný střešní plášť 

1. TP46 – 0.63mm, střešní krytina 

2. Distanční Z – profil 70mm 

3. Tepelná izolace, minerální vlna 145 – 230mm 

4. Distanční konzola 150 - 200mm 

5. Parozábrana PE – folie 0.2mm 

6. TP46 – 0.63mm vnitřní vrstva střešního pláště 

7. Střešní vaznice Z – profil 150mm 

8. Nosná ocelová konstrukce  

 

Obr. 74 Izolovaný střešní plášť (zdroj: www.llentab.cz) 

5.1.1 Osazení střešní výměny pro světlíky 

Střešní výměna je navržena ze Z – profilu o výšce 150mm. Z – profil bude v místě 

prostupu světlíku nebo VZT uložena na vazník a ukotvena šroubem s maticí. Montáž 

bude provedena z nůžkové plošiny.  

5.1.2 Osazení vnitřního trapézového plechu 

Vnitřní část střešní konstrukce je trapézoví plech TP46 – 0.63mm, který bude 

samořeznými pozinkovanými šrouby ukotven k Z – profilům vaznic. Šrouby se umisťují 

na vyznačených místech nejprve v krajních vlnách a následně v mezilehlých, není nutné 

pod ně vkládat těsnící podložky. Jeden pás plechu je vždy tvořen dvěma plechy, které 

jsou přes sebe vzájemně přeloženy. Trapézové plechy budou na místo montáže 

dopraveny v balíku autojeřábem a uloženy nad příhradový rám vazníku, aby 

nedocházelo k nadměrnému průhybu střešních vaznic. První plech musí být pečlivě 

osazen, zaměřen a zkontrolovaná jeho kolmost, aby při pokládce ostatních plechů 

nedocházelo k šikmému ubíhání spodní části plechu. S pokládkou plechů se začne dolní 
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řadou u okapu u administrativní přístavby. Montáž prvních třech pásů plechů bude 

provedena z montážní plošiny. Poté už je možné montáž provádět z položeného plechu, 

ale pouze s využitím prvků osobní ochrany proti pádu a natažením záchytných sítí pod 

místem montáže. Ve směru spádu je minimální přeložení dvou plechů 500mm v spojení 

dvou plechů vedle sebe je přeložení o jednu krajní vlnu. Při pokládání plechů se na 

několika místech, určených projektovou dokumentací, vynechá otvor pro umístění 

světlíku. Tento otvor je nutné řádně označit a zabezpečit proti pádu. 

 

Obr. 75 Osazení vnitrního trapézového plechu (zdroj: www.kovprof.cz) 

5.1.3 Parozábrana 

Parozábrana je ukládána shora na trapézový plech. Folie se rozvine rovnoběžně 

s hřebenem střechy. Jednotlivé pásy folie jsou překládány po toku vody, pás u okapu je 

položen jako první, pak se postupně ukládají další pásy směrem k hřebeni. Podélné 

a příčné spoje musí být přeloženy minimálně 100mm a řádně přelepeny jednostranně 

lepící páskou šířky minimálně 60mm. U napojení na plášť stěny se parotěsná folie 

přetáhne minimálně 300mm za hranu střechy, tak aby se dala spojit při montáži 

stěnového pláště s parotěsnou folií stěny. V místě prostupů a rámů pro střešní světlíky 

se parotěsná folie musí dotáhnout k hraně rámu a přilepit páskou. 

5.1.4 Osazení distanční konzoly 

Po pokládce parotěsné folie může začít montáž distančních konzol, které vymezí prostor 

mezi trapézovým vnitřním plechem a vnějším plechem pro uložení tepelné izolace. Na 

distanční konzoly se osadí výlisek z PE pěny pro přerušení tepelného mostu. Se střešní 

vaznicí je distanční konzola spojena pozinkovaným samořezným šroubem. Mezi 

distanční konzoly bude v dalším kroku vložena tepelná izolace. 

5.1.5 Vložení tepelné izolace 

Ještě před pokládkou izolace bude provedena kontrola parotěsné folie. Před montáží je 

tepelná izolace skladována pod provizorní plachtou. Balíky musí být skladovány ve 

vodorovné poloze, aby nedošlo k zatečení dešťové vody do balíku. Tepelná izolace je 

vkládána mezi distanční konzoly. Jednotlivé role jsou kladeny po spádu střechy tak, aby 

nevznikaly spáry mezi pásy. Po položené tepelné izolaci nebude možný pohyb osob, 

aby nedošlo k poškození izolace. 
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5.1.6 Distanční profil Z – 70 

Na distanční konzoly se po vložení tepelné izolace osadí Z – profily výšky 70mm. 

Spojení s distančními konzolami je samořezným pozinkovaným šroubem. Osazení Z – 

profilu proběhne vždy po vložení jednoho pásu izolace mezi distanční konzoly. 

  

Obr. 76 Detail složení pláště 

5.1.7 Osazení střešní krytiny 

Před zahájením montáže střešní krytiny se celá zakrývaná konstrukce zkontroluje 

a bude pořízena fotodokumentace. S montáží první řady plechů střešní krytiny se začne 

u spodního okraje střechy, tedy u okapu. Druhá řada plechů bude přeložena o 500mm 

délky přes okraj první řady plechu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok dešťové 

vody. Plechy budou kotveny do Z – profilů ve spodní vlně v místech vyznačených 

z výroby. Pro přichycení plechu jsou navrženy samořezné nerezové šrouby o průměru 

6.3mm s podložkami se silikonovým těsněním průměru 19mm. Střešní šrouby musí být 

dotaženy dle pokynu výrobce, nesmí dojít k promáčknutí nebo naopak 

k nedostatečnému dotažení. Podélné spojení je lakovanými šrouby v osové vzdálenosti 

400mm, první šroub je umístěn 200mm od konce plechu. Horní konec plechu se 

u hřebene ve spodní vlně trapézového plechu klempířskými kleštěmi ohne nahoru. 

Příčný spoj střešních plechů bude opatřen zatmelením silikonem.  
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Obr. 77 Ukotvení šroubem (zdroj: www.kovprof.cz) 

5.1.8 Lemování 

Kolem vystupujících, navazujících konstrukcí a hřebene bude provedeno lemování 

připevněné bílými lakovanými nýty 3.2 x 8mm s roztečí maximálně 0.5m. Jednotlivé 

prvky lemování jsou překládány o 100mm a zatmeleny silikonem. V místě střešního 

hřebenového lemování je osazena větrací výplň vln.  

Pro pozdější osazení světlíku a oken bude nutné provádět zkracování plechů výrobce, 

v žádném případě nedoporučuje dělení trapézových plechů pomocí úhlové brusky, ale je 

doporučeno použití elektrických prostřihovacích nůžek na plech. 

 

Obr. 78 Zkracování plechů (zdroj: www.kovprof.cz) 
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5.2 Izolované opláštění stěn 

1. VP45 – 0.5mm, vnější trapézový plech 

2. Tepelná izolace – minerální vlna 145 – 230mm 

3. Distanční konzola Z – profil 150mm, pozinkovaná ocel 

4. Distanční profil (řezivo) 

5. Parozábrana PE – folie 0.2mm 

6. IP18 – 0.5mm, vnitřní 

7. Nosná konstrukce sloupu 

8. Zakrytí nosného sloupu, lakovaným pozinkovaným plechem 0.5mm 

 

Obr. 79 Izolované opláštění stěn  (zdroj: www.llentab.cz) 

5.2.1 Osazení vnějšího trapézového plechu 

S osazováním stěnových plechů se začne u administrativní přístavby a bude se 

postupovat směrem k části zázemí výroby. Plechy jsou osazovány tak, aby horní pás 

plechu překrýval spodní pás. Kotvení plechu je prováděno do vodorovných ocelových 

Z – profilů v místech označených z výroby. Plechy budou přichyceny samořeznými 

nerezovými šrouby o průměru 6.3mm s podložkou se silikonovým těsněním o průměru 

19mm. Šrouby budou umístěny ve vnitřní vlně plechu. Při montáži stěnových plechů je 

současně prováděna montáž okapnice ve spodní části. Podélné spojení plechu je 

přeložením vln přes sebe a lakovanými šrouby po osové vzdálenosti 400mm, první 

šroub je umístěn ve vzdálenosti 200mm od konce plechu. Při osazování trapézového 

plechu se v obvodovém plášti, na místech daných projektem, vynechá otvor pro osazení 

oken a vrat. 

5.2.2 Vložení tepelné izolace 

Mezi Z – profily, na které jsou osazeny stěnové plechy, se vloží tepelná izolace. Izolace 

musí být ukládána tak, aby mezi jednotlivými pásy nevznikaly otevřené spáry mezi 
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deskami. Krajní desky musí být vždy o 10mm delší, tak aby při vložení do pláště došlo 

k sevření okolních spár. 

5.2.3 Zhotovení parotěsné zábrany 

Pro potřeby parotěsné zábrany bude zvolena parotěsná folie tloušťky minimálně 0.2mm. 

Folie se rozvine a ukotví na Z – profily z interiérové strany. Folie bude zavěšena od 

shora dolů a zajištěna samořeznými šrouby. V podélném i příčném spojení musí být 

folie přeložena minimálně 200mm a přelepena jednostranně lepící páskou minimální 

šíře 60mm. V horní úrovni stěny se musí folie spojit s folií střešního pláště. Ve spodní 

části se folie přetáhne přes soklový profil. Folie musí být řádně vložena za sloup nosné 

konstrukce a spojena s navazujícím pásem folie.  

5.2.4 Osazení distančního profilu 

Pro tento typ skladby stěnové konstrukce jsou použity prkna tloušťky 20mm, šířky 

100mm. Prkna se samořeznými šrouby ukotví na každý vodorovný Z – profil stěny. 

Šrouby budou osazeny v osové vzdálenosti 100mm. Prkna musí být ohoblovaná, aby 

nedošlo k porušení parotěsné folie. 

5.2.5 Osazení vnitřního trapézového plechu  

Před konečným zakrytím se celá zakrývaná konstrukce zkontroluje a bude pořízena 

fotodokumentace. Osazování jednotlivých vnitřních stěnových plechů je prováděno 

v pásech ve směru zleva doprava. Plechy se montují tak, aby vždy horní plech překrýval 

spodní. Spojení dvou sousedních plechů je přeložením v krajní vlně plechu 

a samořeznými šrouby. Kotvení plechu do Z – profilu stěny bude samořeznými 

pozinkovanými šrouby o průměru minimálně 5.5mm bez těsnící podložky. Ukotvení 

jednotlivých plechů je již vyznačeno z výroby.  

5.2.6 Zakrytí nosného sloupu 

V prvním kroku bude provedena montáž nosné konstrukce pro osazení 

sádrokartonových desek. Spojení jednotlivých profilů bude šrouby M12. Na 

připravenou konstrukci se osadí sádrokartonové desky, spoje sádrokartonových desek 

budou následně přetmeleny. Po osazení sádrokartonu se celý sloup zakryje bílým 

plechem, který bude přichycen nýty do stěnového sloupu. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Stavbyvedoucí se statikem nebudou na stavbě přítomni po celou dobu výstavby, vždy se 

zúčastní kontroly před zakrytím konstrukce, budou dohlížet na dodržování BOZ.  

Stavební práce, vyžadující odborníky, budou provádět dělníci kvalifikovaní pro daný 

pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce 

na staveništi a o ochraně životního prostředí. 

 montér (vedoucí čety), zodpovědný za provedení prací dle technologického 

předpisu a v požadované kvalitě 

 3 montéři firmy Llentab, zodpovědní za provedení montáže ocelové konstrukce 

 4 pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 

 řidič nákladního DAF FAK XF, zodpovědný za technický stav vozidla a jeho 

bezpečný provoz 

 řidič nákladního automobilu AVIA D90, zodpovědný za technický stav vozidla 

a jeho bezpečný provoz 

 obsluha teleskopického manipulátoru, zodpovědná za technický stav stroje a jeho 

bezpečný provoz 

 obsluha autojeřábu  Liebherr LTM 1040, zodpovědná za technický stav stroje 

a jeho bezpečný provoz 
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7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1 Stroje 

Autojeřáb  Liebherr LTM 1040 

Teleskopický manipulátor Caterpillar TH337 

Nůžková plošina Genie GS5390RT 

Nákladní automobil DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 

Užitkový automobil Iveco 

7.2 Nářadí 

Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky 

Ruční elektrické nůžky Narex EN 35  

Ruční akumulátorový vrtací šroubovák Narex se silným krouticím momentem 

Podrobnější popis strojů a ručního nářadí je v kapitole návrhu strojních mechanismů. 

Svinovací metr 3m, teodolit, nivelační lať, kladivo, teleskopický žebřík, kalibrovaná 

vodováha, kleště, tužka, silikonová pistole, gola s 10 nástavci, vázací prostředky, pilka 

na železo, úhelník, provázek, šroubovák 

7.3 Ochranné pomůcky 

Pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba s poutkem, reflexní vesta, pomůcky 

chránící zrak a sluch, svářecí kukla, svářecí oděv, ochranné pomůcky osobního jištění  



7. Technologický předpis pro provedení obvodového pláště 174 

8 JAKOST A KONTROLA PRACÍ 

8.1 Vstupní 

Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál - trapézové plechy, izolaci, parozábranu, 

distanční profily a spojovací materiál. U plechů kontroluje tloušťku, tvar profilu, délku, 

a povrch nejsou-li na něm známky koroze, poškození při dopravě nebo jiné nečistoty 

způsobené manipulací, např. bláto atd. Je-li daný prvek nějak poškozen, nebo je dodán 

jiný druh profilu, materiál nebude stavbyvedoucím přijat. Izolace a parotěsná folie 

budou dodány v rolích na paletách v plastovém obalu, tento obal nesmí být při dodávce 

narušen. U spojovacího materiálu se provádí kontrola průměru samořezných šroubů, 

délka a pevnost. Dále bude provedena kontrola ocelové konstrukce. Předmětem 

kontroly je vizuální kontrola tvaru konstrukce a prostorového uspořádání. Dále pak 

kontrola měřením geometrie, rozměrů a horní hrany vazníku a sloupů, měření se 

provádí metrem a teodolitem, maximální vychýlení sloupu v úrovni podlahy k úrovni 

uložení jeřábové dráhy je Δ=±h/1000 kde h=výška od podlahy k úrovni jeřábové dráhy. 

Povolená odchylky ve svislé rovině od horní hrany základu a vodorovné rovině od osy 

základu je ±10mm. Dále je pak provedena kontrola šroubových a svárových spojů 

konstrukcí. Při osazování výměn pro VZT, světlíky atd. je průběžně prováděna kontrola 

rozměru otvorů. Povolená odchylka je ±5 mm. Před začátkem prací je nutno také 

zkontrolovat všechny pracovníky, zda splňují požadavky zdravotní způsobilosti, danou 

kvalifikaci pro obsluhu strojů a mechanizace. Provede se kontrola všech strojních 

zařízení, nářadí atd., zda jsou funkční a nejsou v takovém stavu, kdy by byla ohrožena 

bezpečnost při práci. Nesplňuje-li nějaký stroj technické požadavky, nebude na stavbě 

použit. Dále zejména kontrola vázacích prostředků a prvků osobního jištění při práci ve 

výškách. O provedení vstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Za 

dodržení odchylek odpovídá stavbyvedoucí. 

8.2 Mezioperační 

V průběhu montáže je předmětem kontroly zejména provádění osazování trapézových 

plechů, dodržování navržené skladby stěny, střechy a jejich provádění, nakonec pak 

kontrola lemování. Při montáži plechů na Z – profily vaznice a stěny, je kladen důraz na 

to, aby montážní firma po celou dobu montáže sledovala dodržení kolmosti a skladebné 

šířky. Prakticky to znamená, zaměřit a pečlivě osadit první plech, zkontrolovat jeho 

kolmost a dodržet jeho skladebnou šířku. Při pokládání dalších trapézových profilů je 

nutné zajistit jejich usazení a urovnání do správné polohy. Během kotvení profilů ke 

konstrukci je tedy nutné průběžně kontrolovat celkovou šířku na obou stranách plechů, 

aby nedocházelo k šikmému ubíhání okraje plechu. Dále je nutné se zaměřit na dodržení 

předepsaných přesahů plechů a přeložení vln. Kontrola osazování šroubů je zaměřená 

na řádné dotažení a umístění šroubů v označených místech. Jednotlivé vrstvy střešního 

a stěnového pláště musí být kladené v pořadí, navrženém projektantem. Pásy tepelné 
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izolace musí být kladeny tak, aby mezi nimi nevznikaly spáry. V době manipulace 

s materiálem se kontroluje uvazování prvků vázacími prostředky, zachycení na jeřábový 

hák, dodržení bezpečnosti práce a stav vázacích prostředků. Není dovoleno používat 

poškozených a namrzlých vázacích prostředků. Dodržování bezpečnosti práce se 

kontroluje po celou dobu montáže, provádí se také kontrola pracovníků, používají-li 

ochranné pomůcky a kontrola kvalifikovanosti pracovníků. Technický stav strojů se 

kontroluje po celou dobu montáže, minimálně však 3x denně, jednou ráno, v poledne 

a na konci pracovní doby. 

8.3 Výstupní 

Po dokončení montáže se provádí vizuální kontrola pláště a tvaru celého objektu. 

Předmětem výstupní kontroly je dokončení lemování s následným utěsněním silikonem, 

vynechání otvorů pro osazení oken, dveří a střešních světlíků. Ještě jednou bude 

namátkově provedena kontrola dotažení všech samořezných šroubů. Dále pak kontrola 

celé konstrukce, shoduje-li se s projektovou dokumentací. O výstupní kontrole se 

provede zápis do stavebního deníku. 
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9 BOZP 

V časovém období realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude 

dodržováno všech předpisů BOZP, hlavně pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., 

zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 

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

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

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí. 

Dodavatel stavby musí zajistit řádné proškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti 

práce.  

Při montáži obvodového pláště bude vznikat nebezpečí úrazu při práci ve výškách, 

manipulaci se zavěšeným břemenem, při práci s ručním nářadím a provozu strojů.  

Opatření eliminující vznik úrazu jsou podrobně popsány v bodě: Bezpečností opatření 

na stavbě  
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10 EKOLOGIE 

Odpady, které vzniklé v průběhu stavby, budou krátkodobě skladovány v tomu 

určených odpadních prostředcích, nebo na místech tomu vyhrazených (zabezpečených 

plochách), rozdělené podle kategorie a druhů. Místa pro skladování odpadů budou řádně 

označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. 

Skladované odpady budou průběžně, při dosažení technického a ekonomicky 

optimálního množství, odvezeny mimo areál k dalšímu zneškodnění do firmy A.S.A. Za 

odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Vlastní 

manipulace s odpady, vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 

minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, 

technické zabezpečení vozidel převážející odpady).  Průběžně bude vedená zákonná 

evidence. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, 

že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 

ihned vytěžit. 

Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 

stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 

likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti. 

Katalogové číslo Název odpad Kategorie odpadu 

150101 papírové a lepenkové odpady O 

150102 plastové obaly O 

150106 směsné obaly  O 

170107 směsný stavební odpad O 

170405 železo a ocel O 

170409 kovový odpad znečištěný N 
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č. 

kon.
název kontroly stručný popis legislativa kontrolu povede

způsob 

kontroly
četnost kontrol

výsledek 

kontroly

vyhověl/ 

nevyhověl

kontrolu 

provedl

kontrolu 

prověřil

kontrolu 

převzal

1

Kontrola PD a 

jiných dokumntů

PD, nakládání s odpady, 

ochrana živ. prostředí

vyhláška 62/2013 Sb., 

vyhláška 137/1998 Sb.,              

ČSN 01 3481

Stavbyvedoucí, 

TDI, mistr

Vizuálně jednorázová Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

2

Kontrola staveniště přístupové a příjezdové 

komunikace, přípojná místa

TP                                               

NV č. 101/2005 Sb.

Stavbyvedoucí, 

TDI, mistr

Vizuálně jednorázové Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

3

Kontrola provedení 

předchozí 

technolog. etapy

kontrola rovinnosti, 

rozměrů, plohy

ČSN 73 0212-3                      

ČSN 13 670

HSV, MR vizuální, 

měření

jednorázová Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

4

Kontrola 

pracovníků

průkazy:strojní, profesní, 

svářečské zkoušky

ČSN EN 287-1                           

NV č. 21/2003 Sb.,                                    

HSV, MR vizuální jednorázové Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

5

Kontrola dodávky 

materiálu

shoda počtu a druhu prvků 

s PD, správnost dle 

označení, neporušenost 

prvků, rozměry prvků, typy 

profilů

ČSN EN    1090 - 1+ A1                     

ČSN EN    1090 - 2+ A1                

PD, TP

HSV, MR vizuálně, 

měření

každý návoz Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

6

Kontrola 

skladování a 

manipulace

dodržení způsobu 

skladování dle podmínek 

uvedených výrobcem

technické listy výrobce               

ČSN 1090 - 2 + A1                 

ČSN 26 9030

HSV, MR vizuálně každý návoz Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

7

Kontrola strojů, 

nástrojů a vázacích 

prostředků

kontrola zvedacích zařízení, 

strojů, nástrojů, nářadí 

Technické listy stroje, 

nástroje                                       

NV č. 378/2001 Sb.,

HSV, MR vizuální jednorázové SD, 

strojní 

denník

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

V
S

T
U

P
N

Í 
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8

Kontrola 

klimatických 

podmínek

povětrnostní podmínky, 

teplota

vyhláška č. 194/2007 Sb. HSV, MR měřením každý den Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

9

Kontrola montáže 

vazníku a sloupu 

na zemi

kontrola spojování 

ocelových tenkostěnných 

profilů

PD, TP                                      

ČSN EN    1090 - 2+ A1 

HSV, MR vizuálně průběžně Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

10

Kontrola osazení 

sloupů na základy

kontrola osazení sloupu na 

základovou kontrukci

PD, TP                                      

ČSN 73 0210-1                                             

HSV, MR vizuálně, 

měření

průběžně Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

11

Kontrola šroubů při 

ukotvení sloupů k 

základům

kontrola utahovacího 

momentu, max tolerance 

5% z momentu 

dokumentace, jakost, 

průměr, délka

  PD, TP                                      

ČSN EN    1090 - 2+ A1         

HSV, MR vizuálně, 

měření

moment - každý  

3 vazník, 

vizuální - 

všechny vazník

Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

12

Kontrola svarů Kontroluje se technické 

provedení samotného 

svaru a celistvost 

provaření na požadovaném 

úseku

PD, TP                                       

ČSN EN    1090 - 2+ A1                       

stavbyvedoucí, 

mistr montážní  

čety, statik

vizuálně,m

ěření

každý svar Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

13

Kontrola osazení 

vazníků a vaznic

kontrola stability, 

správného spojení

PD, TP                                      

ČSN 73 0210-1                                

ČSN EN 1090 -2 + A1

HSV, MR vizuálně, 

měření

průběžně Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

M
E

Z
IO
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E
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14

Kontrola 

šroubových spojů 

vazníku

kontrola utahovacího 

momentu, max tolerance 

5% z momentu 

dokumentace, jakost, 

průměr, délka

PD, TP                                              

ČSN EN    1090 -2+A1                     

mistr montážní 

čety, 

stavbyvedoucí

vizuální, 

měření

 moment - 

každý 3 vazník, 

vizuální - 

všechny 

vazníky

Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

15

Kontrola 

zavětrování 

konstrukce

kontrola montáže 

zavětrovacích prvků

PD, TP,                                        

ČSN EN 1090 -2 + A1

HSV, MR vizuálně průběžně Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

16

Kontrola 

šroubových spojů 

ztužidel 

kontrola utahovacího 

momentu, max tolerance 

5% z momentu 

dokumentace, jakost, 

průměr, délka

PD, TP                                      

ČSN EN    1090 -2 + A1               

mistr montážní 

čety

vizuální moment - min 1 

šroub z dílce 

ztužidel 

zbývající - 

vizuálně

Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

17

Kontrola úpravy 

povrchů

kontrola úpravy povrchů 

chránící kontrukci proti 

korozi

PD, TP,                                                        

ČSN EN    1090 -2+ A1                   

ČSN EN ISO 12944-7  

HSV, MR vizuálně průběžně Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

18

Geodetické 

zaměření a 

vyrovnání

kontrola výškového a 

polohového osazení prvků

PD, TP                                      

ČSN EN 1090

G, HSV, MR vizuálně, 

měření

jednorázově po 

dokončení

Zápis do 

SD, 

protokol

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

19

Závěrečná kontrola 

a předání

kontrola celého díla PD, TP                                                          

ČSN EN    1090 - 2+ A1                

ČSN 73 2604

HSV, MR vizuálně, 

měření

jednorázově po 

dokončení

Zápis do 

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

M
E
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Zkratky 

HSV – stavbyvedoucí 

MR – mistr 

SD – stavební deník 

PD – projektová dokumentace 

TP – technologický předpis 

TDI - technický dozor investora 

 

Použité normy a předpisy 

Použité normy a předpisy jsou popsány v bodě: Seznam použitých zdrojů 
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 

1.1 Bod č. 1 – Kontrola PD a jiných dokumentů 

Stavbyvedoucím a hlavním technickým dozorem bude provedena kontrola projektové 

dokumentace, zda je kompletní a úplná. Případné připomínky budou směřované 

k projektantovi, o kontrole se provede zápis do SD. 

1.2 Bod č. 2 – Kontrola staveniště 

Kontrola staveniště obsahuje kontrolu staveništních buněk, skládek, které musí být 

odvodněné a zpevněné. Prověří se přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují  

zdroje el. energie, vody a zabezpečení celého staveniště 

1.3 Bod č. 3 – Kontrola provedení předchozí technolog. etapy 

základů 

Bude provedena kontrola hotových základových konstrukcí, na které bude osazována 

ocelová konstrukce. Předmětem kontroly je geometrie patek a jejich poloha, dále pak 

umístění kotevních prvků v patkách. Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. 

K měření bude použit nivelační stroj a metr (pásmo). Odchylky budou posuzovány 

podle normy ČSN 73 0212 – 3. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo geodet. 

O kontrole se provede zápis do SD.   

1.4 Bod č. 4 – Kontrola pracovníků 

Bude provedena kontrola všech pracovníků podílejících se na výstavbě. Zejména pak 

kontrola profesních, strojních a svářečských průkazů. Dále bude zkontrolováno 

potvrzení o zdravotní prohlídce a způsobilosti pracovníků. Kontrolu provede mistr nebo 

stavbyvedoucí o kontrole se provede zápis do SD.  

1.5 Bod č. 5 – Správnost, jakost a doprava materiálu 

Dodané prvky pro montáž ocelové konstrukce musí být zkontrolovány vizuálně 

i měřením, kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. Všechny prvky ocelové 

konstrukce musí být dopravovány ve vodorovné poloze na dřevěných podkladech. 

V případě potřeby převáženi materiálu ve více vrstvách nad sebou musí bít proklady 

umístěny v jedné ose nad sebou. Vizuálně se zkontroluje, zda je materiál v dobrém 

stavu – tzn., není-li značně znečištěn, poškozen rzí, promáčknutý, ohnutý apod. Dále se 

zkontroluje, zda dovezený materiál je ve shodě s projektovou dokumentací – kontrola 

průřezů tzn. tvar a tloušťka profilu. Každý prvek musí mít identifikační štítek 

s označením výrobce, objednatele, číslo zakázky u výrobce a číslo balíku, označení typu 

profilu jeho tloušťky a provedení, počet kusů v balíku a jejich délky. Navezený materiál 

musí být ve shodě s ČSN EN 1090 – 1 + A1 dále by výrobce materiálu měl vydat 
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prohlášení o shodě, kde deklaruje, že jím vyrobené prvky jsou ve shodě s výše 

jmenovanou normou. O kontrolách bude proveden zápis do SD. 

1.6 Bod č. 6 – Kontrola skladování a manipulace 

Dílce musí být skladovány na zpevněné ploše tak aby mezi uloženými prvky byla vždy 

z jedné strany mezera min 300 a z druhé strany min 600mm. Spodní hrana materiálu 

musí být minimálně 300mm od úrovně terénu. Výška skládky by neměla být větší než 

2000mm. Při skladování jsou nepřípustné deformace dílců a jejich poškození 

klimatickými nebo jinými vlivy. Kontrolu prování mistr nebo stavbyvedoucí a provede 

zápis do SD. 

1.7 Bod č. 7 – Kontrola strojů, nástrojů a vázacích 

prostředků 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu strojů a nástrojů. Kontrolován bude jejich 

stav a opotřebení např. nedochází-li k uniku provozních kapalin nebo nejsou-li některé 

části stroje uvolněny. Pro montáž ocelové konstrukce bude použit autojeřáb. Před 

začátkem montáže se zkontroluje technický stav stroje. Dále se pak zkontrolují vázací 

prostředky, které nesmí být poškozeny a musí být doloženy doklady o revizích 

a provedení zátěžových zkoušek těchto vázacích prostředků 
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2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

2.1 Bod č. 8 Kontrola klimatických podmínek  

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, po příchodu na stavbu, před zahájením 

a v průběhu prací. Zkontroluje, zda jsou klimatické podmínky v souladu 

s technologickým předpisem, ve kterém je stanoveno, za jakých podmínek není možné 

pracovat popř., jaká opatření jsou nutná k provádění prací. Pokud v době montáže sněží, 

vydatně prší nebo je rychlost větru větší než 8m/s je třeba zastavit montáž. Za mírného 

deště je třeba práci přizpůsobit klimatickým podmínkám. Svařování je přípustné do 

teploty -10⁰C. V případě poklesu teploty pod -10⁰C je nutné svářečské práce přerušit.  

2.2 Bod č. 9 – Kontrola montáže vazníku a sloupu na zemi 

Během montáže bude mistr a stavbyvedoucí kontrolovat správný průběh montáže 

vazníků a sloupů, který musí být v souladu s technologickým předpisem, projektovou 

dokumentací a normou ČSN EN 1090 – 2 + A1. Bude kontrolováno zejména spojování 

ocelových profilů a jejich správné osazení. O kontrole bude proveden zápis do SD. 

2.3 Bod č. 10 – Kontrola osazení sloupů na základovou 

konstrukci 

Každý sloup bude před osazením na základovou konstrukci zkontrolován. Bude 

kontrolována jeho celistvost, poloha a počet vyvrtaných otvorů potřebných pro montáž 

dalších konstrukcí. Dále bude kontrolováno spojení se základovou konstrukcí pomocí 

kotevní desky a šroubů. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a bude o ní 

proveden zápis do stavebního deníku. 

2.4 Bod č. 11 Kontrola šroubů při ukotvení sloupů k 

základům  

Kontrolu šroubových spojů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety. Vizuálně se 

u každého sloupu kontroluje, aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma 

závity za hranu matice. Dále pak počet šroubů, který musí odpovídat konstrukční 

dokumentaci. Měřením je kontrolováno utažení šroubů na požadovaný moment. 

U sloupů je povolena maximální tolerance 5% z momentu určeného v montážní 

dokumentaci. 

2.5 Bod č. 12 Kontrola svárů 

Kontrola svarů a svařování provádí stavbyvedoucí, mistr montážních prací a statik 

u každého svaru. Před zahájení práce se musí kontrolovat místo svaru a přiléhající 

plochy, které před svařování musí být řádně očištěny a vysušeny. Dále před zahájením 

musíme zkontrolovat použití předepsaného materiálu dle PD. Při svařování 
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kontrolujeme oprávnění, které musí mít svářeč neustále u sebe, technologický postup, 

způsob svařování a namátkově průběh a pravidelnost svařování jednotlivých spojů. Na 

hotovém svaru se měřením a vizuálně kontroluje rozměr, dále pak svar musí být 

celiství, rovnoměrný a očištěn od strusky. Dále bude provedena zkouška ultrazvukem 

v rozsahu 100% svarových spojů.  

2.6 Bod č. 13 – Kontrola osazení vazníků a vaznic 

Každý montovaný díl musí projít před zabudováním kontrolou. Kontrolována bude 

hlavně správnost smontování vazníku na zemi dle PD. Při montáži se musí kontrolovat 

jejich uchycení na zvedacím zařízení. Zkontrolovány budou všechny spoje, zda jsou 

úplné a správně provedené dle normy ČSN EN 1090 – 2 + A1. Kontrolu bude provádět 

mistr a stavbyvedoucí. O kontrole se provede zápis do SD. 

2.7 Bod č. 14 Kontrola šroubových spojů vazníku 

Kontrolu šroubových spojů vazníků a vaznice provádí stavbyvedoucí a mistr montážní 

čety. Vizuálně kontrolují, aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma 

závity za hranu matice. Dále pak počet šroubů, který má odpovídat konstrukční 

dokumentaci. Měřením pak utažení šroubů na požadovaný moment. U vazníků se 

zkontroluje každý třetí šroub, s maximální dovolenou toleranci 5% z momentu určeného 

montážní dokumentací. 

2.8 Bod č. 15 – Kontrola zavětrování konstrukce 

Bude kontrolován správný postup montáže zavětrování konstrukce. Konstrukce se musí 

zavětrovávat postupně, tak aby byla celá stavba stabilizována. Mistr nebo stavbyvedoucí 

provede kontrolu jednotlivých ocelových prvků potřebných k zavětrování konstrukce, 

jejich polohu a spojení. O provádění bude zaveden zápis do SD. 

2.9 Bod č 16 Kontrola šroubových spojů ztužidel 

Kontrolu šroubových spojů ztužidel provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety. 

Vizuálně tak aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma závity za hranu 

matice. Dále pak počet šroubů, který má odpovídat konstrukční dokumentaci. Měřením 

pak utažení šroubů na požadovaný moment. Kontrolují se namátkově vybrané spoje 

s maximální dovolenou toleranci 5% z momentu určeného montážní dokumentací. 

2.10  Bod č. 17 – Kontrola úpravy povrchu svárů 

Stavbyvedoucí nebo mistr bude kontrolovat povrchovou úpravu svárů ocelové 

konstrukce. Bude zkontrolováno, zda používaný nátěr odpovídá požadovanému stupni 

protikorozní ochrany. Před nanesením nátěru musí být povrch sváru čistý a bezprašný. 

V průběhu nanášení nátěru je kontrolováno překrytí jednotlivých vrstev nátěru a jejich 



8. Kontrolní a zkušební plán kvality pro provedení ocelové konstrukce 188 

počet. Po dokončení musí nanesený nátěr být kompletní a neporušený. Kontrola bude 

probíhat průběžně a bude o ní proveden zápis do SD. 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

3.1 Bod č. 18 – Geometrické zaměření a vyrovnání 

Po dokončení ocelové konstrukce se jako první bod výstupní kontroly provede 

geodetické zaměření. Zaměření provede geodet a bude zkontrolována celá konstrukce. 

O výsledních měření se vypracuje protokol. Části, které vykazují větší než přípustné 

odchylky, musí být podle možností vyrovnány. Vyrovnání může být provedeno 

podložením jednotlivých dílů konstrukce. O zaměření a vyrovnání provede mistr nebo 

stavbyvedoucí záznam do SD. 

Vzniklé odchylky montáží musí být v rozmezích 

 rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm 

 na 100m délky ± 30 mm 

 výšková úroveň konstrukce ± 10 mm. 

3.2  Bod č. 19 – Závěrečná kontrola a předání 

Na závěr se provede kontrola kompletní ocelové konstrukce. Kontroluje se zejména 

shoda realizované konstrukce s projektovou dokumentací.  Zjištěné vady musí být do 

převzetí odstraněny. Mezní odchylky celé konstrukce musí být v toleranci stanovené 

normou ČSN EN 1090 – 2 + A1. O závěrečné kontrole se provede zápis do SD 

a konstrukce může být předána. Předání stavby provádí investor, stavbyvedoucí, TDI 

a statik. Kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících. Listy použitého 

a aplikovaného materiálu. Dále předložení o kontrole svarů ultrazvukem nebo například 

záznamy o kontrole šroubových spojů. O závěrečné kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 
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Body bezpečnostního opatření na stavbě při montáži ocelového skeletu a obvodového 

pláště 

 Práce se stroji 

 Práce ve výškách 

 Práce s ručním nářadím 

 Svařování 

 Další rizika všeobecné podmínky 

Výskyt 

nebezpečí 
Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 

Práce se 

stroji 

– Přiražení, 

přitlačení, přejetí 

osoby vozidlem či 

pojízdným 

stavebním strojem 

na stavbě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Dopravní 

nehoda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Přiražení nebo 

přitlačení osoby 

břemenem k části 

– Naražení 

části těla, 

vnitřní zranění, 

pohmožděniny, 

zlomeniny, 

zranění hlavy, 

smrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
–Pohmožd. 

odřeniny, 

naražení části 

těla, smrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Naražení 

části těla, 

vnitřní zranění, 

– Správné řešení dopravy na 

staveništi, navržení komunikací 

po stavbě pro přístup na místo 

práce. 

– Seznámení zaměstnanců 

s podmínkami dopravy 

a provozu mobilních stavebních 

strojů na staveništi.  

– Používání výstražné vesty. 

– Omezení rychlosti vozidel na 

staveništních komunikacích. 

– Zajištění stroje proti 

nežádoucímu pohybu. 

– Ve směru pojezdu stavební 

mechanizace se před strojem 

nesmí pohybovat žádný 

pracovník. 

– Před zahájením prací 

dohodnout signalizaci mezi 

řidiči a stavebními dělníky. 

 
– Vhodná volba tras, určení 

a zřízení vstupů na stavbu, 

staveništních komunikací 

a přístupových cest.  

– Čistění a udržování 

komunikací, zejména v zimním 

období a za deštivého počasí.  

– V zimním období odstraňovat 

námrazu a sníh.  

– Údržba staveništních cest 

v suchém období kropit cesty.  

– Při dešti přerušit zemní práce.  

 
– Autojeřábem pojíždět pouze 

bez zavěšeného břemena. Mezi 

jeřábníkem, řidičem a dělníkem 
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stavby či jiné 

pevné konstrukci 

při manipulaci 

s břemenem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Rozhoupání 

břemene, 

vysmeknutí 

smyčky lana 

z háku jeřábu, 

přiražení 

břemenem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Pád (překlopení, 

převrácení) 

pojízdných a volně 

stojících plošin.  

 

 

 

 

pohmožděniny, 

zlomeniny, 

zranění hlavy, 

smrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Naražení 

části těla, 

vnitřní zranění, 

pohmožděniny, 

zlomeniny, 

zranění hlavy, 

smrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Naražení, 

pohmožděniny, 

bodné a řezné 

rány, zranění 

klubů, 

končetin, 

vnitřních 

orgánů, smrt. 

dohodnout dorozumívací 

znamení (vizuální komunikaci), 

koordinaci.   

– Zákaz zdržování se osob 

v dosahu a dráze stroje.  

– Soustředěnost řidiče, dobrý 

výhled z kabiny a zastavení 

práce v případě nedohlédnutí na 

všechna ohrožená místa.  

– Správné zavěšení či uvázání 

břemene, použití vhodných, 

nepoškozených vázácích 

prostředků. 

 
– Zavěšováním břemen na nosný 

prvek jeřábu a jinými 

vazačskými pracemi pověřovat 

pouze kvalifikovanou osobu tj. 

vazače s odbornou kvalifikací. 

– Správné zavěšení či uvázání 

břemene, použití vhodných 

vázácích prostředků.     

– Dodržování zákazu zdržovat se 

v prostoru možného pádu 

zavěšeného a usazovaného 

břemene a jeho částí. 

– Správná manipulace 

s břemenem při ovládání pohybů 

jeřábu (zvedání provádět citlivě, 

pohyby provádět plynule).  

– Zachovávání dostatečného 

odstupu od břemene 

manipulovaného jeřábem, 

používat vodících lan apod.

 
– Při práci na plošině, musí být 

plošina stabilizovaná výsuvnými 

stojkami. 

– Při přemísťování plošiny 

vyloučit přítomnost více osob na 

plošině. 

– Zajištění stability plošiny.  

– Pojezdová plocha rovná 

a únosná. 

 

 

 

 

 

 

– Pád žebříku 

i s pracovníkem 

po ztrátě stability.  

 

 

– Naražení 

části těla, 

poranění 

končetin, 

zlomeniny, 

– Žebřík použít pro práci ve 

výšce pouze v případech, kdy 

použití jiných bezpečnějších 

prostředků není opodstatněné 

a účelné, nebo to nedovolují 
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Práce ve 

výškách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Pád osoby při 

výstupu a sestupu 

na zvýšená místa 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Šikmé 

našlápnutí na 

hranu žebříkového 

stupně.  

 

 

 

 

 

 
– Pád (ne)úmyslně 

shazovaných 

pohmožděniny, 

poranění 

páteře, 

zavalení 

břemenem, 

vnitřní zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Naražení 

části těla, 

poranění 

končetin, 

zlomeniny, 

pohmožděniny, 

poranění 

páteře. 

 

 

 

 

 

 

 
– Uklouznutí, 

poranění 

kloubů. 

 

 

 

 

 

 

 
– Zranění 

hlavy, části 

podmínky.  

– Nebezpečně a nadměrně se 

nevyklánět.  

– Nevynášet a nesnášet břemena 

o hmotnosti > 15 kg.  

– Nevstupovat na žebřík 

s poškozenou nevhodnou 

a znečistěnou obuví.  

– Nepracovat na žebříku ve více 

osobách.  

– Nepracovat ze žebříku příliš 

blízko horního konce žebříku.  

– Zabezpečovat žebřík proti 

pohybu, horní konec spolehlivě 

opřít.  

– Postavení jednoduchého 

žebříku ve sklonu do 1:5.  

– Používat žebřík o dostatečné 

délce a v nepoškozeném stavu.  

– Řídit se pokyny výrobce, 

respektovat označení max. délky 

vysunutí 

 
– K místům práce ve výšce 

zajistit bezpečný přístup 

(žebříky, schodiště, rampy 

apod.).  

– Neseskakovat nebo nevylézat 

po konstrukcích.  

– Zákaz používání vratkých 

a nevhodných předmětů pro 

práci i ke zvyšování místa práce.  

předmětů pro práci a 

k zvyšování místa práce.  

– Nepřetěžovat plošinu. 

– Neseskakovat na podlahu 

plošiny. 

 
– Udržování nekluzkých 

povrchů, správné našlapování, 

vyloučení šikmého našlápnutí za 

mokra, námrazy, vlivem 

znečistěné obuvi.  

– Používání protiskluzové, 

nepoškozené obuvi.   

– Očistění obuvi před výstupem 

na žebřík.

 
– Bezpečně ukládat materiál.  

– Volné okraje zajistit zarážkou 
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předmětů z výšky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Pád, propadnutí 

do hloubky, 

naražení, 

zachycení různých 

částí těla po pádu 

v prostorách 

staveniště.  

 

těla, 

zlomeniny, 

pohmožděniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Naražení, 

bodné a řezné 

rány, zranění 

vnitřních 

orgánů, 

zranění klubů, 

končetin, smrt.  

 

při podlaze.  

– Vymezit a ohradit ochranné 

pásmo pod místem práce ve 

výšce, vyloučení přístupu osob 

pod místa práce ve výškách.  

– Prostory, nad kterými se 

pracuje a v nichž hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů, je 

nutné vždy bezpečně zajistit. 

 – Školení pracovníků na 

pracovišti.   

– Osazení ochranných sítí. 

 
– Opatření volných okrajů 

zábradlím. 

– Používání OOPP (pracovní 

obuv s protiskluznou úpravou). 

– Zvýšená opatrnost 

a soustředěnost, zejména v zimě 

a za deště. 

– Udržování průchozích 

a volných komunikací. 

– Odstranění komunikačních 

překážek, o které lze zakopnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce 

s ručním 

nářadím 

 

– Úder do ruky při 

práci s ručním 

nářadím (např. 

kladiva, palice 

apod.). 

 

 

 

 

 
– Zranění při 

používání ruční 

mechanizace 

a nářadí, 

pohmoždění 

a poranění ruky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Přimáčknutí, 

otlaky, 

zhmožděniny, 

podlitiny, 

zlomenina 

ruky. 

 

 

 

 
– Odřeniny, 

pohmožděniny, 

zlomeniny, 

zavalení částí 

konstrukce, 

udušení, smrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Praxe, zručnost, používání 

vhodného druhu, typu a velikosti 

nářadí. 

– Soustředěnost při práci, příp. 

používání chráničů ruky. 

 – Zajištění možnosti výběru 

vhodného nářadí.   

– Dodržování zákazu používání 

poškozeného nářadí.  

 
– Praxe, zručnost, soustředěnost 

při práci.  

– Používání vhodného druhu 

typu a velikosti nářadí.  

– Používání chráničů ruky 

a rukavic, používání OOPP 

k ochraně zraku, sluchu.  

– Nepoužívat poškozené nářadí 

(např.s uvolněnou násadou, 

apod.).  

– Dodržování bezpečné 

vzdálenosti mezi pracovníky tzn. 

přiměřený pracovní prostor.  

– Udržovat rukojetě 

a uchopovací části v suchém 

a čistém stavu.   
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– Poranění 

rotujícím, 

zničeným 

nástrojem 

(brousícím nebo 

řezacím 

kotoučem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Zaseknutí 

akumulátorového 

šroubováku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Při styku 

ruky 

s nástrojem 

poranění 

končetin, 

odřeniny, 

řezné rány, 

amputace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Zhmoždění 

ruky, 

vykloubení, 

zlomení prstů, 

pořezání. 

– Pokud možno vyloučení práce 

s nářadím nad hlavou vhodným 

zvyšováním místa práce. 

 – Nástroje v stroji (hlavici) 

řádně upevnit.  

– Opravy mechanizace provádět 

při vypnutém motoru.  

– Nepřetěžovat mechanizaci.  

– Nezastavovat nástroj v chodu 

rukou.

 
– Postupovat dle návodu 

k používání.  

– Nepřibližovat ruku do 

nebezpečné blízkosti 

pohybujícího se nástroje.  

– Seřizování, čištění, mazání 

a opravy nářadí provádět jen je-

li nářadí v klidu.  

– Před připojením nářadí do sítě 

se přesvědčit, zda je spínač 

vypnutý a zablokovaný.  

– Dobíhající kotouč nebrzdit 

ručně.  

– Při broušení držet brusku 

pevně v rukou.  

– Nepoužívat poškozené nářadí.  

– Brusku odkládat, přenášet 

nebo opouštět jen když je v klidu 

a za část k tomu určenou.

 
– Soustředěnost při utahování 

puštění vrtačky z rukou při jejím 

protáčení.  

– Používat nářadí jen pro práce 

a účely pro které je určeno, 

nepřetěžovat ho a nepůsobit 

nadměrnou silou.  

– Opravu el. nářadí provádět jen 

po odpojení od sítě. 

 

 

 

 

 

 

– Zranění el. 

proudem 

u svařování. 

 

 

 

 

 

 

 

–  Nepříznivé 

účinky el. 

proudu na 

lidský 

organismus. 

 

 

 

 

 

– Pravidelná údržba svařovacích 

zdrojů.  

– Nepoužívat nevhodné 

a poškozené svařovací vodiče, 

držáky elektrod, svařovacích 

svorek, spojek vodičů apod.  

– Dokonalé el. spojení 

svařovacích spojek 

a svařovacích svorek se 

svařovacími vodiči.  
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Svařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Jiná rizika 

u svařování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Ohrožení zraku, 

zranění 

odletujícími 

částmi 

opracovávaných 

materiálů při 

práci.  

– Ohrožení zraku, 

zranění 

odstříknutou 

hmoto 

 
– Požár, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Zánět 

spojivek. 

Vznik požáru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Poranění očí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Popálení, 

– Vyloučení dotyku svařovacího 

nástroje s elektricky vodivými 

předměty v okolí svářeče, 

odstranit kovové předměty.  

– Svařovací transformátory 

(střídavý proud) neopravovat 

pod napětím.  

– Při výměně elektrody používat 

neporušené svářečské rukavice 

(ne mokré, ani vlhké).  Ukládání 

držáku elektrod na izolační 

podložku či stojan.  

– Ukládání a vedení vodiče 

svařovacího proudu tak, aby se 

vyloučilo jeho poškození 

ostrými ohyby, jinými předměty 

a účinky svařování.  

– Používaní nepoškozených 

OOPP. 

 
– Ochrana zraku i pokožky 

svářeče, pomocníka a podle 

potřeby i pracovníků v okolí.  

– Ochranné svářečské filtry volit 

dle způsobu svařování.  

– Dodržování odpočinku, 

přestávky v práci, správná 

organizace práce. 

– Provádět kontrolu pracoviště 

po skončení práce ale i během 

svařování. 

– Oddělené skladování 

svářečských agregátů 

– Dohled při přerušení prací 

– Zákaz kouření a práce 

v blízkosti ohně 

 
– Při pracovních úkonech, kdy 

hrozí nebezpečí ohrožení zraku 

používat brýle nebo obličejové 

štíty. 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Před zahájením svařování 
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popáleniny 

u svařování 

elektrickým 

obloukem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Zadušení 

u svařování 

elektrickým 

obloukem 

 

požár, exploze, 

otrava, 

zadušení, 

popálení, 

naražení, 

odhození, 

poškození 

dýchacích cest 

požárem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Zadušení, 

působení 

toxických 

výparů, dýmů, 

prachů 

stanovit a vyhodnotit možné 

požární nebezpečí dle druhu 

svařování, stavu svářečského 

pracoviště, přilehlých prostorů, 

použitých zařízení a materiálů. 

– Předem písemně stanovit 

požárně bezpečnostní opatření.   

– Dodržovat podmínky 

a opatření dle příkazu ke 

svařování v požárně 

nebezpečných prostorách. 

– Provádět kontrolu svařování 

a přilehlých prostor po nezbytně 

nutnou dobu, nejméně 8 hod.  

 – Stanovit požadavky na 

účastníky svařování.  

– Odstranění hoření 

podporujících látek.  

– Svařovací pracoviště vybavit 

hasícími prostředky podle 

charakteru pracoviště a použité 

technologie svařování. 

 
– Odstranění toxických látek, 

žíravin, mastnot. 

– Jištění dalším pracovníkem, 

použití OOPP, stanovení 

a dodržování dalších podmínek 

v příkazu ke svařování.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další rizika 

všeobecné 

podmínky 

– Zranění 

u nevhodné 

manipulace 

s materiálem.  

 

 

 

 

 

 

 
– Úrazy 

následkem 

zasažení 

pracovníků el. 

proudem při běžné 

činnosti.  

 

 

 

 

– Přiražení 

končetiny, 

přetížení, 

namožení, 

poškození 

páteře, 

poranění 

klubů, 

pořezání 

končetiny. 

 
– Popáleniny, 

přechod 

proudu tělem, 

pád z výšky. 

 

 

 

 

 

 

– Správné a pevné uchopení 

materiálu. 

– Používání vhodných 

manipulačních pomůcek 

a postupů. 

– Používání OOPP (rukavice). 

– Nepřetěžování pracovníků, 

dodržování hmotnostního limitu. 

– Dodržování zásad bezpečného 

způsobu manipulace. 

 
– Vyloučení činností, při nichž 

by se pracovník vykonávající 

práce v blízkosti el. zařízení, 

dostal do styku s napětím. 

– Zabránění neodborných zásahů 

do el. instalace. 

– Udržování el. zařízení 

v bezpečném stavu - výchozí 

revize, pravidelné revize, 

pravidelný odborný dohled 
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– U vedení 

společnosti. 

 
– Poranění u práce 

s ocelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Prochladnutí 

pracovníka 

v zimním období 

při práci na 

venkovních 

nechráněných 

prostranstvích. 

 
– Pád konstrukcí, 

zabudovávaných 

osazovaných 

předmětů 

a konstrukcí o 

větší hmotnosti, 

pád a zasažení 

osob. 

 

 

 

 

 

 
– Pokuta. 

 

 
– Pořezání, 

bodnutí, 

napíchnutí 

ruky, poranění 

jiné části těla, 

zranění oka. 

 

 

 

 

 

 

 
– Podchlazení. 

 

 

 

 

 

 

 
– Odřeniny, 

pohmožděniny, 

zlomeniny, 

zavalení části 

konstrukce, 

udušení, smrt. 

pověřeným elektrikářem.  

– Vypínání el. zařízení na 

staveništi po ukončení pracovní 

doby (požární nebezpečí) . 

 
– Nahlásit na OIP. 

 

 
– Správné ukládání a skladování 

betonářské oceli a vyrobené 

armatury ve stanovených 

profilech dle potřeby.  

– Používání OOPP (rukavice, 

obuv, ochranné brýle apod.).   

– Udržování volných 

manipulačních i obslužných 

průchodů, pořádek na pracovišti. 

– Správné pracovní postupy při 

ruční manipulaci s materiálem  

 

 
– Poskytnutí OOPP proti chladu 

a dešti (vlhkosti).   

– Podávání teplých nápojů.  

– Při přestávkách v práci zajistit 

pobyt teplé místnosti. 

 

 

 
– Postupovat podle projektu.  

– Respektovat stanovený způsob 

osazování (ukotvení, připevnění, 

zajištění osazovaných předmětů, 

zavětrování).   
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem řešil optimální návrh postupu technologických etap výstavby výrobní 

haly EDSCHA. Součástí tohoto návrhu bylo vytvořit dvě vhodné varianty zařízení 

staveniště pro betonáž základů a hrubou vrchní stavbu. Na celou stavbu byl vypracován 

propočet dle technickohospodářských ukazatelů, časový plán a návrh strojních 

mechanismů. Pro hlavní stavební objekt SO01 byl zpracován podrobný položkový 

rozpočet s výkazem výměr v programu BUILDpower. Průběh stavby objektu SO01 je 

zpracován v programu CONTEC a znázorněn v řádkovém časovém harmonogramu. 

V kapitole bezpečnosti práce jsem řešil zejména bezpečnost a ochranu zdraví při 

provádění montáže ocelového skeletu a obvodového pláště. Ze zpracovaných částí jsem 

dospěl k závěru, že celá stavba bude mít časový průběh 20 měsíců. Finanční náklady 

jsou vzhledem k typu použitých strojů, druhu a objemu prováděných stavebních prací 

srovnatelné s podobnými objekty. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Internetové stránky: 
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 www.hbbeton.cz 

 www.ave.cz 

 www.p-z.cz 

 www.jh.cz 

 www.daftrucks.cz 

 www.slouparna.cz 

 

Vyhlášky, zákony, nařízení vlády, normy ČSN: 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 ČSN EN 1090 – 2 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

- Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. 

 ČSN EN 1090 – 1 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 

 ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení. 

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

Pozemní stavební objekty. 

 ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů  

 ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

pozemních a inženýrských staveb 

 ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

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

Přesnost osazení 

 ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při 

zhotovování nátěrů 

 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 

a skladování. 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

http://www.hbbeton.cz/
http://www.ave.cz/
http://www.p-z.cz/
http://www.jh.cz/
http://www.daftrucks.cz/
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb.,  Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

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

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

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

pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

 Nařízen vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 
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1. Výkres č.1 situace širších dopravních vztahů 1:1000  

2. Výkres č.2 situace stavby 1:200 

3. Výkres č.3 zařízení staveniště pro betonáž základů 1:200 

4. Výkres č.4 zařízení staveniště pro montáž ocelového skeletu 1:200 

5. Propočet stavby dle THU 

6. Výkres č.5 časový a finanční plán objektový 

7. Výkres č.6 harmonogram 

8. Položkový rozpočet objektu SO01  

9. Výkres č.7 časové nasazení strojů 

10. Výkres č.8 plán budování a demolice zařízení staveniště 


