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ABSTRAKT 

Diplomová práce �eší stavebn� technologický projekt obchodního centra v Mohelnici – 
hypermarketu Kaufland. Podrobn�ji zpracovávám optimální postup p�i technologických 
postupech, strojní sestav�, dopravním návrhu p�epravy, za�ízení staveništ�, �asových plánech, 
kontrolních a zkušebních plánech, bezpe�nosti práce, životního prost�edí a v neposlední �ad�
položkový rozpo�et v�etn� výkaz� vým�r a další. 

Konkrétn�ji se práce zabývá hlavním stavebním objektem SO04 a to objekt hypermarketu, která 
je tvo�ena prefabrikovaným železobetonovým jednopodlažním skeletem. Zam��uji se p�evážn�
na realizaci hrubé stavby. 

ABSTRAKT 

The diploma thesis deals with construction technological project of department store in 
Mohelnice town – hypermarket Kaufland. It compiles in detail the most optimal proposal of 
technological construction process, working machinery, traffic proposal for transport, 
construction site equipment, schedule of work, inspection and test plan, safety of work, 
environment, and finally costing including bill of quantities etc. 

The thesis deals specifically main building object SO04, object of hypermarket, which is 
consisted of prefabricated reinforced concrete skeleton of single-storey building. I focus 
primarily on realization of gross building. 
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je novostavba obchodního centra v Mohelnici, hypermarketu 

Kaufland. Podkladem pro vypracování je realiza�ní dokumentace poskytnutá architektem 

stavby, firmy Znojmoprojekt Ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. Pro ú�ely vypracování 

diplomové práce mám k dispozici podklady projektu pro stavební objekt SO04 - objekt 

hypermarketu a z n�j i celá práce bude vycházet.  

V práci se zam��ím jak na propracování problematických úsek� stavby, tak i na technologie o 

které jsem jevila zájem já samotná, jelikož jsem se s nimi setkala bu� v omezené mí�e, nebo 

v�bec. Konkrétn�ji se jedná o návrh jednotlivých objekt� ZS, výpo�et dimenzí p�ípojek u ZS, 

napojení stavby a staveništ� na dopravní infrastrukturu, technologické p�edpisy pro montáž 

skeletu, který je dle mého názoru nedílnou sou�ástí a dále technologický p�edpis pro betonáž 

drátkobetonové podlahové desky. Samoz�ejmostí je i kontrolní a zkušební plán ke každému 

z technologických p�edpis�. K t�mto všem dokument�m navrhnu i hlavní stavební stroje a 

mechanizace, které budou navrženy tak, aby odpovídaly náro�nosti stavby. 

V neposlední �ad� hodlám vypracovat i �asový a finan�ní plán stavby a dále podrobn�ji �asový 

plán a položkový rozpo�et vybraného stavebního objektu SO04. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB�

Zám�rem této stavby je výstavba obchodního za�ízení, které svým charakterem a druhem 
provozu doplní obchodní sí� m�sta. Hlavním stavebním objektem je objekt hypermarketu, kde 
je nejv�tší vy�len�ná plocha pro prodej zboží, ostatní �ásti p�dorysu tvo�í obslužné a skladovací 
prostory. 

Obchodní centrum Mohelnice – SO04 Objekt hypermarketu je �áste�n� dvoupodlažní. 
Dvojlodní budova p�dorysných rozm�r� 98,64 × 46,14 m, se sedlovou st�ešní konstrukcí (spád 
3,0%) s výškou v h�ebeni 6,55m. Konstruk�ní �ešení z prefabrikovaného sloupového systému. 
Po obvod� jsou mezi sloupy hlavních p�í�ných vazeb i mezi sloupy pro vynesení st�ešních 
pr�vlak� a kotvení ŽB panel� obvodového plášt�. Základové konstrukce jsou �ešeny 
hlubinnými ŽB vrtanými velkopr�m�rovými pilotami a hlavicemi s kalichy pro kotvení sloup�
ŽB skeletu. 

Dispozi�ní �ešení objektu je rozd�leno do úseku pohybu zákazník�, dále úseku zázemí prodeje, 
úsek vedení, administrativy a kontroly, úsek zázemí zam�stnanc� a jako poslední je úsek 
provozu budovy. 

1.1 Orientace na sv�tové strany 
Hlavní vstup pro zákazníky je orientován sm�rem na jih. Jedná se o ocelovou konstrukci, která 
navazuje na ŽB konstrukci hypermarketu. Tímto sm�rem je dále sm��ován i výkup a odb�r 
prázdných lahví, vchod do místnosti pro nouzové agregáty, vstup do místnosti pro nouzové 
agregáty, strojovny chlazení a centrální místnosti pro sprinklery. Vstup pro zam�stnance spolu 
se vstupem do trezoru jsou ze strany západní a rampa pro p�íjem zboží spolu se shozem pro 
komunální a t�íd�ný odpad je ze strany východní. 

Pozemek jako takový se nachází na východním okraji m�sta Mohelnice v zástavb� s podobným 
charakterem. 

1.2 Dosavadní využití území 
Zájmové území se nachází na východním okraji m�sta Mohelnice na pravé stran� ulice 
Družstevní (III/4446) sm�rem do m�sta.  

V sou�asné dob� je pozemek využíván k zem�d�lské výrob�. V území se nenachází zdroje 
nerost� ani podzemních vod. K záboru p�dy ur�ené jako zem�d�lský p�dní fond (dále jen ZPF) 
dojde v celkové mí�e 3,45 ha. Stavbou nedojde k narušení organizace p�dního fondu a zhoršení 
odtokových a hydrogeologických pom�r�. 

1.3 Objemové a prostorové údaje celé stavby 
Zastav�ná plocha (hypermarket): 3 989,7 m2

�ešená plocha pozemku: 33 994,9 m2

Objem celé budovy: 28 236,0 m3

Plocha parkovacích ploch: 14 033,0 m2

Plocha zatravn�ní: 6 430,0 m2

Zastav�ná plocha (Retail): 3020,6 m2
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1.4 Technické a konstruk�ní �ešení 
Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt Hypermarketu je �áste�n� dvoupodlažní, 
dvojlodní budova p�dorysných rozm�r� 98,64 × 46,14 m, se sedlovou st�ešní konstrukcí (spád 
3%) s výškou v h�ebeni 6,55m, výška v nejvyšším míst� fasády je 8,95m. 

1.4.1 Zeminová deska 

HTÚ na úrovni -0,500 je t�eba zemní plá� upravit provedením vápenné stabilizace zeminy 
(p�edpokládá se v množství 2%) z d�vodu dosažení požadovaného modulu p�etvárnosti, který je 
bez úpravy nedosta�ující. Až po pilotáži budou provedeny další vrstvy zeminové desky. Jako 
první št�rkodr� frakce 0-65 mm (hutn�ní po vrstvách max. 200mm) a ukon�ena zatažením 
pomocí vyrovnávky z frakce 0-4 mm o tl. 30mm.  

1.4.2 Základové konstrukce 

Založení objektu hypermarketu je navrženo pomocí železobetonových, velkopr�m�rových, 
vrtaných pilot pr�m�ru 600 nebo 900mm. Délky pilot v závislosti na zatížení a základových 
pom�rech je 3,0 až 15,0 m. Zhlaví pilot je opat�eno ŽB hlavicí pr�m�ru 1100 nebo 1400mm, 
výšky 1300mm. Hlavice bude opat�ena kalichem 700 × 700mm pro sloup 500 × 500mm nebo 
500 × 500mm pro sloup 300 × 300mm., hloubka kalichu je v obou p�ípadech 850mm. Vnit�ní 
ŽB st�ny jsou založeny na monolitických ŽB základových pasech rozm�ru 500 × 600mm 
uložených na vrtaných pilotách pr�m�ru 600mm délky 3,0m. Nákladní rampa je uvažována 
z bednících tvarovek tl. 250mm, uložených na základových pasech rozm�ru 500 × 300mm 
v nezámrzné hloubce min. 800mm pod úrovní upraveného terénu. Materiálem základových 
konstrukcí je beton t�ídy C 25/30-XC1 (piloty) a C 25/30-XC1 (základové pasy) vyztužené 
betoná�skou výztuží B500B. 

1.4.3 ŽB montovaný skelet 

Základová modulová sí� nosných sloup� je 16,50 × 22,50m. Nosné sloupy p�í�ných vazeb jsou 
navrženy rozm�ru 500 × 500mm. Tuhost objektu a p�enos vodorovných zatížení na sloupy 
v podélném sm�ru je zajišt�n ztužidly pr�m�ru 200 × 440 mm uloženými na zhlaví sloup�. 

1.4.4 Vn�jší obvodový pláš�

Oplášt�ní obvodových st�n je navrženo ze dvou druh�. Jako první jsou ŽB sendvi�ové panely 
tlouš�ky 340 mm s hladkým povrchem. St�na je složena z nosné vnit�ní ŽB �ásti tl. 140 mm. 
Tepelné izolace s p�nového polystyrenu tl. 130 mm a vn�jší krycí nenosná �ást je ze ŽB tl. 70 
mm. Jako druhý se v ur�itých modulech st�ídá oplášt�ní z lakovaných kazet 150/600 mm tl. 
1mm, do kterých je vložena izolace z minerální vlny tl. 140 mm. Na vn�jším líci jsou uchycené 
svislé ocelové Z profily a vn�jší povrchovou vrstvu tvo�í vodorovn� kladené hliníkové vlnité 
desky. Z venkovní strany jsou potom pohledové p�evážn� svislé ocelové Z profily, mezi které je 
vložena izolace z minerální vlny tl. 120 mm a na nich tvo�í vrstvu vodorovn� kladené hliníkové 
vlnité desky profilu sinus 42.  
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1.4.5 St�ešní konstrukce 

Tvo�í ji betonové st�ešní vazníky. Na vaznicích je uložen lehký st�ešní pláš� z trapézového 
pozinkovaného plechu, parozábrany PE fólie tl. 0,4 mm, tepelné izolace z minerálních vláken tl. 
160 mm a st�ešní fólie z m�k�eného PVC tl. 1,5 mm. 

1.4.6 Podlahová konstrukce 

Nosná podlahová deska je tvo�ena v �ásti vytáp�né podlahovým vytáp�ním z betonu tl. 250 mm 
s rozptýlenou výztuží a p�i spodním líci bude v celé ploše uložena sva�ovaná sí� 150 × 150 × 
6,3 mm pro uložení podlahového vytáp�ní. V ostatních �ástech je deska snížena na 200 mm se 
stejnou skladbou. Pod podlahovou deskou bude izolace proti zemní vlhkosti. 

1.4.7 Podhledy 

Podhledy v Obchodním centru jsou �ešeny r�zn�, p�evážn� ale z kazet z ocelového plechu. 

1.5 Pr�zkumy 
Pro stavbu OC byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum firmou GS. V rámci IGP byly 
provedeny 4 vrtané sondy do hloubky 3,00 – 6,50 m a 5 sond statické penetrace do hloubky 
6,00 m. P�edkvartérní podloží je v prostoru staveništ� budováno až n�kolik desítek metr�
mocným souvrstvím pliocenních uloženin. Litograficky se jedná o st�ídání vrstev plastických 
jíl�, pís�itých jíl�, písk� a št�rk�. Kvartérní pokryv je zde tvo�en p�ibližn� 4 až 5 m mocným 
sprašovým pokryvem. A� má zemina charakter spíše hlinitého št�rkopísku až pískošt�rku, 
v d�sledku konsolidace vykazují ov��ené pliocenní hrubozrnné zeminy pom�rn� vysoké 
pevnostní charakteristiky, které odpovídají št�rk�m t�íd G4 až G3. 

Podzemní voda: Spojitá a volná hladina podzemní vody byla zastižena pouze na bázi sond, které 
byly realizovány v severozápadní �ásti projektovaného staveništ�. Údaje o naražených a 
ustálených hladinách podzemní vody jsou dle PD a p�íslušné tabulky ze t�í sond v hloubce 
6,3m, 5,3m a 5,8m pod terénem. Podzemní voda nemohla být z vrtu odebrána, nebo� sloupec 
vody ve vrtu byl tak malý, že ji nebylo možno odb�rným válcem odebrat.  
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Obrázek 1Situace stavby se zákresem pr�zkumných vrt� [1] 

Pro vypracování rozpo�tu zemních prací podle 	SN 73 3050 „Zemní práce“ je doporu�eno dle 
GP zvolit procentuální zastoupení jednotlivých t�íd t�žitelnosti následovn�. T�ídu III v obsazení 
75% a t�ídu IV v obsazení 25%. St�ny do�asných výkop� do hloubky 1,2 m p. t. bude možno 
zvolit v pom�ru 1 : 0,25 až 1 : 0,5. 

Záv�rem je dle GP doporu�eno, aby úprava základové p�dy v úrovni základové spáry byla 
provedena jedním z následujících �ešení. P�idáváním vápna do spraší nebo vytvo�ení cemento-
sprašového polštá�e nebo mechanickým hutn�ním. Vzhledem k charakteru sprašových zemin 
v úrovni základové spáry – prosedavé zeminy, zeminy s nestabilní strukturou – nesmí dojít ke 
styku t�chto zemin s vodou. 

Radon: Dle provedeného pr�zkumu je pozemek za�azen do kategorie se st�edním radonovým 
indexem. Stavba bude chrán�na spojitou izolací pod celým p�dorysem, která zajistí 
protiradonovou ochranu a sou�asn� ochranu proti zemní vlhkosti. 

1.6 Napojení na technickou infrastrukturu 

1.6.1 Vodovodní p�ípojka 

Na stávajícím vodovodu PVC DN 160 mm vedeným v ulici Družstevní bude provedena 
samostatná p�ípojka vody pro objekt hypermarketu PE 90 × 8,2 mm, délky 8,5 m, která bude 
ukon�ena ve vodom�rné šacht� o vnit�ních rozm�rech 2100 × 900 mm. Zde bude umíst�n hlavní 
uzáv�r vody pro hypermarket a vodom�r. Šachta bude umíst�na na pozemku investora. T�sn� za 
hranicí pozemku. Na vodovodním �adu je p�ed areálem v ulici Družstevní stávající požární 
hydrant DN 80 ve vzdálenosti cca 152 m od hypermarketu.  
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1.6.2 Kanalizace deš�ová 

Nová kanalizace bude sloužit p�evážn� pro odvod deš�ové vody ze st�ech objekt�, komunikací 
v okolí a parkovišt� do akumula�ních nádrží, ve kterých bude voda akumulována. Odtud bude 
odtékat do �erpací jímky, odkud bude �erpána do potoka. Deš�ové vody z komunikací a 
parkovišt� budou vedeny p�es odlu�ova�e lehkých kapalin. Celkem se jedná o vytvo�ení osmi 
kanaliza�ních stok.  

1.6.3 Kanalizace splašková 

Splaškové vody z objektu budou odvád�ny navrhovanou splaškovou kanalizací do �erpací 
jímky, odtud budou �erpány do ve�ejné splaškové kanalizace. V celkem t�ech stokách, které 
jsou všechny navrženy z trub PVC DN 250 mm. Stoka SKI o celkové délce 270 m obsahuje 9 
revizních šachet a jeden lapa� tuk�. Stoka SKII o celkové délce 89 m obsahuje 5 revizních 
šachet a dva lapa�e tuku. Stoka SKIII o celkové délce 39 m obsahuje 2 revizní šachty. 

1.6.4 P�ípojka elektro VN 

Napojení objektu Hypermarketu Mohelnice s p�ívodem nap�tí 22/0,4 kV bude zprost�edkováno 
p�es transforma�ní stanici. Tato stanice se bude nacházet ve východním rohu pozemku. 

1.7 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba je celkov� dob�e situovaná, nachází se na ulici Družstevní u státní silnice III/4446, 
v pr�myslové zón� m�sta Mohelnice. Tato silnice se napojuje na silnici II/444 a ta pak okamžit�
na rychlostní silnici E442 (R35) z Olomouce. 

Obrázek 2 Vyzna�ení stavby v katastrálním území Mohelnice [2] 

Problém nastal p�i �ešení samostatného odbo�ovacího pruhu k Obchodnímu centru z d�vodu 
blízkých stávajících dopravních pom�r� mezi stykovou k�ižovatkou s ulicí 1. máje a místní 
komunikací k areálu fa „Hella Autotechnik“. Z tohoto d�vodu je v míst� stávající stykové 
k�ižovatky ul. Družstevní a místní komunikací navržena okružní k�ižovatka o D = 28,0 m, která 
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zajistí jak dopravní p�ipojení parkovišt� OC �tvrtým ramenem tak i zachování dopravní obsluhy 
stávajících areál� v�etn� komunikací pro p�ší se z�ízením. Dále bude vytvo�en sjezd do 
zásobovacího dvora pro obslužná vozidla Obchodního domu. 

1.8 Technické a technologické vybavení objektu 
Jednou z technologického vybavení objektu bude VZT jednotka, která zahrnuje t�i samostatné 
rámy o celkové p�edb�žné hmotnosti cca 10500 kg. Rámy budou kotveny k ŽB prefa vazník�m 
pomocí chemických kotev HVA. Celá nosná ocelová konstrukce bude žárov� zinkovaná. 

V objektu bude provedeno zejména vytáp�ní a v�trání vzduchotechnickými jednotkami, u 
hlavního vstupu bude osazena teplovzdušná clona a ostatní prostory budou dotáp�ny 
podstropními fancoily nebo otopnými t�lesy. K ú�elu oh�ívání otopných t�les bude v místnosti 
6.01 osazen nízkoteplotní kondenza�ní kotel o výkonu 510 kW. 

Z hlediska požární bezpe�nosti a požadavk�m 	SN 73 0802 a 	SN 73 0831 musí být objekt 
chrán�n za�ízením EPS (elektronický požární systém). Za�ízení EPS slouží k v�asné signalizaci 
vzniklého ohniska požáru. Urychluje p�edání této informace osobám ur�eným k zajišt�ní 
zásahu, p�ípadn� uvádí do �innosti za�ízení, která brání rozší�ení požáru �i usnad�uje 
protipožární zásah (systém SHZ, SOZ) 

Obchodní centrum bude, krom� níže uvedených prostor, komplexn� chrán�no systémem SHZ 
(sprinklerového hasicího za�ízení). Ve všech chrán�ných prostorách bude instalováno stropní 
jišt�ní. V prostorách s podhledovými konstrukcemi bránícími pr�toku vody, bude instalována 
druhá vrstva sprinkler�. Jišt�ní mrazíren a chladíren bude napojeno na rozvod vedený 
minimáln� 500mm nad horní hranou stropní konstrukce chladíren a mrazíren. V objektu 
nebudou systémem SHZ chrán�ny následující prostory: 

- rozvodny elektro, serverovna, prostor pro náhradní zdroj, strojovna chlazení (tyto místnosti 
budou tvo�it samostatný požární úsek a od chrán�ných prostor budou požárn� odd�leny 
konstrukcemi s pat�i�nou požární odolností dle PD. 

V objektu bude instalováno SOZ (samo�inné odv�trávací za�ízení). Hlavním cílem instalace 
SOZ je odvod tepla a kou�e mimo odv�trávaný prostor. Zabrání se nahromad�ní látek a udrží se 
tak vrstva relativn� �istého vzduchu nad podlahou 

1.9 Identifika�ní údaje 
Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 

Dot�ená �ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 

Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 

M�sto: Mohelnice (317 m n. m.) 

Katastrální území: Mohelnice (okres Šumperk), 540471 

Ulice: Družstevní 

Dot�ené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187  

 (druh pozemku – orná p�da) 

Sousední parcely: 2441/78 BILL, s.r.o., T�ebovská 206/60, 78985 Mohelnice 
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 2441/95 EDEN Development, a.s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 
10000 Praha 

 2441/127ESA INVEST s.r.o., 	elakovského 1047/18,  43001 
Chomutov 

 2977/144 m�sto Mohelnice, U Brány 916/2, 78985 Mohelnice 

 2441/4 TREI Real Estate Mohelnice s.r.o., Rohanské náb�eží 670/17, 
Karlín, 18600 Praha 8 

 2441/128 TREI Real Estate Mohelnice s.r.o., Rohanské  náb�eží 670/17, 
Karlín, 18600 Praha 8 

 2441/131 TREI Real Estate Mohelnice s.r.o., Rohanské  náb�eží 670/17, 
Karlín, 18600 Praha 8 

 2441/1 Siemens, s.r.o., Siemensova 2715/1, Stod�lky, 15500 Praha 

 2441/92 QINN INVEST s.r.o., Mánesova 4757, 43001  Chomutov 

 2441/98 Körnerová Eva, Nám. Kosmonaut� 897/4, 78985 Mohelnice, 
Štantejská Anna, Sokolská 29, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí
  

Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 

Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slaví�kova 1a, 638 00 Brno 

Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veve�í 331/95, 602 00 Brno 

1.10 Rozd�lení stavby na SO 
Stavební objekty: 

SO04  - Objekt hypermarketu 

SO05  - Retail 

SO06  - Reklamní pouta� hypermarketu, vlajky, drobné objekty 

SO07  - Nádrž SHZ 

Inženýrské sít�: 

SO01  - P�íprava území + HTÚ 

SO02.1  - Úprava ulice družstevní, okr. K�ižovatka 

SO02.2  - Osv�tlení p�echodu, úprava ve�ejného osv�tlení 

SO03   - Komunikace, parkovišt�, zpevn�né plochy 

SO03.1  - Sadové úpravy 

SO08  - Vodovod hypermarketu, vodovodní p�ípojka + areálový rozvod 

SO09  - Deš�ová kanalizace 

SO10  - Splašková kanalizace 

SO11  - Prodloužení STL plynovodu – plynovodní �ád „P“ 

SO11.1  - P�ípojka plynu a areálový rozvod – hypermarket 
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SO11.2  - P�ípojka plynu a areálový rozvod - Retail 

SO12.1  - Odb�ratelská trafostanice VN hypermarketu 

SO12.1.A - P�ípojka slaboproud 

SO12.2  - P�ípojka VN a trafostanice – retail 

SO13  - P�ípojka slaboproud 

SO14  - Areálový rozvod NN hypermarketu 

SO15  - Venkovní osv�tlení hypermarketu 

SO16  - Op�rná st�na  

Ve své diplomové práci budu konkrétn� �ešit stavební objekt SO04 Objekt hypermarketu. 

1.11 Použité zdroje 

Projektová dokumentace pro stavební povolení Obchodního centra Mohelnice [1]

– hypermarket Kaufland  

http://www.mapy.cz[2]
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2 OBSAH STAVEBN� TECHNOLOGICKÉ ZPRÁVY 

V následující kapitole jsem stru�n� popsala obsah jednotlivých kapitol, kterými se v této 
diplomové práci zabývám. Jedná se o novostavbu obchodního centra Mohelnice – hypermarketu 
Kaufland. Zna�ení koresponduje s p�ílohovou vypracovanou �ástí textovou i výkresovou. 

A TEXTOVÁ �ÁST 

3 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY 

Popisuji zde umíst�ní stavby, popis jejího okolí, možnosti p�íjezdových tras, hlavní body zájmu, 
možnosti vjezdu a výjezdu ze staveništ� a od n�j se odvozující dopravní zna�ení v bezprost�ední 
blízkosti staveništ� s odkazem na p�ílohu výkresové �ásti: B2) Situace širších dopravních 
vztah� 1, B3) Situace širších dopravních vztah� 2. 

K tomuto ú�elu jsem kontaktovala spole�nost zabývající se p�epravou nadrozm�rných náklad� a 
s pracovníkem této firmy jsem konzultovala problematiku dopravy. Bylo mi sd�leno, že jejich 
spole�nost disponuje pracovníkem, tzv. trasa�em, který fyzicky trasu projede a pot�ebné úseky 
prom��í.  

4 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS MONTÁŽE SKELETU 

Zde je popsán standardní zp�sob montáže železobetonových prefabrikovaných dílc�. Ta bude 
provád�na autoje�ábem. V technologickém p�edpisu se objevují obecné informace o stavb� jako 
celku, dále obecné informace o vybrané stavební �innosti. Podrobnosti o použitém druhu 
materiálu, rozpis veškerých prefa prvk�, jako materiálu hlavního i drobného pomocného, v�etn�
míst odb�ru, transportu z p�epravního prvku, skladování a v neposlední �ad� ukládání do 
konstrukce. Zmín�no je i o mezích pracovních podmínek, za jejichž mez není vhodné 
pokra�ovat v dané práci. Dále po�ty pracovník�, po�ty a druhy stavebních stroj� a pom�cek 
pot�ebných k výstavb�. Primární �ástí celého p�edpisu je poté konkrétní technologický postup, 
kde se �eší provád�ní jednotlivých prací do detail�. Ke konci p�edpisu je potom nastín�n postup 
jednotlivých kontrol, vstupních, meziopera�ních a výstupních, bezpe�nost práce, environment a 
zdroje, z kterých bylo �erpáno. Poslední kapitoly jsou nastín�ny z d�vodu podrobného rozebrání 
v kapitolách 6) Kontrolní a zkušební plán montáže skeletu, 11) Bezpe�nost a ochrana 
zdraví p�i práci, 12) Environmentální plán.  

Zabývám se v tomto technologickém p�edpise konkrétn� prefabrikovanému železobetonovému 
skeletu a jeho svislým konstrukcím, jakožto sloup�m a pak vodorovným konstrukcím, jako 
základové prahy, ztužidla, pr�vlaky, vaznice. 

5 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PROVÁD�NÍ DRÁTKOBETONOVÉ 

PODLAHOVÉ DESKY 

V tomto technologickém p�edpisu je popsán zp�sob provád�ní drátkobetonové podlahové 
desky, která z d�vodu zefektivn�ní práce, je navržena betonáží z autodomícháva�� za pomocí 
�erpadel betonové sm�si a dále urovnání betonové desky laserovým vyrovnávacím strojem, 
který jsem navrhla z d�vodu velké betonové plochy, která je z d�vodu minimalizace p�erušení 
pracovními spárami pot�eba provést co nejrychleji. Laserem navád�né finišery jsou stroje na 
finální povrchovou úpravu beton� s pojízdnou plošinou, které zvládnou denn� provést plochy 
do 5000 m3. Pomocí srovnávací technologie se�ezává betonovou sm�s na kone�nou výšku, 
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vyhlazuje ji a vibruje, vše b�hem jediného pojezdu. Na rozdíl od konven�ních metod, jako je 
srovnávání k okolním �erstvým plochám k vodící lišt�, což je pracné a vy�erpávající, p�ináší 
laserem navád�né stroje spolehlivé a p�esné výsledky s mnohonásobn� menším po�tem 
pracovník�. 

6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE SKELETU 

Kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP) je podkladem pro zajišt�ní kvalitního provedení celé 
stavby hypermarketu Kaufland a to konkrétn� kontroly montáže prefabrikovaného skeletu. 
Obsahuje specifické postupy kontrol významných pracovních �inností, které d�lím do t�í oddíl�, 
a to vstupní, meziopera�ní a výstupní kontrola. KZP se skládá z �ásti tabulkové, kde jsou 
p�ehledn� rozepsány jednotlivé kontroly a dále z �ásti textové, kde jsou podrobn�ji jednotlivé 
kontroly vysv�tleny a rozepsány. Tabulková forma, která je p�ílohou B. 8) KZP – montáž 
skeletu, obsahuje platné p�edpisy a normy, kterými se má pracovní �innost �ídit, osobu 
odpov�dnou za uskute�n�ní této zkoušky i to, jakým zp�sobem bude provád�na. V neposlední 
�ad� �etnost provedení a místo, kam se zapíše �i po�ídí výsledek zkoušky. Tabulka obsahuje i 
kolonky, kde se doty�né osoby podepisují ke stvrzení toho, kdo kontrolu vykonal, kdo prov��il a 
kdo p�evzal. 

7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVÉ 

DESKY 

Tento KZP pojednává o provedení drátkobetonové podlahové desky. Jeho struktura je tém��
totožná, jako u p�edchozího 6) KZP montáže skeletu. Primární jsou kontroly samotné 
betonáže, jakožto kontrola transportbetonu v požadované kvalit� a následn� kontrola ošet�ování. 
D�ležité jsou ovšem i zahrnuté kontroly spodních vrstev pod deskou a to PVC fólie chrán�ná 
netkanou textilií. Tabulková forma, jakož i u výše zmín�ného bodu je dopln�na v p�íloze B. 9) 
KZP – drátkobetonová podlahová deska. 

8 STROJNÍ SESTAVA 

Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
obchodního centra v Mohelnici – hypermarketu. P�edevším se zam��uji na rozepsání 
technických k jednotlivým stroj�m a dále rozepisuji i informaci, k �emu p�esn� bude stroj na 
stavb� používán. 

Nejv�tší objem stroj� zabírají zemní práce s p�ípravou HTÚ, dále zdvihací mechanismus 
prefabrikovaných prvk�, tedy autoje�áb, a v neposlední �ad� stroje pro betonování 
drátkobetonové podlahové desky. 

9 NÁVRH ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

Za�ízení staveništ� je provozováno a vybudováno zhotovitelem stavby. Veškeré objekty a 
soubory za�ízení staveništ� vytvá�ejí podmínky pro �ízení stavby, dopravu, skladování, provoz 
stroj�, dodávky energií apod. Veškeré bu�ky (kontejnery) za�ízení staveništ�, p�evážn�
hygienické a sociální zázemí pracovník�, jsou vyprojektovány tak, aby vyhov�li maximálnímu 
po�tu pracovník�, kte�í se na staveništi v jeden den mohou vyskytovat. Pokryjí tedy v po�ádku 
jejich sociální a hygienické pot�eby. V záv�ru této kapitoly jsou uvedeny výpo�ty 
p�edpokládané spot�eby vody a elektrické energie pro provád�ní hrubé stavby prefabrikovaného 
skeletu.  
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Návrh za�ízení staveništ� je zpracován p�edevším jako výkresová podoba pod názvem B. 13) 
Situace za�ízení staveništ�.

10 KOORDINACE AUTOJE�ÁBU 

Zabývám se zde posouzením je�ábu, který jsem jako optimální navrhla v kapitole strojní 
sestavy. V p�íloze B.16) Montážní schéma skeletu potom ov��uji v nákresu dosahy, které 
posléze vynáším do grafu autoje�ábu a ov��uji pat�i�né nosnosti v daném míst�. Snažila jsem se 
volit prvky nejvzdálen�jší, nejbližší, nejt�žší a nejkriti�t�jší, ovšem z n�kterých pozic byl patrný 
kladný výsledek n�kterých dosah� a proto jsem dle své úvahy volila jen n�které. Další p�ílohou 
této kapitoly je p�íloha B.17) Návrh ložných ploch p�i doprav� prefabrikát�, kde jsou 
zakresleny doporu�ené ložné plochy p�i doprav� tak, aby nedocházelo k prostoj�m autoje�ábu, 
jelikož bude montovaná hala p�ímo z p�epravovaného vozidla, tedy bez meziskládky. 

11 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

V této kapitole jsou popsána jednotlivá možná rizika vzniku na staveništi a jejich �ešení. 
Nejvíce se zabývám na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. O minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu 
z výšky nebo do hloubky. K jednotlivým kapitolám se poté vyjad�uji slovn� a popisuji místní a 
pokud možno �asový výskyt rizika.

12 ENVIRONMENTÁNÍ PLÁN 

V kapitole environmentálního plánu je �ešena ochrana životního prost�edí a t�íd�ní odpadu na 
staveništi vzniklé p�i stavební �innosti. �eší se zde, jakým zp�sobem se bude odstra�ovat 
staveništní a komunální odpad. Dále jak se bude �ešit vznik hluku a prašnosti na staveništi 
s ohledem na okolní zástavbu.  Styl, jakým se bude nakládat s odpadními vodami, jak se bude 
�ešit havárie v podob� úniku provozních kapalin ze zdroje. Celá tato kapitola je psána v souladu 
se zákony �. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, vyhláškou �. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, vyhláškou �. 381/2001 Sb. katalog odpad� a na�ízením vlády �. 148/2006 
Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

13 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

V kapitole navrhuji podobu smlouvy o dílo, která m�že být použita, a� už v celé podob� nebo 
s úpravami pro uzav�ení vztahu mezi zhotovitelem a investorem, �ili objednatelem. Veškeré 
podrobnosti jsou rozepsány ve smlouv�, od �asového, finan�ního �i rozsahového charakteru. 

B P�ÍLOHOVÁ �ÁST  

Body zmín�né jinde již dále nerozebírám. 

B.1 KOORDINA�NÍ SITUACE 

Základní p�ílohový výkres, z n�jž lze vy�íst rozmíst�ní všech stavebních objekt� a inženýrských 
sítí na �ešeném pozemku. Dále je z n�j p�ehledn� známo ohrani�ení stavby a ohrani�ení celého 
staveništ�. 

B.2 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH	 1 
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Na p�ehledných t�ech mapových podkladech je znázorn�no dopravních vztah� na úrovni kraj�, 
posléze na úrovni m�sta Mohelnice. V prvním jsou �ešeny omezení jednotlivých most� tonážní 
a podjezdy s ší�kovým a výškovým omezením. 

B.3 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH	 2 

Na této map� je �ešeno již detailní posouzení dopravních vztah� v bezprost�ední blízkosti 
staveništ�, a to rozmíst�ní dopravních zna�ek upozor�ujících na snížení rychlosti ostatních 
vozidel z d�vodu výjezdu a vjezdu t�žké techniky na staveništ�. Jelikož je stavba na dob�e 
situovaném míst�, kde nemusíme �ešit problematiku centra m�sta �i špatné dostupnosti, 
nemusejí být omezení až tak složitá. 

B.4 �ASOVÝ HARMONOGRAM CELÉ STAVBY 

V �asovém harmonogramu celé stavby jsou v p�ehledných tabulkách propojeny všechny 
stavební objekty ve svých návaznostech. Po vynesení do �asových os jsou pak p�eneseny �asové 
úseky do podoby financí a ty pak do celkového histogramu náklad� a sou�tového finan�ního 
harmonogramu všech stavebních objekt�. Mírný výkyv nastává v období ledna a února, kdy je 
vhodné navrhnout p�erušení prací v exteriéru, jako je deš�ová kanalizace a parkovací zpevn�né 
plochy, jelikož m�že po�así znemožnit jakékoliv venkovní terénní práce. Tento výkyv by bez 
p�erušení nenastal a finan�ní tok by byl naprosto plynulý. 

B.5 �ASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍHO OBJEKTU 04 

Pro podrobný �asový harmonogram jsem si zvolila po�íta�ový software CONTEC, který je 
jedním z vhodných kandidát� pro toto zpracování. Ve studentské verzi jsem zpracovala �asové 
nasazení jednotlivých prací podílejících se na hrubé stavb� stavebního objektu SO04 – objekt 
hypermarketu.  

B.6 GRAF POT�EBY ZDROJE - NÁKLADY 

Graf pot�eby zdroj� je vypracován pro zjišt�ní optimálního po�tu náklad� v �ase na výstavbu 
prefabrikované hrubé stavby obchodního centra v Mohelnici. Jelikož je pro investora primární 
�asová lh�ta na výstavb� centra, proto nebyl na rovnom�rné rozložení náklad� v �ase brán 
takový ohled. St�žejní bude pro investora m�síc �ervenec, kdy bude nutné zainvestovat nejv�tší 
�ástku ze stavební �ásti hrubé stavby.  

Vzhledem ke zvyklostem a p�edpokladu plateb faktur po m�sí�ních úsecích jsem dále ješt�
dodate�n� p�iložila p�ílohu B. 13) Graf pot�eby zdroje – m�sí�ní náklady. Pr�m�rná pen�žní 
hodnota za m�sí�ní dodávku stavebních materiál� v�etn� pracovního nasazení se pohybuje 
okolo 6,9 milionu K�. 

B.7 GRAF POT�EBY ZDROJE - PRACOVNÍCI 

Jak již bylo zmín�no v p�edešlém bod�, graf pot�eby zdroje je vypracován za ú�elem zjišt�ní 
nejoptimáln�jšího po�tu pracovník� v �ase na výstavbu hrubé stavby. Nejv�tší výkyv se 
vyskytuje ve stejném �asovém úseku jako u histogramu náklad� v p�elomu �ervence a srpna. 
Jedná se zde o technologickou etapu montáže st�ešní konstrukce, která je kv�li �asovému 
nasazení vm�stnána do úseku 10 dn� na úkor množství pracovník� a náklad�. Jelikož se jedná o 
hrubé stavební práce, nelze s �asovým grafem manipulovat v takové mí�e, abych se mohla 
ohlížet více na pracovní nasazení a p�esouvat tak velice obtížn� pot�ebné �innosti. 
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B.10 PROPO�ET STAVBY DLE THU 

Pro propo�et jsem se snažila zvolit co nejv�tší objem informací o stavebních objektech, kde mi 
byl zp�ístupn�n projektovou dokumentací pouze stavební objekt SO04 se svými objemovými a 
rozm�rovými informacemi. Musela jsem tedy ostatní SO i IS dopo�ítávat z dostupných výkres�
a k n�kterým jsem ve výsledku nem�la možnost hodnotu dohledat. Nejsou zde proto zmín�ny 
n�které objekty, jako p�ípojka plynu z plynovodního �ádu nebo prodloužení STL plynovodu. 

B.11 POLOŽKOVÝ ROZPO�ET STAVBY V�. VÝKAZU VÝM�R 

Ke zpracování této p�ílohy jsem použila zap�j�ený software spole�nosti RTS, a to systém 
BUILDpower, kde jsem p�ehledn� zpracovala finan�ní náro�nost pro provád�ní stavby 
obchodního centra. Omezila jsem se pouze na rozsah hrubé stavby. Krom� standardn�
používaných položek jsem vyhledávala i položky zvláštní, od stabilizace zeminy vápn�ním, p�es 
dohledávání konkrétních cen ocelových konstrukcí a konstrukcí prefabrikovaných prvk�, které 
jsem konzultovala s reálnými dodavateli t�chto prvk� až po kalkulaci samotného druhého 
rozpo�tu stavby na ostatní a vedlejší náklady stavby (ON a VN). Zde jsem se �ídila novou 
vyhláškou �. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení p�edm�tu ve�ejné zakázky na 
stavební práci a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým�r, která 
stanovuje rozd�lení samostatného rozpo�tu pro za�ízení staveništ� od hlavního rozpo�tu stavby. 
Vykalkulovala jsem tedy náklady spojené s geodetickými pracemi, za�ízení staveništ�, náklady 
koordina�ních �inností, náklady spojené s p�edáním a p�evzetím díla a ostatní, jím podobné 
�innosti.  

P�i rozpo�tu jsem se nedržela striktn� stavebního objektu SO04, kterým se p�edevším 
v diplomové práci zabývám, ale zabrousila jsem i do stavebního objektu výkopových prací, kde 
jsem �ešila skrývku ornice s následnou stabilizací zeminy. 

B.12 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 

Tuto p�ílohu jsem vypracovala pomocí softwaru CONTEC, kde jsem vygenerovala z již 
hotového �asového grafu i technologický rozbor, na jehož základ� se �asový graf skládá. 
Technologický normál je vlastn� podrobný výpis k jednotlivým �innostem, kde lze vy�íst po�ty 
pracovník�, normy �as� (Nh, Sh, Ph), za�átky a konce �inností možné a p�ípustné, rezervu 
jednotlivých �inností nebo zda se jedná o �innost kritickou bez rezervy. 

B.14 SITUACE ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

V této p�íloze je vypracován návrh za�ízení staveništ� pro onu etapu hrubé stavby stavebního 
objektu SO04. P�i návrhu jsem brala co možno nejv�tší ohled i na ostatní stavební objekty tak, 
aby se mohly realizovat, alespo� z v�tší �ásti, b�hem stavby SO04. Vycházela jsem samoz�ejm�
z návrhu �asového. Z d�vodu p�ístupnosti stavebního objektu ze všech stran, jsem volila 
staveništní komunikaci objízdnou okolo celé budovy. Jednak z d�vodu snazší dostupnosti t�žké 
techniky, od autodomícháva�� s �erpadly, p�es samotná autoje�áb, až po drobné dod�lávky 
s nákladním automobilem. 

Jak již bylo �e�eno, tak i s ohledem na budování inženýrských sítí, kterých je na stavb� velké 
množství, jsem ponechala volné prostranství uprost�ed staveništ� s možností budování on�ch 
sítí. Dle výpo�tu staveništních bun�k v kapitole 9) Návrh za�ízení staveništ�, jsem do situace 
zakreslila již v�tší kapacitu bun�k, která bude zapot�ebí. Jedná se o celkem 15 kontejner�
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osazených na dopravních panelech, p�ipojených k inženýrským sítím dle zákresu. K t�mto 
bu�kám je navrženo i parkovací stání, které bude využívat p�evážn� vedení stavby. 

B.15 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH	 STAVENIŠT�

Pro lepší p�ehled jsem rozd�lila situaci za�ízení staveništ� a nechala samostatný výkres 
s p�ehlednou zakótovanou staveništní komunikací i dopravnímu zna�ení k ní pat�ícím zvláš�. 

B.18 SCHÉMA ROZMÍST�NÍ �ERPADEL BETONOVÉ SM�SI 

Jedná se o posouzení, zda vyhoví navržené �erpadlo betonové sm�si svým dosahem. Ukázalo 
se, že a� m�j návrh vyhov�l teoreticky, po zákresu do p�dorysu byl ovšem nedostate�ný a tak 
jsem musela volit o t�ídu lepší mechanizaci s dosahem o 2 m v�tším. 
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3 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI 
VZTAHY 

Novostavba je umíst�na ve východní �ásti m�sta Mohelnice, v pr�myslové oblasti, kde 
v nejbližším okolí nedávno prob�hla výstavba jiných hypermarket�. Stavba je celkov� dob�e 
situovaná, nachází se na ulici Družstevní u státní silnice III/4446, v pr�myslové zón� m�sta 
Mohelnice. Tato silnice se napojuje na silnici II/444 a ta pak okamžit� na rychlostní silnici E442 
(R35) z Olomouce. Hlavní trasa pro zásobování stavby stavebními materiály, pracovními stroji 
apod. povede z obchvatu m�sta II/444, nikoliv p�es centrum. Napojení poté na ulici Družstevní 
až ke staveništi, jehož vjezd i výjezd bude situován do této ulice. Hlavní vjezd do staveništ�
ší�ky 4,0 m a výjezd stejné ší�e. Cesta po staveništi bude prom�nlivých ší�ek pouze v místech 
zatá�ení, pro pohodlný pr�jezd. 

Obrázek 3 Situace umíst�ní staveništ� ve m�st� Mohelnice 

D�ležité je umíst�ní svislého dopravního zna�ení na místní ve�ejné komunikaci III/4446 
v bezprost�edním okolí staveništ�: Pozor, výjezd vozidel stavby. 

Celý pozemek je tém�� v dokonalé rovin�, tudíž není t�eba �ešit žádné svahování a tvo�ení teras 
�i op�rných st�n. Na severní �ásti od pozemku se vyskytuje pr�myslová zóna m�sta, západní 
�ást je již zastav�na zástavbou s podobnou charakteristikou, jakou vytvo�í i naše stavba a 
východní �ást je prozatím ur�ena k zem�d�lské �innosti. 

3.1 Dopravní vztahy v okolí staveništ�

3.1.1 Dopravní vztahy na úrovni m�sta 

Je t�eba dodržet navržených objízdných tras ke staveništi z d�vod� omezení pr�jezdu centrem 
m�sta Mohelnice pro všechna nákladní vozidla nad 3,5 tuny a také p�edevším z d�vodu 
zamezení vzniku hluku, �i obt�žování centra m�sta zvýšeným smogem a ne�istotami vzniklými 
z d�vodu zvýšené dopravy p�es m�sto. 

Dále je t�eba dbát upozorn�ní z dalšího znázor�ujícího obrázku, z kterého lze vid�t omezení 
tonáže most� a pr�jezdnosti ší�ky podjezd�. Nosnost 32 tun by, v p�ípad� nevzniklé úpravy na 
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projektu, nem�la být porušena. Omezující je pouze hodnota 15t u mostu, po kterém by nem�la 
vést dopravní trasa. 

Obrázek 4 Omezení vjezdu nákladním vozidl�m 

Obrázek 5 Omezení váhové a rozm�rové v okolí staveništ�
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3.1.2 Dopravní vztahy v bezprost�ední vzdálenosti 

V bezprost�ední blízkosti staveništ� bude doprava na ve�ejné komunikaci omezena a to tak, jak 
nasti�uje nákres z p�ílohy B.3) Situace širších dopravních vztah� 2. Jelikož se nacházíme 
mimo jakoukoliv v�tší zástavbu a jsme situováni v pr�myslové oblasti m�sta Mohelnice, tak 
nevzniknou v�bec žádné komplikace s ve�ejnou dopravou. Jen omezení se snížením rychlosti 
z p�vodních 50 km/hod na 30 km/hod a dodatkovou tabulkou s upozorn�ním na výjezd vozidel 
stavby. P�i doprav� v�tších prvk� na stavbu (prefa prvky vazník� a pr�vlak�) bude na dobu 
nezbytn� nutnou doprava zastavena pomocným pracovníkem, aby mohlo vozidlo vjet na stavbu 
s v�tší možností polom�ru otá�ení. 

Obrázek 6 Situace dopravních vztah� v okolí staveništ�

P�ed branami umož�ujícími vjezd do staveništ� bude umíst�no zna�ení zakazující vstup 
nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo vozidla stavby. P�ímo na staveništi bude pak 
umíst�no zna�ení p�ikazující jednosm�rný zp�sob jízdy.  

Dopravní zna�ení stanovuje vyhl. �. 30/2001 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a �ízení pozemních komunikací. 

3.2 Popis �ešené trasy 
Na obrázku lze vid�t návrhy dopravy �ty� základních stavebních materiál�. Prefa Brno, kde 
budou dopravovány prefa železobetonové prvky skeletu, hutní FERONA, odkud bude dováženo 
zna�né množství KARI sítí, ZAPA beton odkud bude docházet dodávka transportbetonu 
p�evážn� na podlahovou desku z drátkobetonu �i rampu a v neposlední �ad� DEKTRADE, 
prodejna stavebnin, kde bude probíhat doprava a nákup zbylého materiálu, který není ve velkém 
množství.  

Podrobn�ji �ešená trasa je doprava prefabrikovaných prvk� na podvalníku na místo stavby. 
P�edpokládá se nákup prvk� od výrobce Prefa Brno a.s., kterého výrobní závod sídlí v Ku�imi. 
Zvolila jsem si detailn�ji probrat tuto trasu z d�vodu nejv�tší problematiky dopravy. D�vod 
první je doprava nejv�tšího i nejt�žšího stavebního materiálu. P�edb�žná délka trasy po 
navržených silnicích �iní 79 km. 
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Obrázek 7 �ty�i hlavní trasy dopravy materiálu 

3.3 Hlavní body zájmu 
Z celkové trasy byla zvolena místa, která se musejí posoudit z hlediska pr�jezdnosti danou 
soupravou. Vybrány jsou kritické k�ižovatky, kruhové objezdy, pr�jezdné výšky tunel�, most� a 
nosnosti most�. Výšky pr�jezdných profil� byly zjiš�ovány z webové aplikace silni�ní a 
dálni�ní sít� 	R provozované �SD. 

U každého z most� jsou v této aplikaci dostupné t�i hodnoty zatížení. Jedná se o zatížení most�
normální, výhradní a výjime�né. Zatížení normální charakterizuje pr�m�rné zatížení od 
jedoucích vozidel, zatížení výhradní je maximální hmotnost jediného vozidla (soupravy) na 
most�. Zatížení výjime�né je maximální hmotnost vozidla (soupravy) na most�, které se m�že 
samostatn� bez dalších vozidel po most� pohybovat. 

Tyto veškeré pr�jezdnosti jsou v kompetenci subdodavatele, který zajiš�uje p�epravu prvk� a je 
v jeho zájmu o zjišt�ní podrobných informací o trase. 

Souprava p�evážející prefabrikované prvky má celkové rozm�ry 22.000 mm +6.000 mm, tedy 
28,0 m, nutno podotknout, že valník je voln� rozložitelný do jakékoliv pot�ebné délky. Ší�ka 
vozu je dle technických specifikací výrobce na hranici povolení, tj. 2 550 mm a celková ší�ka 
vozu je omezena vozidlem samotným, nikoliv nákladem. Náklad nep�esáhne výšku kabiny 
taha�e, která je 3,38 m. Polom�r otá�ení tohoto celého vozidla je n�co málo p�es 19 m. Celková 
hmotnost prázdného podvalníku �iní 13 550 kg, celková jeho nosnost pak je 45 000 kg, kterou 
využijeme v plné kapacit� p�i p�evozu 3 ks pr�vlak� o hmotnosti 44,62 tun. Hmotnost taha�e 
ur�eného k p�evozu je 9 100 kg. Po se�tení se dostaneme na celkovou váhu 53 720 kg. 
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Tabulka 1 Definování nejdelšího a nejt�žšího prvku pro p�evoz 

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

Pr�vlak 1 15000 300 1300 14875 4  
Pr�vlak 2 16000 300 1500 18688 1 

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

Vazník 1 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
Vazník 2 20605 500 1200 16408 6 tvar I 
Vazník 3 20755 500 1200 16525 6 tvar I 

Vazník 4 20605 500 1200 16408 6 tvar I 

Jsou zde vypsány p�evážn� úseky s tonážními omezeními most�. Trasa vede p�evážn� po 
silnicích t�ídy I. a II. a nevyskytují se zde problémové k�ižovatky nutné k posouzení. 

Obrázek 8 Mapa se zakreslením hlavních bod� zájmu na trase 

BOD A Most na ulici Blanenská, Ku�im 

Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 51 tun  nevyhovuje 

Výjime�né zatížení: 183 tun  vyhovuje 

BOD B Most na silnici 43, Ku�im 

Normální zatížení: 50 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 100 tun  vyhovuje 

BOD C Most na silnici 43, Lažany 



Obchodní centrum Mohelnice  34 
Bc. Romana Sovová 

Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 196 tun  vyhovuje 

BOD D Most na silnici 43, Lažany 

Normální zatížení: 50 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 100 tun  vyhovuje 

BOD E Most na silnici 43, Milonice 

Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 196 tun  vyhovuje 

BOD F Most na silnici 43, 	erná Hora 

Normální zatížení: 27 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 100 tun  vyhovuje 

BOD G Most na silnici 43, 	erná Hora 

Normální zatížení: 25 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 70 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 198 tun  vyhovuje 

BOD H Most na silnici 43, Vod�rady 

Normální zatížení: 48 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 91 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 391 tun  vyhovuje 

BOD I Most na silnici 43, Sebranice 

Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 196 tun  vyhovuje 

BOD J Podjezd na silnici 43, Svitávka 

Volná výška: 4,6 m  vyhovuje 

BOD K  Most na silnici 43, Letovice 

Normální zatížení: 37 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 92 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 219 tun  vyhovuje 

BOD L Most na silnici 43, Letovice 

Normální zatížení: 50 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 110 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 315 tun  vyhovuje 

BOD M Most na silnici 43, Letovice 

Normální zatížení: 22 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 50 tun  nevyhovuje 

Výjime�né zatížení: 84 tun  vyhovuje 
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BOD N Most na silnici 368, B�ezinka 

Normální zatížení: 40 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 70 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 87 tun  vyhovuje 

BOD O Most na silnici 368, B�ezina 

Normální zatížení: 22 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 72 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 0 tun 

BOD P Podjezd na silnici 35, Moravská T�ebová 

Volná výška: 5,26 m  vyhovuje 

BOD Q Most na silnici 35, Moravská T�ebová 

Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 196 tun  vyhovuje 

BOD R Most na silnici 35, Linhartice 

Normální zatížení: 28 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 81 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 235 tun  vyhovuje 

BOD S  Most na silnici 44, Mohelnice 

Normální zatížení: 27 tun  nevyhovuje 

Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 

Výjime�né zatížení: 100 tun  vyhovuje 

BOD T Podjezd na silnici 44, Mohelnice 

Volná výška: 5,25 m  vyhovuje 

BOD U K�ižovatka silnic 644 a 444, Mohelnice 

Polom�r otá�ení: min. 35 m 

Po kone�ném zhodnocení lze prohlásit, že na trase se nevyskytuje ani jeden most, který by 
vyhov�l v jeho prvotním normálním zatížení, výjime�n� nevyhoví ani na výhradní, ale všechny 
mosty jsou vyhovující. 

3.4 Omezení stanovené vyhláškou 
Za omezení vycházející z vyhlášky �. 341/2002 Sb., o schvalování technické zp�sobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se považuje p�eprava 
obzvlášt� t�žkých nebo nadrozm�rných náklad�. Vyhláška stanovuje tyto limity: 

Tabulka 2 Posouzení rozm�r� vozidla dle vyhlášky 341/2002 Sb. [5] 

Max. rozm�r stanoven vyhláškou Uvažované rozm�ry našeho vozidla Výsledek 
Ší�ka 2,55 m Ší�ka 2,55 m VYHOVUJE 
Výška 4,00 m Výška 3,38 m VYHOVUJE 
Délka soupravy 16,5 m Délka soupravy 28,0 m NEVYHOVÍ
Hmotnost 48,0 t Hmotnost 53,7 t NEVYHOVÍ
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Nadrozm�rným nákladem lze nazvat jakékoliv zboží p�epravované po silnici, železnici, �ece, 
mo�i (�i kombinací t�chto p�eprav), které svými parametry (rozm�ry a hmotností) p�ekra�uje 
limity b�žného nákladu.[5]. U silni�ní dopravy jsou limity stanoveny práv� výše zmín�nou 
vyhláškou. 

Dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spoj� �. 100/2003 Sb., o schvalování technické 
zp�sobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích musí 
být z hlediska hmotnosti a rozm�r� soupravy spln�ny podmínky: 

§15 - Nejv�tší povolené hmotnosti (limitní) silni�ních vozidel, zvláštních vozidel a 
jejich rozd�lení na nápravy 

§16 - Nejv�tších povolených rozm�r� vozidel a jízdních souprav. 

T�mto kritériím naše nejv�tší p�epravované vozidlo nevyhoví, a proto bude docházet p�i 
p�eprav� ke zvláštnímu užívání. Je nutné zajistit povolení od p�íslušného správního ú�adu 
vydaného s p�edchozím souhlasem vlastníka dot�ené pozemní komunikace. Vzhledem k faktu, 
že bude muset být na trase v ur�itých úsecích i zastavena doprava, musí se získat souhlas 
p�íslušného orgánu Policie 	R. Povolení se vydává na dobu ur�itou a v jeho rozhodnutí jsou 
stanoveny p�ípadné podmínky zvláštního užívání. 

V našem p�ípad� se žádost o povolení bude zasílat na Ministerstvo dopravy, jelikož 
p�ekra�ujeme hranice více kraj�. V p�ípad�, kdy by vozidlo cestovalo pouze po silnicích 
jednoho kraje, toto povolení by bylo vydávané správním ú�adem, který by p�edstavoval krajský 
ú�ad.  

3.5 Použité zdroje 

http://www.rsd.cz/mapy/webova-mapova-aplikace [3]

http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/ [4]

Vyhláška �. 341/2002 Sb., o schvalování technické zp�sobilosti a o [5]

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vyhláška �. 100/2003 Sb., o schvalování technické zp�sobilosti a o [6]

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. [7]

Zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. [8]
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4 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS MONTÁŽE SKELETU 

4.1 Obecné informace 

4.1.1 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:  Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 

Dot�ená �ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 

Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 

M�sto:   Mohelnice (317 m n.m.) 

Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 

Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slaví�kova 1a, 638 00 Brno 

Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veve�í 331/95, 602 00 Brno 

Veškeré další informace o stavb� jsou obsaženy v bod� 1.9) Identifika�ní údaje. 

4.1.2 Obecné informace o stavb� a staveništi 

Jedná se o novostavbu obchodního centra, konkrétn� hypermarketu Kaufland v m�st�
Mohelnici, které leží 29 km severozápadn� na výpadovce silnice R35 od Olomouce. Zám�rem 
výstavby je obchodní za�ízení, které svým charakterem a druhem provozu nevyvolá žádný 
negativní vliv na životní prost�edí a doplní obchodní sí� m�sta. V okolí této stavby se již 
zástavba tohoto charakteru nacházení. Veškeré p�ístupové cesty, p�echody komunikací a hlavní 
vstup jsou �ešeny bezbariérovým zp�sobem. To platí i u sociálních za�ízení pro ve�ejnost a 
vy�len�ním n�kolika parkovacích stání pro hendikepované. 

Stavební objekt, kterým se tento technologický p�edpis bude zabývat, je SO04  Objekt 
hypermarketu. Je to �áste�n� dvoupodlažní, dvojlodní budova p�dorysných rozm�r� 98,64 × 
46,14 m, se sedlovou st�ešní konstrukcí ve spádu 3% s výškou v h�ebeni 6,55 m, výška 
v nejvyšším míst� fasády dosahuje až 8,95 m. 

Hlavní nosná konstrukce je tvo�ena betonovým skeletem v kombinaci s hlubinným založením 
tvo�eným ŽB vrtanými velkopr�m�rovými pilotami. Sloupy jsou zapušt�ny do kruhových 
základových kalich� osazených na vrtaných pilotách. Na kalichy pilot jsou poté následn�
uloženy základové prahy, na n� pak obvodové ŽB panely. Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena 
vazníky v I pr��ezu a na n� kolmými ocelovými profily trapézového plechu. St�echa je dále 
izolovaná ve st�ešní rovin� s fóliovou hydroizola�ní vrstvou. Oplášt�ní je pak �ešeno 
z hliníkových sendvi�ových panel�. Ve východní �ásti objektu se nachází ŽB monolitická 
rampa s ocelovou konstrukcí zast�ešení sloužící pro zásobování objektu. Zast�ešení hlavního 
vstupu z jižní strany je tvo�eno také ocelovou konstrukcí o rozm�ru 25,4 × 5,0 m. Dále 
p�íst�ešek nad vstupem zam�stnanc� p�dorysných rozm�r� 8,53 × 1,50 m.  

Uvnit� objektu jsou navrženy dv� patrové vestavby. Technická vestavba 14,49×15,70 m (E-G/1-
3) a vestavba koncesí 8,25 × 45,50 m (A-G/12-13). Vestavby jsou navrženy železobetonové 
montované ze svislých st�nových panel� a vodorovných stropních filigránových desek se 
zmonolitn�ním stropní desky, u vestavby koncesí pak na v�tšin� plochy stropní konstrukce ze 
stropních panel� SPIROLL tl. 265mm. 
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Nejv�tší plocha objektu je vy�len�na pro prodej zboží, ostatní �ásti p�dorysu tvo�í obslužné a 
skladovací prostory. 

4.1.3 Obecné informace o procesu 

Tento technologický p�edpis se zabývá provedením montáže a oplášt�ní skeletu. Popisuje 
zp�sob osazování jednotlivých prefabrikovaných prvk� skeletu a jejich uchycení. Následn� zde 
bude �ešeno i oplášt�ní ocelovými sendvi�ovými panely. 

4.2 Materiál a doprava 

4.2.1 Specifikace materiál�

 Beton   Ocel 

montovaná ŽB kce skeletu C35/45 – XC1  B500B 

montovaná ŽB kce oplášt�ní C30/37 – XF1  B500B 

 C35/45 – XC1  B500B 

zmonolitn�ní ŽB kcí C25/30 – XC1  B500B 

základové ŽB kce C25/30 – XA1  B500B -piloty 

 C25/30 – XC2  B500B -hlavice, pasy 

podkladní betony C8/10 – XC0 

4.2.2 Specifikace prefabrikát�

Tabulka 3 Specifikace vazník�

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

V1 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
V2 20605 500 1200 16408 6 tvar I 

V3 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
V4 20605 500 1200 16408 6 tvar I 

Celkový objem: 158,076 m3

Celková plocha (V/h): 131,730 m2

Tabulka 4 Specifikace sloup�

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

S1 6430 500 500 4200 2 HR 

S2 6430 500 500 4225 2 HR 
S3 6630 500 500 4150 1 HR 
S3.1 6630 500 500 4150 1 HR, 4×U 

S4L 6340 500 500 3900 2 SVS, HR 
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S4.1L 6340 500 500 3900 1 SVS, HR 
S4.2L 6340 500 500 3900 1 SVS, HR, 2×U 

S4.3L, 4.4L  6340 500 500 3900 2 SVS, HR 
S4P, S4.3P, S4.4P 6340 500 500 3900 6 SVS, HR 

S5 6340 500 500 3900 9  
S6 6340 500 500 3900 3 2×U 
S7 6780 500 500 4125 4  

S8L 6990 500 500 4250 2 HR 
S8P 6990 500 500 4250 1 HR 
S8.1P 6990 500 500 4250 1 HR, 2×U 

S9 8395 500 500 5125 1  
S10 7400 500 500 4525 2 HR 

S11 7195 500 500 4375 3  
S12 6340 500 500 3900 1 SVS 

Celkový objem: 71,820 m3

Celková plocha (V/h): 143,640 m2

HR  … zemn�ní ve sloupu FeZn 10mm 

SVS  … svod ve sloupu D = 125mm 

U  … kování hran sloupu L 100 × 8 – 2000 mm (žárový pozink) 

Tabulka 5 Specifikace ztužidel 

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

ZT1 7280 200 450 1638 2  
ZT2 (L, P) 7550 200 440 1660 4  

ZT3 7400 200 440 1628 12  
ZT4 (L, P) 7340 200 440 1615 6  
ZT5 4100 200 440 903 4  

ZT6 (L, P) 6985 250 450 1965 4  
ZT7 (L, P) 6895 250 450 1940 8  

Celkový objem: 26,450 m3

Celková plocha (V/h): 59,575 m2

Tabulka 6 Specifikace pr�vlak�

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

PR1 15000 300 1300 14875 4  
PR2 16000 300 1500 18688 1  
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Celkový objem: 31,275 m3

Celková plocha (V/h): 23,291 m2

Tabulka 7 Specifikace st�nových panel�

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

SP1 1655 200 2050 1698 3  

SP2 1995 200 1730 1725 4  
SP3 2340 200 1730 2025 7  

SP4 1780 200 1730 1540 2  

Celkový objem: 11,699 m3

Celková plocha (V/h): 6,579 m2

Tabulka 8 Specifikace základových prah�

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
KS POZN. 

L B H 

ZN1 (L, P) 8230 1600 340 6950 3 S, H 

ZN2 7580 1600 340 4625 1 S, H 
ZN3 7580 1600 340 6625 11 S, H 

ZN4 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN5 4280 1600 340 3500 4 S, H 
ZN6 7580 1600 340 5875 1 S, H 

ZN7 7580 1600 340 5375 1 S, H 
ZN8 8230 1600 340 5875 1 S, H 
ZN9 7580 1600 340 5875 1 S, H 

ZN10 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN11 7580 1600 340 5875 1 S, H 

ZN12 7170 1600 340 5675 1 S, H 
ZN13 6880 1600 340 5875 4 S, H 
ZN14 6880 1600 340 5625 1 S, H 

ZN15(L, P) 7170 1600 340 6125 3 S, H 
ZN16 6880 2280 340 7250 1 S, H 

ZN17 6880 2280 340 6875 1 S, H 
ZN18 6880 1600 340 4750 1 S, H 

Celkový objem: 90,010 m3

Celková plocha (V/h): 264,735 m2

P  … plný panel 

S  … sendvi�ový panel 

H  … povrch hladký 
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Tabulka 9 Specifikace st�nových panel� OP100 

PRVEK 
ROZM
RY HMOTNOST 

[kg] 
K
S 

POZN. 
L B H 

OP101 8040 2380 340 10125 1 S, H 
OP102 2590 2380 340 3545 1 S, H, otvor bankomatu 
OP103 7890 2380 340 10875 1 S, H, nika hl.15mm 

OP104 7580 2380 340 10375 1 S, H 
OP105 7580 2380 150 5375 1 P, H 

OP106 7580 2380 150 5375 1 P, H 
OP107 5015 2380 150 3375 1 P, H 
OP108 8475 2380 150 8375 1 P, H 

OP109 8040 2380 150 7250 1 P, H 
OP110 7580 2380 150 6875 1 P, H 
OP111 7580 2380 150 5375 1 P, H 

OP112 7580 2380 150 5375 1 P, H 
OP113 7580 2380 150 4625 1 P, H 

OP114 7040 2380 150 6375 1 P, H 
OP115 7170 2380 150 5625 1 P, H 
OP116 6880 2380 150 4500 1 P, H 

OP117 6880 2380 150 5375 1 P, H 
OP118 6880 2380 150 6250 1 P, H 

OP119 6880 2380 150 5500 1 P, H 
OP120 7170 2380 150 5250 1 P, H 
OP121 7170 2380 150 6500 1 P, H 

OP122 6880 2380 340 7500 1 P, H 
OP123 6880 2380 340 9500 1 P, H 

OP124 6880 2380 340 6875 1 P, H 
OP125 2655 2380 340 3000 1 P, H 
OP126 2425 2380 340 3375 1 P, H 

OP127 7170 2380 150 6500 1 P, H 

Celkový objem: 67,618 m3

Celková plocha (V/h): 353,671 m2

P  … plný panel 

S  … sendvi�ový panel 

H  … povrch hladký 

Tabulka 10 Specifikace st�nových panel� OP200 

PRVEK 
ROZM
RY HMOTN

OST [kg] 
KS POZN. 

L B H 

OP201 8040 1445 340 6375 1 S, H 
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OP202 7580 1445 340 6125 1 S, H 
OP203 7580 1325 340 5875 1 S, H, nika hl.15mm 

OP204 7580 1325 340 5875 1 S, H 

OP205 7580 1645 150 4125 1 P, H 

OP206 (P, L) 8040 1325 150 4125 2 P, H 
OP207 7580 1325 150 3875 1 P, H 

OP208 7580 1445 150 3875 1 P, H 
OP209 8040 1445 150 4125 1 P, H 
OP210 (P, L) 7170 1325 150 3625 2 P, H 

OP211 6880 1445 150 3625 1 P, H 
OP212 6880 1445 150 3500 1 P, H 

OP213 6880 1325 150 3500 2 P, H 
OP214 7170 1445 150 3750 1 P, H 
OP215 7170 1325 150 3125 1 P, H 

OP216 6880 1325 340 4250 1 S, H 
OP217 6880 1325 340 5250 1 S, H 

OP218 6880 1445 340 5500 1 S, H 
OP219 7090 1635 340 5875 1 S, H 

Celkový objem: 39,050 m3

Celková plocha (V/h): 193,088 m2

P  … plný panel 

S  … sendvi�ový panel 

H  … povrch hladký 

Tabulka 11 Specifikace st�nových panel� OP300 

PRVEK 
ROZM
RY HMOTN

OST [kg] 
KS POZN. 

L B H 

OP301L 8040 1325 150 4125 2 P, H 

OP301P 8040 1325 150 4125 2 P, H 
OP302 7580 1325 150 3875 6 P, H 
OP303 (L, P) 7170 1540 150 3875 4 P, H 

OP304 (L, P) 6880 1750 150 4250 4 P, H 
OP305 (L, P) 6880 1955 150 4875 4 P, H 

Celkový objem: 36,700 m3

Celková plocha (V/h): 244,667 m2

P  … plný panel 

H  … povrch hladký 
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4.2.3 Rekapitulace objem�

Celková suma objem�:  532,698 m3

Po�et kus�:  238 ks 

4.2.4 Skladování materiálu 

Prefabrikáty budou osazovány p�ímo z dopravního prost�edku, tj. bez uskladn�ní prvk� na 
staveništi. Prvky budou dováženy dle pot�eb stavby. 

Všechny prvky vyjma sloup� jsou dopravovány i skladovány vždy v poloze, v jaké budou 
umíst�ny v konstrukci. Materiál bude skladován dle schématu uložení na skládce, viz p�íloha. 
Prvky mohou být umis�ovány na sebe, musí být ale proloženy podkladky ze smrkového d�eva 
ve vzdálenosti max.1/10 rozp�tí od obou okraj�, max. ale 600 mm od okraje. Podkladky musí 
být nad sebou umíst�ny ve svislici. Podkladky musí být také umíst�ny pod nejspodn�jším 
dílcem, pro jeho odd�lení od vody stékající po povrchu skládky. Maximální výška, do které se 
mohou prvky ukládat na sebe, jsou 2 m. Mezi jednotlivými prvky musí z�stat ve sm�ru kotvení 
500 mm manipula�ního prostoru pro ukotvení nosného prvku, mezi jednotlivými hromadami 
musí z�stat minimáln� 1000mm volného prostoru pro pohyb osob. Nepoužité podkladky budou 
uloženy v hromad�, na okraji skládky a p�ikryty zakrývací plachtou, aby se zamezilo 
zbyte�nému nasákávání v p�ípad� dešt�. Suchou sm�s pro p�ípravu betonu je možné skladovat 
maximáln� 3 m�síce, pokud je nutné delší p�edzásobení, je možné objednat sm�s s 
hydrofobizovaným cementem a pak se doba skladování prodlužuje na 6 m�síc�. 

Spot�ební materiál bude uložen v jedné z mobilních bun�k, ve kterých bude uskladn�n 
v kovových policích a postupn� v pr�b�hu stavby bude dle pot�eby dopl�ován stavbyvedoucím. 
Tato bu�ka se bude p�i odchodu poslední zodpov�dné osoby ze staveništ� zamykat. 

4.2.5 Primární doprava 

P�ed zahájením montáže musí být zkontrolován stav p�íjezdových cest a odstavných ploch pro 
p�ísun dílc�. Prefabrikáty se na staveništ� dopravují zpravidla v takové poloze, ve které budou 
zabudovány do stavby. P�i p�eprav� musí být fixovány proti horizontálnímu posunu a vzájemn�
zajišt�ny tak, aby nedošlo k poškození jejich povrchu. Za upevn�ní nákladu zodpovídá �idi�
nákladního vozidla. Vlastní montáž potom probíhá podle p�edem stanoveného postupu. 

Stavba bude p�edzásobena prvky dle postupu prací a bude pr�b�žn� dopl�ována. Dodávka bude 
dle objednávky na taha�i s podvalníkem Goldhofer (Specifikace v kapitole 8)Strojní sestava). 
Z valníku sundána pomocí automobilového je�ábu a okamžit� instalována do konstrukce nebo 
uskladn�na na pat�i�né místo na skládce. P�ed složením každé dodávky provede oprávn�ný 
zástupce odb�ratele kontrolu množství, nepoškozenosti a jakosti dodaného zboží s objednávkou. 
�ádný stav potvrdí na dodacím listu svým podpisem.  

Vazníky budou voln� loženy v montážní poloze. Pr�vlaky, nosníky a sloupy budou 
p�epravovány na ležato – voln� loženy. St�nové železobetonové dílce budou p�epravovány ve 
svislé poloze na podp�rných konstrukcích. Stropní desky filigrán a stropní panely SPIROLL 
budou ukládány na dopravní prost�edky v poloze zabudování, dle výrobní dokumentace. Tyto 
prvky budou ukládány s proklady po každým kusu, �ímž bude zajišt�no dodržení tvaru. 

Maltové a zálivkové sm�si budou dovezeny v pytlích v podob� suché sm�si a uloženy ve 
skladovém kontejneru. 
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Doprava prefabrikát� bude pravd�podobn� probíhat z firmy Prefa Brno a.s. 

Doba trvání 1,10 hod. Vzdálenost 79 km. 

4.2.6 Sekundární doprava 

Manipulace s prefabrikovanými prvky a vykládka z p�epravního prost�edku bude realizována 
pomocí ocelových vázacích lan ukon�ených háky p�es zabudované manipula�ní záv�sy 
v prefabrikátech. Délky vázacích prvk�, pr�m�r� lan a únosnost hák� musí odpovídat hmotnosti 
prvku a úhl� lan v míst� zav�šení. Deskové dílce budou p�emis�ovány pomocí vahadel a 
záv�sných lan, p�ípadn� i jiné manipula�ní prost�edky, které spl�ují podmínky BOZP a 
nepoškodí prefabrikát.  

Zálivkové sm�si a malta pro maltové lože se budou p�epravovat na místo uložení pomocí 
kole�ek, pop�. lze použít i plastové kbelíky. 

4.3 P�evzetí pracovišt�

4.3.1 P�ipravenost staveništ�

Celý areál staveništ� je oplocen mobilním plotem, nap�. s drát�ným pletivem a ocelovými 
sloupky, výšky 2 m. Druh mobilního plotu záleží na zhotoviteli stavby a jeho možnostech 
zajišt�ní. Vjezd na staveništ� v ulici Družstevní p�erušuje na dvou místech toto oplocení a je 
vytvo�en dv�ma branami, které jsou opat�eny zámky, aby bylo zabrán�no vstupu nepovolaným 
osobám na staveništ�. Všechny inženýrské sít� i p�ípojky a jejich vývody jsou pat�i�n�
vyzna�eny. Rozvod elektrické energie (230V a 400V) bude zajišt�n p�es stavební rozvad��
s m��ením elektrické energie. Místo a zp�sob napojení bude provedeno v souladu s pokyny E-
ON pro z�ízení staveništní p�ípojky. V severovýchodní �ásti staveništ� by m�la prob�hnout 
výstavba trafostanice pro p�ípojku VN, NN a rozvod elektrické energie pro hypermarket i 
sousední novostavbu budovy pro obchod. Voda bude �erpána z provizorní p�ípojky, která se 
bude vyskytovat na nov� provedené p�ípojce vody. P�ípojka bude provedena ve vodom�rné 
šacht�. Základní hygienické podmínky budou zajišt�ny mobilním biologickým WC. 
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4.3.2 P�ipravenost pracovišt�

Jsou zavedeny el. instalace ze stavebních rozvad��� (220V a 380V). Jsou umíst�ny dle výkresu 
za�ízení staveništ�, které je p�ílohou tohoto dokumentu. Voda je �erpána z provizorních 
p�ípojek, které jsou p�ipojeny ve vodom�rné šacht�. 

4.3.3 P�ipravenost stavby 

Další práce nesm�jí zapo�ít, dokud nejsou hotovy práce p�edcházející. V této fázi je na stavb�
hotova staveništní komunikace a zpevn�né plochy pro pojezdy stroj� (autoje�ábu a dopravních 
prost�edk�), z�ízeny p�ípojky inženýrských sítí a pracovišt� vyklizené a za�ízené dle podmínek 
ve smlouv�. Zemina v prostoru stavby bude zhutn�na na požadovanou únosnost, aby zaru�ila 
bezpe�ný pojezd autoje�ábu uvnit� budovy.  

Dále je zkontrolována zhotovitelem pevnost beton� kalich� pilot, nivela�ním p�ístrojem 
provedena kontrola vertikálního a horizontálního založení.  Je z p�edchozích prací p�ebrán 
pevný výškový bod a sm�rové body v�etn� hodnot t�chto bod� ve výškopisu a polohopisu.  

4.4 Obecné pracovní podmínky 
Všichni pracovníci jsou proškoleni pro práce, které budou provád�t na stavb� a o BOZP. P�íjezd 
na staveništ� je v této fázi z ulice Družstevní. Na staveništi je z�ízena staveništní komunikace 
pr�jezdná okolo celého staveništ�. Komunikace je tvo�ena ze št�rkodrt� a recyklátu tl. p�ibližn�
200 mm. Pozemek bude ohrani�en od sousedních pozemk� a sousedního staveništ� mobilním 
oplocením výšky 2,0 m, aby nedošlo ke vniknutí nepovolaných osob na staveništ�. Na oplocení 
jsou vyv�šeny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

4.4.1 Klimatické podmínky 

V p�ípad� mimo�ádných klimatických podmínek budou montážní práce p�erušeny a d�vod 
ukon�ení prací zaznamenán do stavebního deníku. Mezi mimo�ádné podmínky pat�í: 

• rychlost v�tru nad 10 m/s (rovn�ž nutno zajistit odpovídajícím zp�sobem montážní 
prost�edky) 

• snížena viditelnost – mlha, hustý déš�, sn�žení – dohlednost menší jak 30 m 

• teplota nižší než -10°C 

• pochybnost o stabilit� kce nebo alespo� její �ásti 

4.4.2 Vybavení staveništ�

Na staveništi je z�ízeno 13 bun�k obytných a 2 bu�ky sanitární. Obytné slouží jako šatna pro 
d�lníky a jako zázemí pro stavbyvedoucího s mistry. Bu�ky sanitární jsou vybaveny sociálním 
za�ízením a slouží k hygienickým pot�ebám d�lník�. Dále jsou k dispozici �ty�i bu�ky, a ty 
slouží k uskladn�ní materiálu, ná�adí a pracovních pom�cek. Všechny obytné bu�ky jsou 
napojeny na elektrickou energii z p�ípojkové sk�ín�. Sociální bu�ky jsou napojeny i na pitnou 
vodu a kanalizaci. Více informací o bu�kách je rozepsáno v kapitole 9.7.5) Bu
ky za�ízení 
staveništ�. 
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Vozidla vyjížd�jící na komunikaci jsou kontrolována, aby nevyjížd�la zne�išt�ná, aby 
nedocházelo k zne�iš�ování ve�ejné komunikace. Pokud v okolí stavby k zne�išt�ní dojde, je 
nutné každý den na záv�r prací komunikaci o�istit.  

4.5 Personální obsazení 
Každá pracovní �eta má svého vedoucího pracovní �ety, mistra, který �ídí práce, odpovídá za 
provedení, ur�uje postup práce dle montážního plánu, kontroluje provedení montáže skeletu, 
jakost prefa materiálu a zodpovídá za bezpe�nost p�i práci. 

Všichni ú�astníci, kte�í se budou v pr�b�hu montáže na staveništi pohybovat, musejí být 
seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto školení je proveden 
zápis do stavebního deníku spole�n� s podpisy zú�astn�ných osob. Dále se u pracovník�
kontrolují pot�ebné dokumenty, jako strojní pr�kazy �i jiné dokumenty prokazující možnost 
obsluhy daných stroj�.  

Tabulka 12 Složení �ety pro montáž prefabrikovaného skeletu 

Povolání Osoby Požadavky 

Mistr = vedoucí �ety 1 Vzd�lání SOU – výu�ní list, praxe v oboru min. 10 
let 

(�ídí práce, odpovídá za provedení a bezpe�nost 
práce) 

D�lník na ru�ní práce - 
montážníci 

4 Není podmín�né min. vzd�lání, nutná všechna 
náležitá školení a pou�ení pro provád�ní zemních 
prací 

(osazují prvky, rozm��ují jejich polohu, provád�jí 
zálivkové práce) 

Vaza� 2 Vzd�lání SOU – vaza�ský pr�kaz 

(vybírají a zav�šují dílce na záv�s je�ábu) 

Svá�e� 2 Vzd�lání SOU – svá�e�ský pr�kaz 

(zodpovídá za kvalitu provedení svar�) 

Je�ábník 1 Vzd�lání SOU – strojní pr�kaz je�ábníka 

(obsluhuje a provádí údržbu montážního 
mechanizmu) 

�idi� nákladního automobilu 2 Vzd�lání SOU – �idi�ský pr�kaz skupiny C, 
profesní pr�kaz �idi�e 

(zajiš�uje primární dopravu prvk� na stavbu) 

Geodet + pomocník 2 St�edoškolské vzd�lání s maturitou nebo VŠ v 
oboru – ú�ední oprávn�ní pro ov��ování výsledk�
zem�m��ické �innosti 

(kontrola a zam��ení p�vodního i kone�ného 
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stavu) 

4.6 Stroje a pracovní pom�cky 
Zde jsou jen názvy rozepsány jednotlivé stroje a ná�adí pot�ebné k montáži prefabrikát�. Více 
informací k jednotlivým stroj�m je rozepsáno v kapitole tohoto dokumentu 8) Strojní sestava. 

Stroje: 

• Automobilový je�áb LIEBHERR LTM 1160 – 5.1 

• Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 

• Valník pro p�epravu nadrozm�rného materiálu Goldhofer SPZ DL4 

• Podvalník Goldhofer STZ VL5A 

• Kloubová samohybná plošina Manitou 160ATJ 

• Montážní plošina H 12 SX 

• Mobilní manipulátor Manitou Maniscopis MT 732 

• Mícha�ka AL-KO TOP 1402 

• Samohybná plošina 

Technické parametry strojních sestav jsou uvedeny v kapitole 8) Strojní sestava. 

Nástroje a ná�adí: montážní žeb�ík, záv�sná lávka, montážní lana, vázací p�íslušenství – 
záv�sy pro montáž, nivela�ní p�ístroje s p�íslušenstvím, ocelové pásmo, olovnice na provázku, 
kole�ko na beton, zednická lžíce, nab�ra�ka s násadou, ocelová pá�idla, hadicová vodováha, 
zam��ovací laser, palice, klíny z tvrdého d�eva, ocelové distan�ní desti�ky. 

Pracovní pom�cky BOZP: ochranné bezpe�nostní pásy pro práce ve výškách (postroje 
s platným certifikátem), pracovní od�v a obuv, pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné 
p�ilby, ochranné brýle, vysíla�ka pro komunikaci s je�ábníkem. 

Pracovní ná�adí a pom�cky používané p�i pracích se musí udržovat v dokonalém po�ádku, aby 
nedošlo k pracovním úraz�m nebo nekvalitnímu provedení prací. Zajišt�ní ochranných 
pom�cek pro každého pracovníka je v kompetenci stavbyvedoucího a ru�í i za jejich funk�nost. 

4.7 Pracovní postup 

4.7.1 Vyrovnání dna kalich�

P�ed zapo�etím všech prací je nutné provést geodetické zam��ení výšky dna kalich�. Poté budou 
kalichy zality betonovou sm�sí do výškové úrovn� dle projektové dokumentace. 

4.7.2 Montáž sloup�

P�ed montáží se provede vždy kontrola sloup� na p�epravním prost�edku. Kontrolují se dosedací 
plochy, kompletnost prvk� a v horních �ástech sloup� montážní otvory. Ješt� p�ed zdvihnutím 
sloupu se na obou koncích vyzna�í osová ryska u všech stran sloup�. Sloup dopravíme 
automobilovým je�ábem na místo osazení (300mm) z dopravního prost�edku a pomocí dvou 
montážník� ustálí polohu tak, aby st�edy st�n sloup� byly naproti zna�kám os sloup�
vyzna�eném na patkách sloup�. Sloup se zvolna spustí do maltového lože na dn� kalichu. 
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P�esné umíst�ní sloupu, tj. svislost a sm�r, se provede pomocí klín� z tvrdého d�eva nebo 
ocelových pá�idel. Klíny musí p�esahovat úrove� patky min. o 100 mm. A pomocí vodováhy �i 
teodolitu se provede p�esné urovnání sloup� do vertikální polohy. Na konec lze odpojit sloup od 
záv�s�. Ke konci pracovní doby dojde k zalití všech sloup�, neboli kalich�, betonovou sm�sí 
C30/37 – XC1 a zhutní ponorným vibrátorem. 

Veškeré prvky skeletu budou z výroby opat�eny kováním 100 × 100 mm vodiv� spojeným 
s výztuží dílce pro možnost vzájemného vodivého propojení všech dílc� skeletu. 

Nejd�íve se osazují sloupy rohové, podle nichž se vyrovnávají sloupy ostatní. 

4.7.3 Montáž základových prah�

P�edpokladem pro montáž základových prah� jsou základové kalichy dle projektové 
dokumentace spodní stavby a dále osazení všech sloup�. 

Osazení dilata�ních podložek 20/20/5 mm do cementové malty, znivelování výšky. V místech 
uložení základových prah� se provede maltové lože z cementové malty s p�evýšením p�es 
dilata�ní podložku. Základový práh se dopraví autoje�ábem nad místo osazení a to tak, že se 
upev�uje za dvojzáv�s a za pomoci dvou montážník� se usadí do správné polohy. Doprava je 
provád�na p�ímo z dopravního prost�edku, proto není �ešeno skladné prvku na skládce 
staveništ�. P�esné založení se provádí pomocí klínk� z tvrdého d�eva nebo ocelovými pá�idly.  
Ješt� p�ed odepnutím prahu od záv�s� na je�ábu se provede p�iva�ení výztuže prahu 
k vy�nívající výztuži zabudované v kalichu �i sloupu. (nap�. ocelovými stykovými desti�kami). 
Jednotlivé styky se zapravují pomocí malty, aby nebyly viditelné. 

Je vhodné nejd�íve osazovat prahy rohové, podle nichž se osazují do š��ry trámy ostatní. 

4.7.4 Montáž pr�vlak�

Celý postup lze aplikovat jak na pr�vlaky, tak i na montáž nosník�.  

Podmínkou pro montáž pr�vlak� na sloupy je jejich p�esné vyrovnání v horizontální i vertikální 
rovin�. V p�ípad� zjišt�ní velkých nesrovnalostí u výškového umíst�ní zhlaví sloup� se m�že 
výjime�n� provést nadbetonování sloupu s použitím rozebíratelného bedn�ní. Druh betonu musí 
být stejné t�ídy jako beton pr�vlak�. Po nadbetonování se dodržuje technologická p�estávka pro 
dostate�né vytvrdnutí a vyzrání. 

Pr�vlaky lze osazovat nejd�íve 24 hodin po osazení sloup� z d�vodu zatvrdnutí maltového lože 
pod sloupy. Obzvlášt� velká pozornost je v�nována BOZP, zejména p�i navád�ní pr�vlak� na 
vy�nívající výztuž sloup�. Je�ábník musí v poslední fázi p�i osazování prvku použit mikrozdvih. 
Postavení je�ábu je t�eba volit tak, aby nemusel být použit pojezd autoje�ábu. Schéma umíst�ní 
je zobrazeno v p�íloze B.16) Montážní schéma skeletu této diplomové práce. Pr�vlaky jsou na 
místo montáže dopraveny automobilovým je�ábem p�ímo z dopravního prost�edku. Prefabrikát 
se uchycuje dvojzáv�sem na místo montáže (300mm). Po osazení všech pr�vlak� a nosník� nad 
jedním sloupem se spoje zava�í a otvory v prefabrikátech se zalijí zálivkou. 

Osazování se provádí za pomocí dvou montážník� na dvou montážních plošinách. Do 5 metr�
výšky lze využít i �ádn� zajišt�ných žeb�ík�, ale to jen ve výjime�ných situacích. K tomuto 
ú�elu jsou na stavb� k dispozici montážní plošiny. 
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4.7.5 Montáž vaznic a ztužidel 

Montážní spoje jsou u vazník�, stejn� jako u ztužidel a pr�vlak�, navle�ením trn� do otvor�
p�ipojovaných prvk� se zalitím cementovou zálivkou. Vazníky, pr�vlaky a ztužidla jsou 
osazována na nedilata�ní elastomerová ložiska s nosností dle zatížení dílce. 

Zp�sob zav�šení a manipulace, v�etn� podrobného popisu montáže je stejný jako u osazování 
pr�vlak� – viz bod 4.7.4. 

4.7.6 Zapravení montážních záv�s�

Jelikož dochází k poruchám a vadám vzniklých p�i montáží, tak se použije vrstva cementové 
malty, na kterou se nanese cementová st�rkovací malta tak, aby nebylo možné zapravení 
vizuáln� rozeznat. 

Jednotlivé tolerance a maximální odchylky pro montáž prefabrikovaného skeletu jsou 
specifikovány v kontrolním a zkušebním plánu p�ílohy 6) Kontrolní a zkušební plán – 
montáže skeletu. 

4.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodržení jakosti a �ádné kvality hotové stavby jsou nutné kontroly jednotlivých prací a 
maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. K této problematice se blíže 
zabývám v kapitole 6) Kontrolní a zkušební plán – montáže skeletu, kde jsou jednotlivé body 
ve t�ech díl�ích kontrolách rozepsány. Jedná se o kontroly vstupní, meziopera�ní a výstupní. Je 
zde uvedena osoba �i osoby, které kontrolu provád�jí a jakým zp�sobem. Výsledky kontrol 
musejí být zapsány do stavebního deníku v p�ipravené tabulce rozepsaných kontrol. V p�ípad�
spln�ní všech požadavk� na danou konstrukci dojde k p�edání. 

Kontrola vstupní: 

o Kontrola projektové dokumentace 

o P�evzetí pracovišt�

o Kontrola oplocení staveništ�

o Kontrola kvalifikace pracovník�

o Kontrola základových konstrukcí 

o Kontrola kvality dodaného materiálu 

o Kontrola uskladn�ní materiálu 

o Kontrola stroj� – zdvihacího mechanismu 

o Ochrana zelen�

Kontrola meziopera�ní: 

o Klimatické podmínky 

o Postup montáže 

o Kontrola osazení dílc�

o Kontrola provedení styk�
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o Kontrola stroj�

Kontrola výstupní: 

o Kvalita provedení 

P�i p�ejímce konstrukce je nutno ov��it: 

o Zda jsou všechny atesty a výrobní dokumentace zabudovaných prvk� a materiál�
v souladu s kvalitativními požadavky 

o Pokud vznikly odchylky v provád�ní, zda byly v montážním deníku �ádn� od�vodn�ny 

o Zda provedená zálivka odpovídá projektové dokumentaci a požadavk�m výrobce 

o Zda mezní odchylky v geometrii konstrukce nep�ekra�ují povolené hodnoty (dle 
kontrolního a zkušebního plánu) 

o Zda byly po�ízeny záznamy o jakosti svar�

o Zda je dostate�ná ochrana proti korozi 

K p�ejímce je nutno doložit: 

o Osv�d�ení o jakosti a kompletnosti dílc� výrobce 

o Projektová dokumentace konstrukce s vyzna�enými p�íslušnými odchylkami 

o Montážní deník obsahující údaje o postupu montáže a sva�ování a záznamech o 
jednotlivých pracích 

o Záznamy o pr�b�žných p�ejímkách a p�ejímkách zakrytých konstrukcí 

o Doklady o kontrolních a pr�kazních zkouškách betonu a použitých malt pro zálivky ve 
spojích 

o Doklady o sva�ovacích pracích, pokud byly p�edepsány v PD nebo normami 

o Jmenný seznam odborných pracovník� podílejících se na montáži 

4.9 BOZP 
V pr�b�hu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provád�ní stavby z hlediska 
BOZP. Velmi nutné je dodržování povinností plynoucích z t�chto p�edpis�: 

o Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i pracích na staveništích 

o Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

o Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci. 

o Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

o Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a 

dezinfek�ních prost�edk�. 
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Jak již bylo zmín�no v jednom z bod� výše, je nutné proškolení všech zam�stnanc� o BOZP 
v dané technologické etap�. Jejich proškolení musí být stvrzeno ve stavebním deníku a 
dot�enými osobami potvrzeno podpisem. 

Pracovníci budou seznámeni s používáním OOPP a s návody k obsluze stroj� dle charakteru 
provád�ných prací. Nutné je rovn�ž zajišt�ní bezpe�né manipulace s b�emeny v�etn� používání 
adekvátního záv�sného za�ízení. Pod p�epravovanými b�emeny ani v jejich t�sné blízkosti se 
nesmí nikdo vyskytovat. 

Veškerá opat�ení jsou vypsána v kapitole 11) Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.

4.10 Ochrana životního prost�edí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Objekt hypermarketu zapadá do 
okolní zástavby v pr�myslové oblasti m�sta Mohelnice.  

S odpady vzniklými b�hem výstavby bude nakládáno dle zákona �. 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech, který odpady rozd�luje do skupin dle negativního vlivu. Dále podle vyhlášky �. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky �. 381/2001 Sb., Katalog 
odpad�. Odpady budou dle této tabulky t�íd�ny a odváženy na ur�ená místa. Na stavb� budou 
kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu p�istaveny 
subdodavatelskou firmou. Tato firma zajistí likvidaci odpad� na sb�rné dvory a skládky odpad�. 

Tabulka 13 Tabulka dle katalogu odpad�

�íselné ozna�ení Typ odpadu Doporu�ená likvidace 

10 13 11 O Odpady z jiných sm�sných 
materiál� na bázi cementu 

Skládka odpad�

12 01 13 O Odpady ze sva�ování Skládka odpad�

15 01 01 O Papírové a lepenkové odpady Sb�rný dv�r 

15 01 02 O Plastové obaly Sb�rný dv�r 

17 01 01 O Beton Skládka odpad�

17 02 01 O D�evo Spalovna 

17 02 03 O Plasty Sb�rný dv�r 

17 04 05 O Železo a ocel Sb�rný dv�r 

17 05 04 O Zemina a kamení Skládka odpad�

17 06 04 O Izola�ní materiály Skládka odpad�

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad Skládka odpad�

Na stavb� budou užívány stroje a dopravní prost�edky v dobrém technickém stavu, který bude 
pr�b�žn� kontrolován. Pro snížení emisí výfukových plyn� se budou motory ne�inných stroj�
neprodlen� vypínat. Zne�išt�ní vozovek bude redukováno dostate�n� zpevn�nou staveništní 
komunikací bez blátivých míst. Bude zajišt�no o�išt�ní vozidel p�ed výjezdem na ve�ejné 
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komunikace. Dodržování �asových limit� výstavby tak, aby nedošlo k p�ekro�ení nejvyšších 
p�ípustných hladin hluku. 
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5 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PROVÁD�NÍ 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY 

5.1 Obecné informace 

5.1.1 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 

Dot�ená �ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 

Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 

M�sto: Mohelnice (317 m n.m.) 

Ulice: Družstevní 

Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 

Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slaví�kova 1a, 638 00 Brno 

Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veve�í 331/95, 602 00 Brno 

Veškeré další informace o stavb� jsou obsaženy v bod� 1.9) Identifika�ní údaje. 

5.1.2 Obecné informace o stavb� a staveništi 

Veškeré tyto informace byly již jednou zmín�ny v bod� 4.1.2) Technologického p�edpisu 
montáže skeletu.

5.1.3 Obecné informace o procesu 

Tento technologický p�edpis se zabývá zhotovením drátkobetonu. V tomto konkrétním p�ípad�
se jedná o nosnou podlahovou desku objektu, která je kombinována vytáp�ním pomocí 
pr�myslového podlahového topení. Deska v hlavním prostoru objektu ve vytáp�ných �ástech je 
navržena z betonu C20/25 tl. 250 mm s rozptýlenou výztuží min. 35 kg/m3 (drátky FATEK 50). 
P�i spodním líci bude v celé ploše uložena sva�ovaná sí� 150×150×6,3 mm pro uložení 
podlahového vytáp�ní. V ostatních nevytáp�ných prostorách objektu je podlahová deska 
navržena z betonu C20/25 tl. 200 mm s rozptýlenou výztuží min. 35 kg/m3 (drátky FATEK 50). 
Pod podlahovou deskou bude uložena izolace proti zemní vlhkosti. 

Drátkobetonová deska je uložena na zeminové desce, která bude zhutn�na a bude vykazovat 
parametry ur�ené statikem. Zeminová deska bude v úrovni pod podlahovou deskou zhutn�na na 
hodnotu min. 100 MPa, p�i pom�ru Ev2/Ev1 < 2,5. 

V prostoru mrazírny a chladíren bude podlahová deska snížena tak, aby bylo možno provést 
tepelnou izolaci t�chto prostor�. 

Podlahová deska je navržena na následující parametry zatížení: 

- Užitné zatížení  …………… 10 kN/m2 s výjimkou následujících prostor: 

- Sklad   …………… 30 kN/m2

- Prostor trezoru  …………… 1.800 kg 

- Technické prostory …………… 20 kN/m2
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5.2 Materiál a doprava 

5.2.1 Specifikace materiálu 

Materiál MJ Spot�eba MJ / balení Ztratné v�.ztratného Po�et balení 

Drátkobeton 
C20/25 

m3 949,12 8m3/autodom. 5 % 996,58 m3 125 aut 

Kari sít�
6/150/150 

m2 3392 6m2/ks 29 % 4376 m2 729 ks 

Geotextilie 
fatratex H 
300g/cm2 – dv�
vrstvy 

m2 2×3897,6 100m2/role 20 % 9354 m2 94 rolí 

Hydroizolace 
0,8mm fatra 
STAFOL 914 

m2 3897,6 42m2/role 10 % 4287 m2 103 rolí 

Dilata�ní pás z 
mirelonu 

mb 336,8 50m/role 5% 353,6 7 rolí 

Plocha podlahy (tlouš�ka drátkobetonu 250 mm) 3392 m2

Plocha podlahy (tlouš�ka drátkobetonu 200 mm) 505,6 m2

Plocha podlahy celkem 3897,6m2

5.2.2 Skladování materiálu 

Skládka materiálu bude na p�ipravené zpevn�né, odvodn�né ploše z dopravních betonových 
panel� na pískovém loži.  

KARI sít� budou uloženy na skládce na dva d�ev�né podkladky 80×100×2000 mm. Na této 
skládce budou dále uloženy palety s PE fóliemi a palety s geotextiliemi. Ochranu PE fólií a 
geotextilií p�ed pov�trnostními vlivy zajistí jejich ochranná fólie, v které je již od výrobce 
zabalena. Zbylý drobný materiál, jako mirelonové dilata�ní pásy aj., bude uschován ve 
skladovacím kontejneru k tomuto ú�elu ur�eném.  

5.2.3 Primární doprava 

K doprav� drátkobetonu na stavbu bude sloužit autodomícháva� Stetter Light Line AM8C na 
podvozku SCANIA 8×4. Drátkobeton bude dovážen z betonárny ZAPA v Záb�ehu (ul. Na 
K�talt� 980/21, Záb�eh 789 01) vzdálené od místa stavby 13,5 km (15 minut p�i b�žném 
provozu). Tato betonárna je schopna produkovat až 45 m3 �erstvé betonové sm�si za hodinu. 
Proto, pro plynulou betonáž naší stavby, která se p�edpokládá na 4 dny, musí být tato betonárna 
p�edem domluvena a rezervována pro výrobu sm�si jen pro naši stavbu a žádnou jinou. 
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Obrázek 9 Trasa autodomícháva�e z betonárny ZAPA Záb�eh 

KARI sít� budou dováženy z prodejny s hutním materiálem FERONA v Olomouci (ul. 	SA 
730), vzdálený od místa stavby 41 km (p�i b�žném provozu 33 minut jízdy). 

Obrázek 10 Trasa valníku z prodejny hutního materiálu FERONA Olomouc 

K ostatnímu materiálu pot�ebnému k realizaci (geotextilie, hydroizolace, styrodur aj.) bude 
použit automobil ve vlastnictví stavebnin, které budou tento materiál navážet. Materiál uložený 
na paletách bude složen hydraulickou rukou tohoto vozidla a ostatní drobný materiál bude 
vyskladn�n pracovníky ru�n� na místo uložení. P�edpokládaný odb�r, vzhledem ke vzdálenosti 
a smluvním podmínkám, bude odebírán ze stavebnin DEKTRADE v Šumperku (ul. Jílová 1a), 
vzdálený od místa stavby 26 km, (p�i b�žném provozu 26 minut jízdy). 
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Obrázek 11 Trasa valníku ze stavebnin DEKTRADE Šumperk 

5.2.4 Sekundární doprava 

K doprav� drátkobetonu na místo zpracování bude sloužit betonové �erpadlo Schwing 
STETTER S36SX. Doprava ostatního drobného materiálu bude provád�na ru�n�. 

5.3 P�evzetí pracovišt�

5.3.1 P�ipravenost staveništ�

Celý areál staveništ� je oplocen mobilním plotem, nap�. s drát�ným pletivem a ocelovými 
sloupky, výšky 2 m. Druh mobilního plotu záleží na zhotoviteli stavby a jeho možnostech 
zajišt�ní. Vjezd na staveništ� v ulici Družstevní p�erušuje na dvou místech toto oplocení a je 
vytvo�en dv�ma branami, které jsou opat�eny zámky, aby bylo zabrán�no vstupu nepovolaným 
osobám na staveništ�. Všechny inženýrské sít� i p�ípojky a jejich vývody jsou pat�i�n�
vyzna�eny. Rozvod elektrické energie (230V a 400V) bude zajišt�n p�es stavební rozvad��
s m��ením elektrické energie. Místo a zp�sob napojení bude provedeno v souladu s pokyny E-
ON pro z�ízení staveništní p�ípojky. V severovýchodní �ásti staveništ� by m�la prob�hnout 
výstavba trafostanice pro p�ípojku VN, NN a rozvod elektrické energie pro hypermarket i 
sousední novostavbu budovy pro obchod. Voda bude �erpána z provizorní p�ípojky, která se 
bude vyskytovat na nov� provedené p�ípojce vody. P�ípojka bude provedena ve vodom�rné 
šacht�. Základní hygienické podmínky budou zajišt�ny mobilním biologickým WC. 

5.3.2 P�ipravenost pracovišt�

Jsou zavedeny elektrické instalace ze stavebních rozvad��� (220V a 380V). Jsou umíst�ny dle 
výkresu za�ízení staveništ�, které je p�ílohou tohoto dokumentu. Voda je �erpána z provizorních 
p�ípojek, které jsou p�ipojeny ve vodom�rné šacht�. 

5.3.3 P�ipravenost stavby 

P�i p�evzetí stavby musí být kompletn� hotovy všechny svislé nosné konstrukce, stropy, 
provedeno zast�ešení budov. Je hotové podloží pod budoucí drátkobeton. Zeminová deska, která 
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je zhutn�na a vykazuje parametry ur�ené statikem dle PD. Mezi nejd�ležit�jší parametr pat�í 
dokonalé zhutn�ní na hodnotu minimáln� 100 MPa, p�i pom�ru Ev2/Ev1 < 2,5. P�ed betonáží 
jsou vyvedeny veškeré odpady kanalizace a vody nad podlahu, up�esn�ní dle projektu PD – 
ZTI. Provedené práce se kontrolují, jestli jsou v souladu s projektovou dokumentací. O p�evzetí 
pracovišt� se sepíše protokol a provede záznam do stavebního deníku. 

5.4 Obecné pracovní podmínky 
Všichni pracovníci jsou proškoleni pro práce, které budou provád�t na stavb� a o BOZP. P�íjezd 
na staveništ� je v této fázi z ulice Družstevní. Na staveništi je z�ízena staveništní komunikace 
pr�jezdná okolo celého staveništ�. Komunikace je tvo�ena ze št�rkodrt� a recyklátu tl. p�ibližn�
200 mm. 

5.4.1 Klimatické podmínky 

Ukládání drátkobetonu v�etn� hlazení a �ezání dilata�ních spár musí probíhat v rozmezí teplot 
od 5°C do 30°C. P�i betonáži v zimních m�sících nesmí teplota podkladu klesnout pod 0°C. P�i 
betonážích v letních m�sících musí být prostor chrán�n proti nadm�rnému vysychání, jak už 
vlivem zá�ení, tak i velkým pr�vanem. Hydroizola�ní fólie lze pokládat (sva�ovat) pouze 
v teplotách nad 0°C. Pro pokládku netkaných textilií a výztuže z KARI sítí nejsou stanoveny 
žádné klimatické podmínky. 

Pro pokládku podlahového vytáp�ní musí být okolní teplota vyšší jak -5°C a musí být zajišt�na 
v dané místnosti bezpr�vanová vým�na vzduchu.  

5.4.2 Vybavení staveništ�

Staveništ� je oploceno mobilním oplocením, jak již bylo zmín�no výše. P�ístup na staveništ� je 
p�es dv� uzamykatelné brány z ulice Družstevní. Jako za�ízení staveništ� je k dispozici t�ináct 
mobilních kontejner�, které budou sloužit jako kancelá� stavbyvedoucího, šatny, pracovník� a 
dále dva kontejnery jako hygienické zázemí a �ty�i kontejnery jako sklad. Více informací o 
bu�kách je rozepsáno v kapitole 9.7.5) Bu
ky za�ízení staveništ�. Kontejnery jsou napojeny na 
vodovod, do kanalizace a k elektrickému staveništnímu rozvad��i s elektrom�rem. Na oplocení 
jsou umíst�ny zna�ky upozor�ující na zákaz vstupu nepovolaných osob a možnosti zran�ní osob 
p�i neposlechnutí p�íkaz�. Dále je zde vystavená cedule s informací o stavb� a kdo stavbu 
realizuje. 

Vozidla vyjížd�jící na komunikaci jsou kontrolována, aby nevyjížd�la zne�išt�ná, aby 
nedocházelo k zne�iš�ování ve�ejné komunikace. Pokud v okolí stavby k zne�išt�ní dojde, je 
nutné každý den na záv�r prací komunikaci o�istit.  

5.5 Personální obsazení 
Každá pracovní �eta má svého vedoucího pracovní �ety, mistra, který �ídí práce, odpovídá za 
provedení, ur�uje postup práce dle montážního plánu, kontroluje provedení montáže skeletu, 
jakost prefa materiálu a zodpovídá za bezpe�nost p�i práci. 

Všichni ú�astníci, kte�í se budou v pr�b�hu montáže na staveništi pohybovat, musejí být 
seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto školení je proveden 
zápis do stavebního deníku spole�n� s podpisy zú�astn�ných osob. Dále se u pracovník�
kontrolují pot�ebné dokumenty, jako strojní pr�kazy �i jiné dokumenty prokazující možnost 
obsluhy daných stroj�.  
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Povolání Osoby Požadavky 

Mistr = vedoucí �ety 1 Vzd�lání SOU – výu�ní list, praxe v oboru min. 10 let 

(�ídí práce, odpovídá za provedení a bezpe�nost práce. 
Ur�uje pracovní postup, kontroluje provedení svar� fólie, 
odebírá vzorky betonové sm�si, kontrola p�ipravenosti 
pracovního prostoru v�. rovinnosti atd.) 

Obsluha laserového 
stroje 

1 Vzd�lání SOU – pot�ebná oprávn�ní k obsluze stroje – 
pr�kaz (Obsluhuje montážní mechanismus v�etn� b�žné 
údržby, musí dbát na správné montážní postupy) 

D�lník na ru�ní práce - 
montážníci 

4 Není podmín�né min. vzd�lání, nutná všechna náležitá 
školení a pou�ení pro provád�ní zemních prací 

(Pokládka a lepení HI fólie, pokládku izolací a ostatních 
vrstev pod samotnou deskou a dále pomocné práce 
s �erstvou betonovou sm�sí) 

Železá� 2 Vzd�lání SOU – vaza�ský pr�kaz 

(pokládka a vyvazování KARI sítí) 

Betoná� 4 Vzd�lání SOU – výu�ní list, praxe v oboru 

(zodpovídá za ukládání betonové sm�si na místo ur�ení, 
zpracování �erstv� uložené betonové sm�si, tj. 
zavibrování, obsluha strojních hladi�ek) 

�idi� autodomícháva�e dle fy Vzd�lání SOU – �idi�ský pr�kaz skupiny C, profesní 
pr�kaz �idi�e 

(zajiš�uje primární dopravu materiálu na stavbu a je 
zajišt�n subdodavatelsky firmou dodávající betonovou 
sm�s) 

�idi� nákladního 
automobilu 

dle fy Vzd�lání SOU – �idi�ský pr�kaz skupiny C, profesní 
pr�kaz �idi�e 

(zajiš�uje primární dopravu prvk� na stavbu a taktéž je 
zajišt�n p�es subdodavatele) 

Geodet + pomocník 2 St�edoškolské vzd�lání s maturitou nebo VŠ v oboru – 
ú�ední oprávn�ní pro ov��ování výsledk� zem�m��ické 
�innosti 

(kontrola a zam��ení p�vodního i kone�ného stavu) 

5.6 Stroje a pracovní pom�cky 
Stroje: 

• Laserový poklada� betonové sm�si SOMERO LASER SCREED S15R 

• �eza�ka spár NORTON CLIPPER CS 451 P13 
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• Autodomícháva� STETTER LIGHT LINE AM8C 

• 	erpadlo betonové sm�si SCHWING Stetter S39 SX 

• Sva�ovací automat Leister Varimat V2 

• Sva�ovací pistole Leister Electron ST 

• Vibra�ní plovoucí lišta motorová 

• Lehká dynamická deska Pro 

• Mícha�ka AL-KO TOP 1402 

Technické parametry strojních sestav jsou uvedeny v kapitole 8) Strojní sestava. 

Nástroje a ná�adí: 

Sva�ovací nástroj (pistole) na problémová místa a sva�ovací automat LEISTER VARIMAT, 
ru�ní hladítka, kovové hráb� pro rozhrnování betonové sm�si, smeták, pákové dvouru�ní n�žky, 
n�žky na plech, vodováha, nivela�ní p�ístroj s p�íslušenstvím, ocelové pásmo, stavební kole�ka 
apod. 

Pracovní pom�cky BOZP: ochranné bezpe�nostní pásy pro práce ve výškách (postroje 
s platným certifikátem), pracovní od�v a obuv, pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné 
p�ilby, ochranné brýle, vysíla�ka pro komunikaci s je�ábníkem. 

Pracovní ná�adí a pom�cky používané p�i pracích se musí udržovat v dokonalém po�ádku, aby 
nedošlo k pracovním úraz�m nebo nekvalitnímu provedení prací. Zajišt�ní ochranných 
pom�cek pro každého pracovníka je v kompetenci stavbyvedoucího a ru�í i za jejich funk�nost. 

5.7 Pracovní postup 

5.7.1 Pokládka geotextilie a hydroizola�ní folie 

Jako první vrstva na dostate�n� zhutn�né zeminové desce je t�eba položení geotextilie o 
minimální gramáži 200 g/m2, která chrání fólii od št�rkopískového podkladu, aby nedošlo 
k jejímu poškození a došlo tak ke ztrát� její funkce hydroizolace. Geotextilie se pokládá 
postupným odvíjením z rolí. Pokud není stanoveno jinak, m�ly by být velikost p�ekrytí u 
sousedních pruh� minimáln� o délce 0,3 m a p�ekrytí na koncích rolí v délce minimáln� 0,5 m. 

Na rozvinutou geotextilií je položena fólie z PVC-P FATRA STAFOL 914, která je spojována 
sva�ováním. Nejlépe horkovzdušným p�ístrojem (pistolí). Sva�ování horkým vzduchem spo�ívá 
v nah�átí povrchu fólií do plastického stavu a následným zatla�ením do protilehlé fólie. Jelikož 
jde o sva�ování velkých ploch, kde p�evládají rovné dlouhé úseky, bude využit sva�ovací 
automat LEISTER VARIMAT. Ke sva�ování detail� se používá ru�ní p�ístroj s tryskou ší�e 20 
(40) mm. Teplota horkého vzduchu p�i sva�ování se zpravidla pohybuje od 350°C do 450°C. 
Ší�ka svaru je nejmén� 30 mm. Sva�ované plochy musejí být suché a �isté. P�i pokládce se 
nejprve jednotlivé �ásti fólii bodov� sva�í p�i vnit�ním okraji p�esahu tak, aby v p�ípad�
nesprávného umíst�ní bylo možné �ást fólie rozpojit a opravit. Teprve po kontrole správného 
vyrovnání a napnutí pás� fólií lze p�istoupit k vytvo�ení spojitého vodot�sného svaru. 

P�i sva�ování ru�ním p�ístrojem se tryska vede mezi p�esahy fólie tak, že p�ední hrana trysky 
svírá s okrajem fólie úhel cca 45 stup�� a vy�nívá asi 2 mm zpod okraje fólie. Jednotlivé 
nah�áté p�esahy fólie se k sob� p�itla�ují vále�kem ze silikonové pryže. Vále�ek se pohybuje 



Obchodní centrum Mohelnice  62 
Bc. Romana Sovová 

t�sn� p�ed okrajem trysky tak, aby se zamezilo vytvá�ení 
záhyb�. Je t�eba vále�kem tla�it vždy od vnit�ní strany spoje 
k vn�jší. 

P�i práci se sva�ovacím automatem izolatér nastaví teplotu a 
rychlost pohybu automatu. Tryska automatu se nasune mezi 
spojované fólie a izolatér automat pouze vede. Místa k�ížení 
spoj� se sva�ují ru�ním p�ístrojem. D�vodem je nutnost 
d�kladného zavále�kování T spoje hranou vále�ku. 

P�ed zapo�etím sva�ovacích prací bude provedena zkouška 
sva�ení vzork� fólie a podle ní správn� nastavit teplotu 
p�ístroje. P�íliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, která se 
projeví ztmavnutím fólie a tvorbou �erných spálenin. Nízká 
teplota naopak nezaru�í spojitý vodot�sný a pevný spoj. 
Usazeniny, které se tvo�í b�hem sva�ování na tryskách, je 
t�eba pravideln� odstra�ovat mosazným kartá�em. 

Obrázek 12 Sva�ovací automat Leister Varimat 

Separa�ní fólie musí být z obou stran chrán�na textiliemi. Proti poškození v pr�b�hu provád�ní 
následných prací se provádí další ochranné opat�ení. Za chladného po�así se doporu�uje fólie 
p�ed položením temperovat ve vytáp�ném prostoru. Taktéž nelze izolatérské práce provád�t p�i 
silném v�tru. Práce s fóliemi lze provád�t za mírného dešt� a na vlhkém podkladu, 
s podmínkou, že fólie ve spoji musí být p�ed sva�ováním suchá. 

5.7.2 Položení sva�ovaných sítí KARI 

KARI sí� má v konstrukci desky pouze tu funkci, aby udržovala pr�myslové podlahové topení 
v pat�i�ném tvaru a vzdálenosti. K jinému ú�elu zde není. Proto se p�esné umíst�ní �eší dle PD 
pro podlahové vytáp�ní. Tato problematika je samostatným �ešením. Distan�ní lišty zde mají 
jen tu funkci, aby nedošlo k poškození, propíchnutí vrstev pod KARI sítí, tedy separa�ní fólie. 

Distan�ní lišty se ukládají v diagonálním sm�ru vedle sebe po vzdálenostech 500 mm. Na n�
pak ukládáme KARI sít�. P�i ukládání budeme postupovat z rohu a následné sít� se vždy 
p�ekrývají o 300 mm na všech stranách. KARI sít� svážeme pomocí vázacího drátu v každém 
t�etím oku sít�. POZOR, dle projektové dokumentace ZTI musí být p�ed po�átkem betonáže 
hotovy veškeré stoupa�ky od ležaté kanalizace vedené v úrovni základ� objektu. 

5.7.3 Pokládka pr�myslového podlahového vytáp�ní 

Pr�myslové podlahové vytáp�ní se bude instalovat pouze v ur�itých místech p�dorysu. Jedná se 
o plochy, kde je tlouš�ka betonové vrstvy 250 mm, ve zbylých �ástech (tj. tl. 200 mm) 
podlahové vytáp�ní nebude. Podklad, neboli geotextílie, musí být �istý bez ne�istot a výstupk�. 
KARI sít� spojeny v pat�i�ných místech a p�eloženy o 30 cm. P�ed zahájením pokládky trubek 
je t�eba d�kladn� prostudovat projektové uspo�ádání, aby nedošlo k p�ek�ížení pr�tokových a 
topných trubek r�zných místností. Trubky se pokládají ve stejném po�adí, jako je provád�no 
p�ipojení k rozvad��i. Trubky by m�ly být pokládány z jednoho konce v kontinuální délce až do 
posledního pr�tokového p�ipojení na druhém konci rozvad��e. Aby se omezilo p�eh�átí 
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z d�vodu velkého po�tu pr�tokových trubek, doporu�ujeme trubky v místech „shluku“ zakrýt 
izola�ním návlekem. 

Potrubí budou spádována ve sklonu 0,1% a budou v nejvyšších místech odvzdušn�na a 
v nejnižších odvodn�na. Rozd�lova�e pro jednotlivé okruhy budou osazeny ve výšce min. 4500 
mm nad podlahou a jednotlivé okruhy budou svedeny po st�nách do podlahy, kde budou vedeny 
do jednotlivých oblastí. Celkem 6 okruh�. Tato potrubí vedená po st�nách budou izolována 
trubicemi dle PD a celá skupina potrubí bude chrán�na kryty z pozinkovaného plechu do výšky 
4000 mm.  

Obrázek 13 Schéma umíst�ní pr�myslového podlahového vytáp�ní 

Obrázek 14 Náhled na trubní vedení podlahového vytáp�ní 

5.7.4 P�íprava betonové sm�si 

Betonová sm�s bude dopravována na staveništ� z betonárny ZAPA v Záb�ehu. Beton bude 
dovážen autodomícháva�i. Musí se po�ítat s prodlevou 15 minut, které zabere cesta z betonárky 
na stavbu. Drátky jsou v pat�i�ném množství vmíseny do betonu již v betonárn�. Betonová 
mazanina je dle projektu ve dvou tlouš�kách, a to 200 mm a 250 mm, t�ída betonu C20/25 
(B25). Ocelová vlákna jsou p�edepsána v celkovém množství 35 kg/m3. Obzvlášt� velkou 
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pozornost je nutné v�novat tvorb� shluk� drátk� p�i lití z autodomícháva�e. Díky rotaci bubnu 
autodomícháva�e je možný vznik shlukování drátk�, protože p�i p�epravování sm�si na delší 
vzdálenosti totiž m�že vlivem otá�ení bubnu docházet k magnetizaci drátk�. 

Je t�eba pozorn� dbát na dobu míchání betonu s již p�idanými drátky, která nesmí p�esáhnout 
�as 20 minut p�i p�edpokladu 2 otá�ek bubnu za minutu. P�i prodlužování této doby m�že dojít 
k znehodnocení betonové sm�si shlukem drátk�. B�hem celého pr�b�hu vytvá�ení betonové 
podlahové desky je t�eba odebírat vzorky, které jsou kontrolovány metodou IN SITU ke zjišt�ní 
rozptylu drátk� v betonové sm�si a jejich obsah. 

5.7.5 Uložení a zpracování betonu 

Betonová sm�s je, jak již bylo n�kolikrát zmín�no, dopravována primárn� na místo 
autodomícháva�em. Sekundární doprava na staveništi je poté �ešena navrženým �erpadlem 
SCHWING Stetter S36SX. P�ed zapo�etím prací musejí být rozm��eny pracovní spáry (které 
vzniknou celkem 3, jelikož dle �asového harmonogramu bude betonáž optimáln� probíhat 4 
pracovní dny a k t�mto pracovním spárám tvo�eným kluznými trny také p�i betonáži sm��ovat. 

Sm�s musí být ukládána na místo plynule v souvislých a pokud možno vodorovných vrstvách, 
tyto veškeré požadavky ohledn� ukládání a zpracování betonové sm�si a postupy jsou dány dle 
	SN EN 206-1. Ukládání betonové sm�si musí být ukon�eno tak, aby po ukon�ení zpracování 
betonové sm�si (p�i dané teplot� prost�edí a teplot� betonové sm�si) �erstvý beton dosáhl 
hodnoty nejvýše 0,5 MPa požadované p�i zkoušce tuhnutí podle 	SN 731332. Sloupy a 
železobetonové st�ny budou dilatovány mirelonem tl. 20 mm. 

5.7.6 Vyrovnávání, zhut
ování a hlazení betonové sm�si 

Po uložení betonové sm�si je nutné srovnání povrchu do p�edepsané roviny. Beton bude 
rozprost�en, srovnán a hutn�n do požadované úrovn� pomocí stroje SOMERO LASER 
SCREED, s výsuvnou hlavicí navád�nou velice citlivými sníma�i laserem �ízenými. V místech 
t�žce p�ístupných nebo v místech roh� a kraj� bude použita vibra�ní plovoucí la�. 

5.7.7 Pracovní spáry 

Celá betonáž bude dle p�edpokladu �asového plánu probíhat 4 dny, proto bude nutné p�erušit 
betonování desky v jednom zátahu a budou použity pracovní spáry se spojovacími kluznými 
trny E16 dl. 400 mm po 400 mm v ose desky. Trn je zapušt�n 200 mm do vybetonované �ásti 
desky. 

Obrázek 15 Kluzné ocelové trny v pracovní spá�e 
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5.7.8 Pro�ezávání dilata�ních spár 

Dokon�enou podlahu je t�eba opat�it do 24 hodin po uložení betonu dilata�ními spárami/�ezy do 
20 mm, pozor u vyztužených prvk� nesmí dojít k pro�íznutí výztuže. Pro�ezávání spár je 
nezbytné a provádí se ve vzdálenostech daných projektovou dokumentací. Taktéž hloubka �ezu 
je z této PD p�evzata. Umíst�ní spár musí být provád�no s ohledem na budoucí umíst�ní 
nákupní cesty prodejny, tedy nejlépe aby se vyskytovaly co nejblíže k regálové soustav� na 
prodejn� a nekopírovaly st�ed cesty pro nákupní vozí�ky. 

Bezprost�edn� po roz�ezání se �ezané spáry podlahy ut�sní PE profilem a po dozn�ní 
smrš�ovacích proces� hydratace a vysychání se �ezané spáry podlahy vyplní t�snícím 
provazcem a zatmelí se trvale pružným tmelem. 

Samotné �ezání se provádí technologií �ezání Soft-Cut, kdy hloubka �ezu u této technologie je 
limitováni minimem 20 mm �ezu. Dilata�ní spáry musí být vždy vzájemn� propojeny, je nutné 
zabránit �ez�m do tvaru T, ale dodržet požadovaný rastr. 

5.7.9 Ošet�ování podlahové desky 

Již 24 hodin po realizaci je položený beton dostate�n� pevný, aby byl poch�zí. Po dobu 7 dní 
(dle optimálních klimatických podmínek) je pot�eba udržovat požadovanou vlhkost kropením. 
Zat�žování podlahy b�hem zrání je závislé na druhu základní betonové sm�si, na použitém 
cementu a na teplotních a klimatických podmínkách. Za normálních podmínek (tj. 20°C) lze 
obvykle podlahu zat�žovat  

po 10 dnech na 50% z celkové projektové zát�že 

po 21 dnech na 80% z celkové projektové zát�že 

po 28 dnech na plné zatížení 

5.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodržení jakosti a �ádné kvality hotové stavby jsou nutné kontroly jednotlivých prací a 
maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. K této problematice se blíže 
zabývám v kapitole 7) Kontrolní a zkušební plán – drátkobetonová podlahová deska, kde 
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jsou jednotlivé body ve t�ech díl�ích kontrolách rozepsány. Jedná se o kontroly vstupní, 
meziopera�ní a výstupní. Je zde uvedena osoba �i osoby, které kontrolu provád�jí a jakým 
zp�sobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku v p�ipravené tabulce 
rozepsaných kontrol. 

Kontrola vstupní: 

o Kontrola PD a jiných dokument�

o P�evzetí pracovišt�

o Kontrola odvodn�ní staveništ�

o Kontrola oplocení staveništ�

o Kontrola stroj�

o Ochrana zelen�

Kontrola meziopera�ní: 

o Kontrola kvality dodaného materiálu (betonová sm�s) 

o Kontrola kvality dodaného materiálu a uskladn�ní materiálu (výztuž) 

o Klimatické podmínky 

o Kontrola kvalifikace pracovník�

o Kontrola pokládky geotextilie 

o Kontrola separa�ní PVC folie 

o Kontrola dilata�ních pásk�

o Kontrola výztuže KARI 

o Kontrola drátkobetonu 

o Ošet�ení mladého betonu 

o Kontrola dilata�ních spár 

Kontrola výstupní: 

o Kvalita provedení 

o Kontrola pevnosti betonu v tlaku 

5.9 BOZP 
V pr�b�hu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provád�ní stavby z hlediska 
BOZP. Velmi nutné je dodržování povinností plynoucích z t�chto p�edpis�: 

o Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i pracích na staveništích 

o Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

o Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci. 
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Jak již bylo zmín�no v jednom z bod� výše, je nutné proškolení všech zam�stnanc� o BOZP 
v dané technologické etap�. Jejich proškolení musí být stvrzeno ve stavebním deníku a 
dot�enými osobami potvrzeno podpisem. 

5.10 Ochrana životního prost�edí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Objekt hypermarketu zapadá do 
okolní zástavby v pr�myslové oblasti m�sta Mohelnice.  

S odpady vzniklými b�hem výstavby bude nakládáno dle zákona �. 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech, který odpady rozd�luje do skupin dle negativního vlivu. Dále podle vyhlášky �. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky �. 381/2001 Sb., Katalog 
odpad�. Odpady budou dle této tabulky t�íd�ny a odváženy na ur�ená místa. Na stavb� budou 
kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu p�istaveny 
subdodavatelskou firmou. Tato firma zajistí likvidaci odpad� na sb�rné dvory a skládky odpad�. 

�íselné ozna�ení Typ odpadu Doporu�ená likvidace 

15 01 01 O Papírové a lepenkové odpady Sb�rný dv�r 

15 01 02 O Plastové obaly Sb�rný dv�r 

17 01 01 O Beton Skládka odpad�

17 02 03 O Plasty Sb�rný dv�r 

17 04 05 O Železo a ocel Sb�rný dv�r 

17 06 04 O Izola�ní materiály Skládka odpad�

Na stavb� budou užívány stroje a dopravní prost�edky v dobrém technickém stavu, který bude 
pr�b�žn� kontrolován. Pro snížení emisí výfukových plyn� se budou motory ne�inných stroj�
neprodlen� vypínat. Zne�išt�ní vozovek bude redukováno dostate�n� zpevn�nou staveništní 
komunikací bez blátivých míst. Bude zajišt�no o�išt�ní vozidel p�ed výjezdem na ve�ejné 
komunikace. Dodržování �asových limit� výstavby tak, aby nedošlo k p�ekro�ení nejvyšších 
p�ípustných hladin hluku. 

5.11 Použité zdroje 
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6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE 
SKELETU 

6.1 Obecné informace o KZP 
Kontrolní a zkušební plán má za úkol kontrolovat jednotlivé �innosti týkající se montáže 
prefabrikovaného skeletu. V tabulce z p�ílohy B.8) Kontrolní a zkušební plán – montáž 
skeletu jsou jednotlivé díl�í kontroly uvedeny a musí být dodrženy. Jsou zde popsány typy 
kontrol, jaké norm� podléhají, kdo kontrolu provádí a kdo je za kontrolu zodpov�dný, �etnost 
kontrol, jakým zp�sobem se musejí kontrolovat a nakonec jejich výsledky, kde jsou zapsány a 
zda vyhov�ly. Detailn�ji jsou poté jednotlivé kontroly rozepsány v kapitolách tohoto dokumentu 
níže, kde je uvedeno, jakými zp�soby se kontroly provád�jí. 

U montáže skeletu je ze všeho nejd�ležit�jší dodržení osazení všech prvk� na správné místo dle 
PD, tedy nesmí dojít k zám�n� žádného z prvk�. Dále správná volba úchytného za�ízení pro 
p�esun prvk� zvedacím mechanismem a v neposlední �ad� dodržení BOZP p�i osazování prvk�
ve výškách, kde musejí být k dispozici i dva montážníci. Výsledné odchylky rozm�r� / usazení 
prvk� se smí od PD odchylovat jen v mezích daných normou. Veškeré odchylky jsou �íseln�
uvedeny v kapitolách níže. 

6.2 Použité zkratky 
DL … dodací list 

GD … geodet 

GO … geolog 

KZP … kontrolní a zkušební plán 

M … mistr 

PD … projektová dokumentace 

POŽP … podmínky ochrany životního prost�edí 

S … statik 

SD … stavební deník 

SOD … smlouva o dílo 

STR … strojník neboli obsluha stroje 

STV … stavbyvedoucí 

SV … statický výpo�et 

TDI … technický dozor investora 

TL … technický list 

TP … technologický p�edpis 

TZ … technická zpráva 

VL … vlastnické listy 
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6.3 Popis jednotlivých kontrol 

6.3.1 Kontroly vstupní 

1 Kontrola projektové dokumentace 

Prob�hne kontrola správnosti, úplnosti a platnosti PD, kontrola schválení autorizovaným 
projektantem a odsouhlasení investorem. PD musí být vypracována v souladu s vyhláškou �. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

2 P�evzetí pracovišt�

Bude prov��eno zhutn�ní podkladních vrstev, jak pro pojezdy stroj�, tak i pod budoucí 
podlahovou deskou z drátkobetonu. Výsledky pro pojezd všech stroj� budou porovnány 
s požadovanými hodnotami uvedenými v technických listech p�íslušných stroj�. Zhutn�ná 
zeminová deska pod budoucí betonovou deskou musí vykazovat hodnot dle PD min. 100 MPa 
p�i pom�ru Edef2/Edef1 < 2,5. Pro stanovení t�chto hodnot m�že být použita nap�íklad rázová 
zat�žovací zkouška lehkou dynamickou deskou. Rovn�ž bude vizuáln� zkontrolováno 
odvodn�ní pracovní plošiny. 

3 Kontrola oplocení staveništ�

Tato kontrola prob�hla již d�íve u p�edchozích prací, proto bude te� jen vizuáln� znovu 
p�ekontrolováno p�ed další v�tší etapou, zda stále souhlasí oplocení staveništ� v souvislém 
nepoškozeném stavu na hranici staveništ�, všude ve výšce min. 1,8 m. Kontrola umíst�ní brány 
pro vjezd a druhé pro výjezd a její nepoškození. Také kontrolují �ádné ozna�ení hranic 
staveništ�, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Musí být umíst�na zna�ka ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠT
 na všech vstupech na staveništ�. 

4 Kontrola kvalifikace pracovník�

P�edm�tem kontroly je kontrola zp�sobilosti d�lník� vykonávat jim ud�lené práce. P�edevším 
kontrola platnosti pr�kaz� a certifikát� u kvalifikovaných pracovník�, tedy zejména je�ábník, 
vaza�, svá�e�, pop�ípad� dalších. 

5 Kontrola základových konstrukcí 

Poloha kalich� zhlaví pilot musí odpovídat PD, samoz�ejm� i výškov�. Mezní odchylky jsou 
stanoveny normou 	SN 73 2400 Provád�ní betonových konstrukcí na ±10 mm ve vodorovné 
rovin� a v p�edepsané výškové úrovni. Vizuáln� bude zkontrolována neporušenost stykových 
ploch a výztuže základových prvk� navazujících na montáž skeletu. Pevnost betonu kalich�
pilot bude ov��ena nedestruktivní zkouškou. Nap�íklad Schmidtovým kladívkem. Získané 
hodnoty musí dosahovat minimáln� 70% p�edepsané krychelné pevnosti betonu. 

6 Kontrola kvality dodaného materiálu 

P�i p�ejímce betonových prefabrikát� bude zkontrolováno u každého prvku ozna�ení 
jednotlivých dílc� (dle 	SN EN 13369 pro zna�ení prefabrikovaných výrobk�), dle tabulek a 
PD dodané množství, vzhled stykových ploch, neporušenost prvku a stav montážních úchyt�
(záv�sná oka). U náhodn� zvolených dílc� bude ov��en tvar a rozm�ry. Tyto zjišt�né hodnoty 
musejí odpovídat údaj�m uvedeným v dodacím listu a být shodná s výrobní a projektovou 
dokumentací. K prefabrikát�m budou dokladovány p�íslušné atesty a prohlášení o shod� dle 
zákona �. 22/1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Tabulka 14 Dovolené odchylky p�í�ného �ezu 

Kontrola správné polohy p�i manipulaci, a to u základových prah� – voln� loženo v montážní 
poloze, sloupy na ležato voln� ložené, pr�vlaky a ztužidla na ležato voln� loženy, st�nové dílce 
se p�epravují ve svislé poloze na podp�rných konstrukcích, vazníky v montážní poloze voln�
loženy do 12 m a nad 12 m nutno použít speciální náv�sy. 

7 Kontrola uskladn�ní materiálu 

Dle p�edpokladu TP budou montovány prefabrikované prvky p�ímo z dopravník�. Nebude tedy 
docházet k meziuskladn�ní. Usklad�ovat se bude pouze drobný stavební materiál, jako je suchá 
pytlovaná sm�s pro zálivky. Ta bude na paletách, ochrán�na fólií od výrobce. I tak je lépe 
uskladn�ní pod p�íst�eškem, pokud to není možné, zkontroluje se neporušenost fólie (pop�ípad�
se p�idá druhá vrstva krycí fólie), tak aby se nedostala vlhkost k pytlovaným sm�sím. 

8 Kontrola stroj� - zdvihacího mechanismu 

Zdvihací mechanismus musí mít dostate�nou únosnost a horizontální a vertikální dosah pro 
p�epravu daného materiálu (zde se jedná p�edevším o prefabrikované prvky). Vhodnost volby 
je�ábu ov��íme z technických list� poskytnutých dodavatelem. Zdvihací mechanismus musí být 
v dobrém technickém stavu a pln� funk�ní. 

9 Ochrana zelen�

Mistr kontroluje ochranu strom�, které nebudou odstran�ny. Tyto stromy se nachází p�ímo na 
pr�se�íku hranice staveništ� z jižní strany u ulice Družstevní. Toto vše za podmínek ochrany 
životního prost�edí a dle normy 	SN 83 9061, která zakazuje zne�iš�ování vegeta�ních ploch 
chemickými látkami poškozující rostliny, nap�. rozpoušt�dla, minerální oleje, kyseliny, louhy, 
barvy, cement nebo jiná pojiva. Mistr také kontroluje, že vegeta�ní plochy nejsou zaplavovány 
vodou odvád�nou ze stavby a jsou chrán�ny p�ed zamok�ením a zaplavením ko�enových prostor 
stromu. Plot vysoký p�ibližn� 2,0 m by m�l obklopovat celou ko�enovou zónu. Za ko�enovou 
zónu se považuje plocha p�dy pod korunou stromu (tzv. okapová linie koruny rozší�ená do stran 
o 1,5 m. Ohrožené v�tve koruny musejí být vyvázány vzh�ru, aby nedošlo k poškození stroji a 
vozidly. V ko�enové zón� se nesmí provád�t navážka zeminy, lze však navážet hrubozrnný 
materiál propoušt�jící vzduch a vodu. Kontrola a ochrana p�ed ohn�m. Ohništ� smí být 
zakládáno pouze ve vzdálenosti min 5 m od okapové linie strom� a ke��. Otev�ený ohe� smí být 
rozd�láván pouze s p�ihlédnutím ke sm�ru v�tru, pouze v odstupu min. 20 m od okapové linie. 

6.3.2 Kontroly meziopera�ní 

10 Klimatické podmínky 

Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky p�i p�íchodu na staveništ� a p�ípadn�, p�i jejich 
razantních zm�nách, i p�ed zahájením prací. Technologické p�edpis stanovuje, za jakých 
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podmínek nelze jednotlivé práce na staveništi provád�t nebo jaká opat�ení je nutno provést aby 
práce mohly pokra�ovat. Zde se jedná p�edevším o klimatické podmínky omezující práce ve 
výškách. Za limitující podmínky ur�ujeme: 

• rychlost v�tru nad 10 m/s (rovn�ž nutno zajistit odpovídajícím zp�sobem montážní 
prost�edky) 

• snížena viditelnost – mlha, hustý déš�, sn�žení – dohlednost menší jak 30 m 

• teplota nižší než -10°C 

• pochybnost o stabilit� kce nebo alespo� její �ásti 

11 Postup montáže 

Montáž je koordinována dle pokyn� stanovených technologickým p�edpisem. P�ed p�emíst�ním 
prvku na místo uložení je zkontrolováno rozmíst�ní vázacích prost�edk�, jejich nosnost a 
kvalita. Prvky jsou ukládány dle montážní dokumentace PD. P�i montáži sloup� je nutná 
kontrola kvality zaklínování a p�ed ukládáním nosník� a pr�vlak� na tyto sloupy ov��it pevnost 
betonové zálivky kalich�, která musí dosahovat minimáln� 70% p�edepsané krychelné pevnosti 
betonu. (Zkouška op�t nap�. nedestruktivní Schmidtovým kladívkem). 

Zakázané manipulace: 

- Používat vadné nebo nevyhovující prost�edky k vázání, zav�šení nebo uchopení. 

- P�et�žovat prost�edky k vázání nebo zav�šení. 

- Vázat b�emena zasypaná, upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá, pokud není možno zjistit sílu 
pot�ebnou k jejich uvoln�ní. 

- Vázat b�emena o hmotnosti p�evyšující nosnost zdvihacího za�ízení, s výjimkou 
zkušebních b�emen a p�ípad� schválených pov��enou osobou 

- Zkracovat vázací a záv�sné prost�edky uzlením �i zkrucováním 

- Upravovat jakýmkoliv zp�sobem hák nebo zav�šovat b�emeno na dvojitý hák 
jednostrann�

- Vázat b�emena vázacími prost�edky p�es ostré hrany 

- Zav�šovat se nebo stav�t se na b�emeno nebo ho p�idržovat rukou pro udržení jeho 
rovnováhy 

- Nechávat b�emeno zav�šené v dob�, kdy je je�áb mimo provoz a v pracovních 
p�estávkách. Nelze-li z jakýchkoliv d�vod� spustit b�emeno, nesmí se vaza� vzdálit a 
musí dbát, aby se nikdo pod b�emenem nepohyboval ani nezdržoval. 

12 Kontrola osazení dílc�

Bude provedena kontrola umíst�ní prvk� dle montážní dokumentace a jejich nepoškozenost po 
osazení. U uložených dílc� bude p�em��eno umíst�ní (výškové osazení, svislost a rovinatost) 
pomocí teodolitu, pásma, olovnice, pop�ípad� nivela�ního p�ístroje. Výsledné dovolené 
odchylky u osazení jsou uvedeny v následujících tabulkách, které jsou p�evzaty z 	SN EN 
13670 (	SN 73 2400) Provád�ní betonových konstrukcí. 
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Tabulka 15 Mezní svislé odchylky pro sloupy a st�ny 

Tabulka 16 Mezní svislé odchylky pro sloupy a st�ny (dokon�ení) 

Další tolerance z uvedené normy pat�í pro vodorovnou vzdálenost od sekundární osy základ�. 
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Tabulka 17 Dovolené odchylky pro polohu základ�

Dále jsou zde uvedeny další odchylky pro vodorovný sm�r vzájemné polohy sloup� a st�n, 
p�evzaty ze stejné 	SN. 
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Tabulka 18 Dovolené odchylky pro polohu sloup� a st�n, vodorovné �ezy 
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Tabulka 19 Dovolené odchylky pro nosníky a desky (1) 

Tabulka 20 Dovolené odchylky pro nosníky a desky (2) 
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13 Kontrola provedení styk�

Bude provedeno o�išt�ní všech styk� a svarových ploch a p�ed betonáží bude zkontrolováno 
dodržení typu, délky svaru a jeho kvality. Jednotlivé svary budou podrobeny nedestruktivním 
zkouškám dle 	SN EN ISO 17637. Kontrola provedených spoj� ov��í rovn�ž úplnost 
antikorozních nát�r� a provedení zálivky (neboli zapln�ní všech dutin). Pevnost zálivkové sm�si 
lze op�t odzkoušet nedestruktivní metodou Schmidtovým kladívkem a její složení musí 
odpovídat PD. 

14 Kontrola stroj�

Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skon�ení práce zaparkovány na vhodném míst�, ve stabilní a 
bezpe�né poloze, opat�eny nádobami na zachytávání olej� a jiných kapalin, zabrzd�ny a 
uzam�eny. Dle vyhl. �. 591/2006 Sb., zhotovitel seznámí obsluhu s podmínkami v rámci BOZP. 

6.3.3 Kontroly výstupní 

15 Kvalita provedení 

Kone�ná kontrola ov��í op�t umíst�ní všech prefabrikovaných prvk� dle PD, neporušenost 
zabudovaných prvk� a �istotu provedení. Všechny odchylky polohového i výškového osazení 
musí spl�ovat hodnoty uvedené v bod� 5 a 8 tohoto textu. 

6.4 Použité zdroje 

	SN 72 1006 Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin, 	SNI 01/1999 [23]

	SN 73 2480 Provád�ní a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 	SNI [24]

04/1994 

	SN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu – tvrdom�rné metody zkoušení, [25]

	SNI 10/2011 

	SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. 	ást [26]

1: P�esnost osazení, 	SNI 01/1993 

	SN 73 0420-1 P�esnost vyty�ování staveb – 	ást 1: Základní požadavky, [27]

	SNI 08/2002 

	SN EN 13670 (	SN 73 2400) Provád�ní betonových konstrukcí, 	SNI [28]

07/2010 

	SN EN ISO 17637 (	SN 05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svar� – [29]

vizuální kontrola tavných svar�, 	SNI 09/2011 

	SN EN ISO 17660-1 Sva�ování – Sva�ování betoná�ské oceli – 	ást 1: Nosné [30]

svarové spoje, 	SNI 08/2007 

	SN ISO 12480-1 Je�áby – Bezpe�né používání – 	ást 1: Všeobecn�, 	SNI [31]

07/1999 
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	SN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost p�i tavném sva�ování kovových [32]

materiál� – 	ást 2: Vyšší požadavky na jakost, 	SNI 08/2006 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na [33]

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu 

z výšky nebo do hloubky, 10/2005 

Zákon �. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a [34]

dopln�ní n�kterých zákon�, poslední novela zákona z roku 2013, 01/1997 

Vyhl. �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a [35]

ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 01/2007 

Vyhl. �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, 02/1992 [36]

SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a p�ístavba objektu školy Dambo�ice – [37]

hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakalá�ská práce. VUT v Brn�, FAST. 

Vedoucí práce Ing. Boris Biely 
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7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY 

7.1 Obecné informace o KZP 
Kontrolní a zkušební plán má za úkol kontrolovat jednotlivé �innosti týkající se betonáže 
podlahové desky z betonu míchaného v betonárn� a dováženého na místo spot�eby 
autodomícháva�i. V tabulce z p�ílohy B.9) Kontrolní a zkušební plán – drátkobetonová 
podlahová deska jsou jednotlivé díl�í kontroly uvedeny a musí být dodrženy. Jsou zde popsány 
typy kontrol, jaké norm� podléhají, kdo kontrolu provádí a kdo je za kontrolu zodpov�dný, 
�etnost kontrol, jakým zp�sobem se musejí kontrolovat a nakonec jejich výsledky, kde jsou 
zapsány a zda vyhov�ly. Detailn�ji jsou poté jednotlivé kontroly rozepsány v kapitolách tohoto 
dokumentu níže, kde je uvedeno, jakými zp�soby se kontroly provád�jí. 

Nejd�ležit�jší kontrolou v této kapitole je p�edevším kontrola ukládané betonové sm�si. Jak již 
p�i p�ejímce, tak až po samotné uložení sm�si do konstrukce. Vyrobená sm�s musí být v co 
nejkratší dob� bez zdržování dopravena na místo uložení. Kvalita sm�si nesmí p�i p�eprav�
utrp�t, nesmí se rozmísit, nesmí být znehodnocena vlivy pov�trnosti nebo zne�išt�na 
jakýmikoliv p�imíseninami. Nesmí za�ít tuhnout ani nesmí ztratit ani �ást své cementové malty. 

Dodavatel transportbetonu odpovídá za to, že dodávaná betonová sm�s m v dob� p�ejímky pro 
použití p�edepsaným zp�sobem vlastnosti ur�ené dodacími podmínkami. Objednávku druhu a 
zpracovatelnosti betonové sm�si s ohledem na požadovanou t�ídu a další vlastnosti betonu z ní 
vyrobeného provádí odb�ratel betonové sm�si podle projektové dokumentace. 

Dodací list musí obsahovat alespo� tyto údaje: 

 - identifikace výrobce betonové sm�si 

 - po�adové �íslo dokladu 

 - ozna�ení odb�ratele, místo p�ejímky betonové sm�si (stavba, objekt) 

 - druh a t�ídu betonu, zpracovatelnost betonové sm�si, druh a t�ídu cementu, p�ísady 

 - množství betonové sm�si v m3

 - datum a �as zamíchání betonové sm�si 

 - použitý dopravní prost�edek, SPZ, jméno �idi�e 

 - �as p�íjezdu na místo p�ejímky a �as ukon�ení p�ejímky 

7.2 Použité zkratky 
DL … dodací list

GD … geodet 

GO … geolog 

KZP … kontrolní a zkušební plán 

M … mistr 

OOPP … osobní ochranné pracovní pom�cky 

PD … projektová dokumentace 
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POŽP … podmínky ochrany životního prost�edí 

S … statik 

SD … stavební deník 

SOD … smlouva o dílo 

STR … strojník neboli obsluha stroje 

STV … stavbyvedoucí 

SV … statický výpo�et 

TDI … technický dozor investora 

TL … technický list 

TP … technologický p�edpis 

TZ … technická zpráva 

VL … vlastnické listy 

7.3 Popis jednotlivých kontrol 

7.3.1 Kontroly vstupní 

1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace, kontrola schválení 
autorizovaným projektantem a odsouhlasení investorem. Projektová dokumentace musí být 
vypracována v souladu s vyhláškou �. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a dále zákonem �. 
350/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 
(stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které související zákony. 

2 P�evzetí pracovišt�

Bude prov��eno zhutn�ní podkladních vrstev, jak pro pojezdy stroj�, tak i pod budoucí 
podlahovou deskou z drátkobetonu. Výsledky pro pojezd všech stroj� budou porovnány 
s požadovanými hodnotami uvedenými v technických listech p�íslušných stroj�. Zhutn�ná 
zeminová deska pod budoucí betonovou deskou musí vykazovat hodnot dle PD min. 100 MPa 
p�i pom�ru Edef2/Edef1 < 2,5. Pro stanovení t�chto hodnot m�že být použita nap�íklad rázová 
zat�žovací zkouška lehkou dynamickou deskou, prob�hne tedy kontrola, zda k t�mto zkouškám 
došlo a jsou založeny protokoly o provedení t�chto zkoušek v p�edešlých technologických 
etapách a jejich výstupních kontrolách. Tyto zkoušky podléhají 	SN 72 1006 a 	SN 73 6192.  

Zásypy kolem patek a pod budoucími podlahami je nutno provád�t po vrstvách 200 – 400 mm. 
Hutn�ní se provádí vibra�ními válci a ve špatn� p�ístupných místech pak vibra�ními p�chy �i 
ru�n� vedenými vibra�ními válci. 

Dále se provede kontrola rovinnosti podkladu, u které je stanovena mezní odchylka ± 9 mm/2m. 

3 Kontrola odvodn�ní staveništ�

Prob�hne kontrola, zdali je prostor staveništ� dostate�n� a bezpe�n� odvodn�n, aby nemohlo 
vlivem v�tších klimatických podmínek dojít k zamok�ení staveništ�. Kontroluje se neporušenost 
�erpadel, a zda jsou v p�ípad� havárie nachystána opat�ení jako náhradní �erpací soustavy, 
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p�ípadn� náhradní zdroje energie). Kontrolují se vybudované p�íkopy, které svádí vodu 
z povrchu do studní, odkud se �erpá.  

4 Kontrola oplocení staveništ�

Tato kontrola prob�hla již d�íve u p�edchozích prací, proto bude te� jen vizuáln� znovu 
p�ekontrolováno p�ed další v�tší etapou, zda stále souhlasí oplocení staveništ� v souvislém 
nepoškozeném stavu na hranici staveništ�, všude ve výšce min. 1,8 m. Kontrola umíst�ní brány 
pro vjezd a druhé pro výjezd a její nepoškození. Také kontrolují �ádné ozna�ení hranic 
staveništ�, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Musí být umíst�na zna�ka ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠT
 na všech vstupech na staveništ�. 

5 Kontrola stroj�

Mistr a strojník mají za úkol kontrolovat zp�sobilost stroj� vykonávat ur�ené práce. Kontrolují 
se hladiny provozních kapalin, ošet�ení d�ležitých �ástí promazáním, zda elektrické p�ístroje 
neprobíjí a r�zná jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické p�ístroje neprobíjejí apod.  
Mistr také kontroluje, zda jsou všechny stroje po skon�ení své práce uloženy na svá místa 
v suchu a v bezpe�í uzam�ena. V�tšina t�žkých stroj� bude v této etap� prací ve vlastnictví 
subdodavatel� materiálu, jako jsou nap�íklad autodomícháva�e s �erpadly betonové sm�si, které 
primární a sekundární dopravou zajiš�ují dopravu betonové sm�si na místo pot�eby. Kdyby 
n�jaká t�žká technika ovšem na staveništi z�stat musela, musí být zaparkována na vhodném 
p�edem ur�eném míst�, ve stabilní a bezpe�né poloze, opat�ena nádobami na zachytávání olej� a 
jiných kapalin, zabrzd�na a uzam�ena. O provedených kontrolách se zapisují zápisy do SD. 

6 Ochrana zelen�

Mistr kontroluje ochranu strom�, které nebudou odstran�ny. Tyto stromy se nachází p�ímo na 
pr�se�íku hranice staveništ� z jižní strany u ulice Družstevní. Toto vše za podmínek ochrany 
životního prost�edí a dle normy 	SN 83 9061, která zakazuje zne�iš�ování vegeta�ních ploch 
chemickými látkami poškozující rostliny, nap�. rozpoušt�dla, minerální oleje, kyseliny, louhy, 
barvy, cement nebo jiná pojiva. Mistr také kontroluje, že vegeta�ní plochy nejsou zaplavovány 
vodou odvád�nou ze stavby a jsou chrán�ny p�ed zamok�ením a zaplavením ko�enových prostor 
stromu. Plot vysoký p�ibližn� 2,0 m by m�l obklopovat celou ko�enovou zónu. Za ko�enovou 
zónu se považuje plocha p�dy pod korunou stromu (tzv. okapová linie koruny rozší�ená do stran 
o 1,5 m. Ohrožené v�tve koruny musejí být vyvázány vzh�ru, aby nedošlo k poškození stroji a 
vozidly. V ko�enové zón� se nesmí provád�t navážka zeminy, lze však navážet hrubozrnný 
materiál propoušt�jící vzduch a vodu. Kontrola a ochrana p�ed ohn�m. Ohništ� smí být 
zakládáno pouze ve vzdálenosti min 5 m od okapové linie strom� a ke��. Otev�ený ohe� smí být 
rozd�láván pouze s p�ihlédnutím ke sm�ru v�tru, pouze v odstupu min. 20 m od okapové linie. 

7.3.2 Kontroly meziopera�ní 

7 Kontrola kvality dodaného materiálu (betonová sm�s) 

Dle dodacího listu se kontroluje u materiálu dovezeného na stavbu jeho množství a 
neporušenost. Kvalita jednotlivých materiál� je deklarována certifikáty a prohlášeními o shod�
výrobce. U dodávky transportbetonu (drátkobetonu) se kontrolují údaje na dodacím list�, jestli 
odpovídají specifikaci požadovaných vlastností daných projektovou dokumentací. 

Kontrola provedení zkoušek dle 	SN 73 1301. Z po�átku provádíme zkoušky z každého 
domícháva�e, postupn� z každého t�etího. Odebírá se vždy 1,5 násobek odhadovaného množství 
ke zkoušce. Poté je nutné zaznamenat odb�r vzorku i následné vyhodnocení ur�ité zkoušky a 
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zapsat ji spole�n� s protokolem do stavebního deníku. Zde jsou uvedeny dv� zkoušky, které 
mohou být provedeny pro zkoušení konzistence: 

Zkouška sednutím kužele

Jestliže zkouška konzistence betonu není v rozsahu 10 až 220 mm, považujeme ji za nevhodnou 
a použijeme jinou zkoušku konzistence. Za zkušební ná�adí je považována propichovací ty�, 
násypka, podkladní deska, lopatka a nádoba (komolý kužel) o rozm�rech: pr�m�r dolní 
základny 200±2 mm, horní 100±2 mm, výška 300±2 mm a tl. st�ny 1,5 mm. Navlh�ená forma 
se po p�išlápnutí k desce vyplní sm�sí ve t�ech vrstvách. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy tak, 
aby mírn� zasahovaly do p�edchozí vrstvy. Jestliže po zhutn�ní beton nedosáhne k hornímu 
okraji, pak musíme p�idat beton až po horní okraj. Forma se odd�lí od betonu b�hem 5-10 s. 
Ihned po zvednutí se zm��í sednutí h (S) zaokrouhleno na 10 mm. 

Tabulka 21 Klasifikace podle sednutí kužele 

Stupe� Sednutí [mm] S0 sm�s velmi tuhá 
S1 sm�s tuhá 
S2 sm�s plastická 
S3 sm�s m�kká 
S4 sm�s velmi m�kká 
S5 sm�s tekutá 

S1 10 až 40 

S2 50 až 90 
S3 100 až 150 
S4 160 až 210 

S5 � 220 

Tolerance sednutí v mm: 

P�i � 40mm je tolerance ±10 mm 

P�i 50-90 mm je tolerance ±20 mm 

P�i � 100 mm je tolerance ±30 mm 

Zkouška rozlitím

Za zkušební ná�adí považujeme st�ásací stolek, dusadlo, pravítko, lopatku, stopky a formu o 
rozm�rech dolní základny 200±2 mm, horní základny 130±2 mm, výšce 200±2 mm a tl. st�ny 
1,5 mm. Zkušební postup probíhá zp�sobem: Navlh�ená forma se umístí na st�ed navlh�ené 
desky a udrží se v poloze p�išlápnutím. Napln�ní probíhá ve dvou vrstvách, p�i�emž každou 
vrstvu zhutníme 10 rázy. Po zarovnání se forma zvedne a spušt�ním st�ásacího stolku volným 
pádem se nechá sm�s set�ást. Vše se opakuje 15x. Pravítkem se zm��í nejv�tší rozm�ry ve dvou 
sm�rech a vypr�m�rují se. Pokud se objeví segregace, zkouška je neplatná. 

Tabulka 22 Klasifikace podle rozlití 

Stupe� Pr�m�r rozlití [mm]  
F1 sm�s tuhá 
F2 sm�s plastická 
F3 sm�s m�kká 
F4 sm�s velmi m�kká 
F5 sm�s tekutá 
F6 sm�s velmi tekutá 

F1 � 340 

F2 350 až 410 
F3 420 až 480 
F4 490 až 550 

F5 560 až 620 
F6 � 630 

Obrázek 16 M��ení sednutí kužele 
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8 Kontrola kvality dodaného materiálu a uskladn�ní (výztuž) 

Kontrola p�i dovezení materiálu na staveništ�, správný druh oceli, velikost jednotlivých 
sva�ovaných ty�í i velikost oka, v neposlední �ad� správné množství. Kontrola, zda souhlasí 
dodací list s dodávkou a objednávkou, která je odvislá od projektové dokumentace. (Množství, 
domluvená cena, kvalita výztuže apod.) 

Skladování výztuže na zpevn�né, odvodn�né ploše, na podkladcích, aby spodní vrstvy materiálu 
nebyly zne�išt�ny. Každý ucelený balík výztuže musí být ozna�en štítkem. Štítek �itelný, na 
n�m uveden typ, množství a váha svazku.  

9 Klimatické podmínky 

P�i p�íchodu na stavbu kontroluje mistr každý den p�ed zapo�etím prací stav po�así a provádí 
záznam do SD. Stanovení, za jakých podmínek je možné pracovat nebo jaká opat�ení je nutné 
provést, jsou dány i v technologickém p�edpise samotném. Ukládání drátkobetonu v�etn�
hlazení a �ezání dilata�ních spár musí probíhat za pr�m�rné denní teploty 5°C do 30°C. Pr�m�r 
se ud�lá ze 4 nam��ených hodnot v pr�b�hu dne. (hodnota v 7:00, 14:00 a dvakrát 21:00 se poté 
vyd�lí sou�tem teplot 4). 

V našem p�ípad� bude hlavní horní hranice, jelikož betonování bude probíhat dle 
harmonogramu v m�síci �ervenci. Prostor musí být p�i betonáži v t�chto letních m�sících 
zabezpe�en proti vzniku pr�vanu tak, aby nedocházelo k nadm�rnému vysychání povrchu 
betonu (ut�sn�ní oken, vrat a dve�ních prostor).  

10 Kontrola kvalifikace pracovník�

Kontroluje se, zda jsou pracovníci proškoleni o BOZP, pracovním postupem a provozem na 
stavb�. Dále musí prokázat svoji odbornou zp�sobilost pr�kazy, certifikáty �i jinými 
dokumenty. P�i práci musí být vybaveni OOPP. Pracovníci mohou být namátkov� podrobeni 
dechové zkoušce. 

11 Kontrola pokládky geotextilie 

Kontroluje se p�evážn� p�eložení geotextilie 500 g/m2, která chrání separa�ní fólii od 
št�rkopískového podkladu, aby nedošlo k jejímu poškození a neztratila tak funkci hydroizolace. 
Geotextilie se pokládá na zhutn�ný podklad s p�esahem v podélném sm�ru o min. 0,3 m a na 
koncích v p�í�ném sm�ru min. o 0,5 m. 

12 Kontrola separa�ní PVC fólie 

Obrázek 18 M��ení rozlití betonu Obrázek 17 St�ásací stolek 
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Kontroluje se suchost a �istota sva�ovaných ploch. P�eložení dvou pás� je o 50-80 mm a ší�ka 
svaru je min. 30 mm. Je použit pouze jednoduchý svar. Zkouška poté probíhá vakuovou 
zkouškou zvonem a výv�vou. Samoz�ejm� prob�hne i optická zkouška, kdy pov��ený pracovník 
kontroluje vizuáln� všechny spoje. 

Tyto zvony jsou osazeny vakuometrem s platnou kalibrací s možností p�ipojení hadice 
k vakuové výv�v�. Princip celé zkoušky spo�ívá v odsávání vzduchu ze zvonu a vytvo�ení 
definovaného podtlaku. P�ed p�iložením zvonu je nutné, 
aby zkoušená oblast byla nejd�íve zbavena prachu a 
ne�istot a poté nanesena detek�ní kapalina s povrchov�
aktivním �inidlem (nap�. saponátový roztok). Zkušební 
zvon je umíst�n nad zkoušené místo a p�itišt�n 
k podkladu. Test se provádí p�i podtlaku 0,2 bar. 
Dosažená hodnota tlaku by m�la být konstantní po dobu 
30 sec. P�ípadná net�snost je detekována tvorbou bublin. 
Zkoušku lze provád�t až 1 hodinu po dokon�ení sva�ování 
a provádí se jen namátkov� na místech, kde je p�edpoklad 
poruchy (nap�. T-spoje atd.).  

13 Kontrola dilata�ních pásk�

Kontrolujeme umíst�ní dilata�ních pásk� z mirelonu po obvodech sloup� a st�n. Dilata�ní pásek 
musí ve všech místech p�esahovat minimáln� o 20 mm plánovanou tlouš�ku drátkobetonu. 

14 Kontrola výztuže KARI 

Kontrola vzdáleností p�esah� jednotlivých KARI sva�ovaných sítí, které musí být minimáln� o 
300 mm a spojení KARI sítí vázacím drátem. 

15 Kontrola drátkobetonu 

Kontroluje se tlouš�ka vrstvy a spád p�edepsaný v projektové dokumentaci. Drátkobeton se 
nesmí ukládat z výšky v�tší jak 1,5 m nad aplikovaným místem. P�i provád�ní se kontroluje, 
jestli je vrstva drátkobetonu zhut�ována a hlazena p�edepsaným zp�sobem. Z vyhlazeného 
povrchu nesmí vystupovat výztužné drátky a maximální povolená odchylka rovinnosti je ±2 mm 
/ 2m. Rovinnost je sledována nap�íklad laserem, ter�i, nivela�ním p�ístrojem apod. Beton bude 
srovnán a hutn�n do požadované úrovn� laserovým finišerem betonových sm�sí LASER 
SCREED, proto je pot�ebná kontrola nastavení stroje, který si již pak výšku ur�uje podle laser�
sám. 

Kontrola ov��ení množství drátk� IN SITU v betonové sm�si, tj. ov��it hmotnostní množství 
ocelových drátk� v �erstvém cementovém betonu. Pro ov��ení množství drátk� jsou zapot�ebí 
tyto pom�cky: 

− nádoba na odb�r �erstvého betonu s objemem min. 5 l 

− nádoba na následné rozmíchání betonové sm�si o objemu min. 10 l 

− konev na vodu 

− míchadlo �i ty� na rozmíchání 

− suchý magnet 

− nádobka na drátky 

Obrázek 19 Kontrola 
vakuovou výv�vou 
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− váha 

Odb�r vzorku se uskute�ní p�ímo z domícháva�e p�i jeho vyprazd�ování v množství nejmén�
5l. P�esný objem se zabezpe�í propichováním ty�í, p�ípadn� prot�esem celé nádoby tak, aby se 
�erstvá sm�s zbavila p�ebyte�ného vzduchu. Lze použít i krátké zavibrování. Takto odm��ené 
množství �erstvého betonu s drátky se p�emístí do nádoby s minimáln� dvakrát tak v�tším 
objemem a pomocí dopl�ované vody se sm�s za stálého míchání roz�edí tak, aby se jednotlivé 
složky, p�evážn� cementové, ve vod� rozptýlily.  

Z rozptýlené sm�si se poté pomocí magnetu z m�kkého železa odeberou ocelové drátky. Ty se 
uloží do p�ipravené misky �i obálky. Následným vysýpáním p�ebyte�ného betonu se magnetem 
ve slabších vrstvách dohledají zbytky drátk�. Propláchnou se vodou, aby se zbavily p�ípadných 
ne�istot, a rozprost�ou se na suchou látku �i filtra�ní papír, aby oschly. Zvážením takto 
osušených drátk� lze pomocí vzorce zjistit množství ve zkoušeném kontrolním objemu betonu. 

������ � �	
��� � �����
�

skut. … skute�n� zjišt�né množství drátk� v 1m3 betonu 

vzor. … zjišt�né množství drátk� v daném vzorku 

Q … objem odebraného množství vzorku betonové sm�si v [ l ] 

Po výsledku testu je povolena odchylka maximáln� ±10 % z navržené hmotnosti drátk�
v �erstvém betonu. V p�ípad�, že je tato hodnota opakovan� vyšší �i nižší, je nutné zkoušku 
opakovat. P�i op�tovném p�ekro�ení se doporu�ují uskute�nit nezbytná opat�ení zam�ená 
p�evážn� na úpravu technologie. 

16 Ošet�ování mladého betonu 

Po dobu hydratace je nutné mladý beton po dobu hydratace ochlazovat a zvlh�ovat. Alespo� po 
dobu 7mi dn� je pot�eba udržovat požadovanou vlhkost kropením.  Za normálních podmínek, tj. 
dle použitého cementu, dle teplot a klimatických podmínek a dle dodržení ošet�ování betonu, 
lze obvykle podlahu zat�žovat: 

Po 10 dnech   50% projektové zát�že 

Po 21 dnech   80% projektové zát�že 

Po 28 dnech   plné zatížení 

V našem p�ípad� nesmí docházet k vysušování povrchu vlivem velké pov�trnosti, následn� je 
t�eba vlh�it a ošet�ovat p�ípravkem (nap�íklad Novapor). 

17 Kontrola dilata�ních spár 

Dilata�ní spáry musí být min. do 1/3 tlouš�ky vrstvy drátkobetonu. V našem p�ípad� je navržena 
tlouš�ka dle technologického p�edpisu 20 mm. Maximální vzdálenost dilata�ních spár se �ídí 
projektem, tedy 7,6 m. Mezní odchylky p�ímosti hran jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 23 Odchylky p�ímosti hran dilata�ních spár 

Délka spáry [m] Mezní odchylka [± mm] 

do 1 4 
1 až 4 6 
4 až 8 10 

více než 8 15 

Spáry se musí do podlahové desky v�ezat nejpozd�ji do 24 hodin po dokon�ení betonáže. Musí 
být zabrán�no pro�ezáváním spár do tvaru T, pouze je povoleno pro�ezávání tzv. rastru. 

Kontroly výstupní 

18 Kvalita provedení 

Kontrola rovinnosti povrchu, která má mezní odchylku ± 2 mm / 2 m. Kontroluje se také, jestli 
u st�n a prostupujících instalací vy�nívají dilata�ní pásky min. o 20 mm nad desky. Dále se 
kontroluje spád v místnostech p�edepsaných projektovou dokumentací. 

Dále se provádí kontrola hloubky dilata�ních spár, která má být dle TP 20 mm. Odchylky 
vzdáleností dilata�ních spár jsou dány tabulkou u bodu 13. V tomto p�ípad� jsou vzdálenosti dle 
projektu prom�nlivé a nejv�tší vzdálenost je až 7,6 m. 

19 Zkouška pevnosti betonu v tlaku 

Na záv�r se ješt� po�ídí zkouška tvrdosti odrazovým tvrdom�rem (Schmidtovým kladívkem), 
které ur�í pevnosti betonu v tlaku. Výsledné hodnoty jsou zapsány do protokolu. 

7.4 Použité zdroje 

	SN 72 1006; Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin, 	SNI 01/1999 [38]

	SN 73 1301; Zkoušení �erstvého betonu  - 	ást 1: odb�r vzork�[39]

	SN 73 6180; Hmoty pro ošet�ování povrchu �erstvého betonu, 	SNI 09/1976 [40]

	SN 73 2028; Zám�sová voda do betonu - specifikace pro odb�r vzork�, [41]

zkoušení a posouzení vhodnosti vody, v�etn� vody získané p�i recyklaci v 

betonárn�, jako zám�sové vody do betonu, 	SNI 06/2003 

	SN 73 1373; Nedestruktivní zkoušky betonu - tvrdom�rné metody zkoušení, [42]

	SNI 10/2011 

	SN 73 6192; Rázová zat�žovací zkouška netuhých vozovek a podloží, 	SNI [43]

04/1996 

	SN 73 6133; Navrhování a provád�ní zemního t�lesa pozemních komunikací, [44]

	SNI 03/2010 

	SN 74 4505; Podlahy - spole�ná ustanovení, 	SNI 06/2012 [45]

	SN EN 13670; Provád�ní betonových konstrukcí, 	SNI 07/2010 [46]
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	SN EN 10080; Ocel pro výztuž do betonu - sva�itelná betoná�ská ocel - [47]

všeobecn�, 01/2006 

	SN EN 1593; Nedestruktivní zkoušení - zkoušení t�snosti - bublinková [48]

metoda, 	SNI 06/2001 

	SN EN 12504-2; Zkoušení betonu v konstrukcích - �ást 2: Nedestruktivní [49]

zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdom�rem, 	SNI 03/2013 

	SN EN 1997-1; Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - �ást 1: [50]

Obecná pravidla, 	SNI 10/2006 

na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., O bližších minimálních požadavcích na [51]

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 

výšky nebo do hloubky, 10/2005 

na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na [52]

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

01/2003 

zákon �íslo 350/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb., o územním [53]

plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a 

n�které související zákony 

vyhláška �. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a [54]

ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 01/2007 

vyhláška �. 114/1992 Sb., O ochran� p�írody a krajiny, 02/1992 [55]

vyhláška �. 62/2013 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o [56]

dokumentaci staveb, 03/2013 

SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a p�ístavba objektu školy Dambo�ice – [57]

hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakalá�ská práce. VUT v Brn�, FAST. 

Vedoucí práce Ing. Boris Biely 
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8 STROJNÍ SESTAVA 

8.1 Základní informace 
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
prefabrikovaného skeletu Obchodního centra v Mohelnici. Práce, pro které jsou stroje navrženy, 
se pohybují od prací výkopových, konkrétn� hlubinného pilotového založení stavby a p�ípravy 
velké plochy hrubé terénní úpravy, dále základové práce jako osazení základových patek, prah�
a betonáž drobných monolitických �ástí, až po montáž samotné prefabrikované �ásti hrubé 
stavby. 

Celá strojní sestava je navržena tak, aby v pom�ru ekonomickém i výkonovém vyhovovala 
pracovník�m a stavb�.  

Na jednotlivé stroje je následn� odkazováno z technologických p�edpis�, kde jsou pouze 
názvem zmín�ny a veškeré technické informace a informace o pr�b�hu prací, ke kterým budou 
používány, jsou uvedeny zde u samotných stroj�. 

8.2 Identifika�ní údaje stavby 
Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 

Dot�ená �ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 

Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 

M�sto: Mohelnice (317 m n.m.) 

Katastrální území: Mohelnice (okres Šumperk), 540471 

Ulice: Družstevní 

Dot�ené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187 (druh pozemku – orná p�da) 

Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 

Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slaví�kova 1a, 638 00 Brno 

Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veve�í 331/95, 602 00 Brno 

8.2.1 Údaje o umíst�ní stavby 

Obec Mohelnice (obec s rozší�enou p�sobností) se nachází v okrese Šumperk, v Olomouckém 
kraji. Zájmové území se nachází na východním okraji m�sta Mohelnice, v její pr�myslové �ásti. 
Stavba je celkov� dob�e situovaná, nachází se na pravé stran� ulice Družstevní u státní silnice 
III/4446 sm�rem do m�sta. Tato silnice se napojuje na silnici II/444 a ta pak okamžit� na 
rychlostní silnici E442 (R35) z Olomouce.  

Pozemek je vymezen ulicemi a ze západní a východní strany pozemky. V území se nenacházejí 
zdroje nerost� ani podzemních vod. 

Klimatické podmínky umíst�ní pozemku jsou následující: 

• Sn�hová oblast: III.  (1,50 kNm-2) 

• V�trová oblast: II.  (25 m/s) 
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• Teplotní oblast: -15°C 

Obrázek 20 Umíst�ní stavby na map� �eské Republiky 

Obrázek 21 Umíst�ní stavby na map�

8.3 Obsah strojní sestavy 
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8.3.1 Pásový dozer Caterpillar D6T 

Pásový dozer bude využit k sejmutí ornice a dále pak na rozprost�ení výkopku p�i vyrovnávání 
terénu v rámci HTÚ.  

Technické parametry: 

Výkon motoru: 149 kW 

Celkový výkon: 171 kW 

M�rný tlak:  0,36-0,66 bar 

Objem radlice: 5,6 m3

Ší�ka radlice:  4160 mm 

Provozní hmotnost: 20-22 tun 

Max rychlost vp�ed: 3,8 - 11,4 km/hod  

Obrázek 23 Pásový dozer Caterpillar D6T 

www stránky: http://www.zeppelin.cz[58]

Obrázek 22 Caterpillar D6T 



Obchodní centrum Mohelnice  94 
Bc. Romana Sovová 

8.3.2 Pásové rypadlo Caterpillar 319D 

Pásové rypadlo bude využito p�evážn� pro nakládku vyt�žené zeminy na nákladní automobily a 
pro hloubení zbylých výkop� v rámci HTÚ. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 93 kW 

Max dosah hloub.: 6,8 m 

Max dosah:  9,7 m 

Objem lopaty:  0,41-1,35 m3

Provozní hmotnost: 19,1-20,1 tun 

Rychlost pojezdu: max. 5,0 km/h 

Obrázek 25 Pásové rypadlo CAT 319D - rozm�ry 

Obrázek 24 Pásové rypadlo CAT 319D 
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Obrázek 26 Pásové rypadlo CAT 319D - dosahy 

Tabulka 24 Pásové rypadlo CAT 319D - dosahy 

www stránky: http://www.zeppelin.cz[59]
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8.3.3 Rypadlo naklada� Caterpillar 428F 

Rypadlo-naklada� bude použit pro hloubení výkopu pro základové pasy, pro hloubení rýh 
inženýrských sítí, pro zp�tný zásyp výkop� a rýh, pro p�emíst�ní výkopku a pro drobné 
dod�lávky a dokopávky v okolí objektu. 

Technické parametry: 

Objem lopaty naklada�e: 1,03m3

Objem lopaty rýpadla: 0,29m3

Dosah hloubkový: 6,0 m 

Dosah maximální: 6,6 m 

Provozní hmotnost: 7,5 tun 

Výkon motoru: 70 kW 

Max.rychlost vp�ed: 6-40 km/h 

Max.rychlost vzad: 6-40 km/h 

Obrázek 28 Rypadlo-naklada� Caterpillar 428F – schéma rozm�r�

1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích   5714 mm 

2 Celková p�epravní výška      3779 mm 

3 Výška k vrcholu na kabin� / ochranná     2897 mm 

4 Výška k vršku výfukového komínku     2744 mm 

5 Osy zadní nápravy od p�ední m�ížky     2705 mm 

6 Rozvor         2200 mm 

7 Maximální výška záv�su �epu      3497 mm 

8 Max. otá�ení p�ední lopaty      39° 

9 Hloubkový dosah       94 mm 

10 Od masky chladi�e pro �ezný b�it lopaty v poloze pro p�ejezd  1423 mm 

11 Maximální provozní výška      4427 mm 

Obrázek 27 Rypadlo naklada� CAT 428F 
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12 Hloubkový dosah       4239 mm 

13 Celková ší�ka        2352 mm 

Obrázek 29 Rypadlo-naklada� Caterpillar 428F – schéma rozm�r�

www stránky: http://www.zeppelin.cz[60]
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8.3.4 Grejdr Caterpillar 120M2 

Motorový grejdr CAT 120 M 2 slouží na této stavb� k rozhrnutí podkladních vrstev pod 
základovou betonovou desku, dále k p�ilehlým objekt�m podkladních vrstev parkovišt� a 
p�íjezdových komunikací.  

Technické parametry: 

Výkon motoru: 108-156 kW 

Ší�ka radlice:  3,7 m 

Provozní hmotnost: 18,095 tun 

Celková hmotnost: 22,220 tun 

Objem pal. nádrže: 378 l 

Max. rychlost vp�ed: 45,7 km/hod 

Max. rychlost vzad: 36,1 km/hod 

Obrázek 31 Motorový grejdr Caterpillar 120M2; schéma rozm�r�

1 Výška – k vršku kabiny      3320 mm 

2 Výška – ke st�edu p�ední nápravy    594 mm 

3 Délka – mezi tandemovými nápravami    1510 mm 

4 Délka – od p�ední nápravy k t�lesu radlice   2463 mm 

5 Délka – od p�ední nápravy ke st�edu tandemu   5917 mm 

6 Délka – od p�ední pneumatiky k zadní �ásti stroje  8733 mm 

7 Délka – od protizávaží k rozrýva�i    10020 mm 

8 Sv�tlá výška zadní nápravy     347 mm 

9 Výška k horní �ásti válc�     2920 mm 

10 Výška k výfukovému komínu     3253 mm 

11 Ší�ka – mezi st�edy pneumatik     2133 mm 

12 Ší�ka – vn�jší strana zadních pneumatik    2547 mm 

13 Ší�ka – vn�jší strana p�edních pneumatik   2547 mm 

www stránky: http://www.zeppelin.cz[61]

Obrázek 30 Motorový grejdr Caterpillar 120M2 
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8.3.5 Vibra�ní válec Caterpillar CP54B 

Vibra�ní válec je použit na hutn�ní podkladních vrstev v rámci HTÚ a dalších podkladních 
vrstev ze št�rkopísk� v rámci objekt�. Hutn�ní lze provád�t po vrstvách max. 200 mm. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 98 kW 

Pracovní ší�ka: 2134 mm 

Amplituda: 1,9/0,88 mm 

Frekvence: 23,3-31 Hz 

Max. rychlost pojezdu: 11 km/hod 

Provozní hmotnost: 11,13 tun 

Palivová nádrž: 242 l 

  

Obrázek 32 Válec CAT CP54B 

Obrázek 33 Válec CAT CP54B; schéma rozm�r�
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1 Celková délka    5,85 m 

2 Celková ší�ka    2,30 m 

3 Ší�ka válce    2134 mm 

4 Tlouš�ka krytu válce   25 mm 

5 Pr�m�r válce (p�es podložky)  1549 mm 

6 Celková výška kabiny   ,11 m 

7 Rozvor kol    2,9 m 

8 Sv�tlá výška    450 mm 

9 Pohotovostní sv�tlá výška  551 mm 

www stránky: http://www.zeppelin.cz[62]

8.3.6 Nákladní automobil TATRA T158 – 8P5R33.343 

Nákladní automobil TATRA T158 bude využita k odvozu zeminy na nedalece smluvené místo, 
domluvené s místním zem�d�lstvím. Využit bude i k dopravování sypkých materiál� na 
staveništ� z lom� a pískoven. 

Technické parametry: 

Užite�né zatížení: 19750 kg 

Pohon: 6×6 pln�

Max.tech.p�ípustná hmot.: 30 tun 

Stoupavost p�i 30 tunách: 67,0% 

Max. rychlost: 85 km/hod 

Nástavba: objem 10m3  

Motor: EURO 5, 300kW 

Rozvor: 3440+1320 mm 

www stránka: http://www.tatra.cz  [63]

Obrázek 34 Nákladní automobil TATRA T158
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8.3.7 Stabiliza�ní fréza Caterpillar RM300 

Stabiliza�ní fréza Caterpillar bude využita p�evážn� pro výrobu homogenní sm�si, tedy pro 
stabilizaci zeminy, která se bude provád�t zp�sobem prováp�ování zeminy. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 257 kW 

Hloubka frézování: 520 mm 

Ší�ka frézování: 2,44 m 

Provozní hmotnost: 23,92 tun 

Objem nádrže: 1056 l 

Max. rychlost pracovní:  4,3 km/hod 

Max. rychlost po komunikaci: 9,7 km/hod 

Již po nadávkování vápna samojízdným dávkova�em dochází ke smísení zeminy s pojivem 
touto zemní frézou. Na následujícím obrázku lze shlédnout pracovní cyklus frézy, který mísí 
zeminu až do hloubky 0,5 m. 

Na základ� provedených pr�zkum� IG prací jsou zhodnoceny základové pom�ry na 
staveništi jako složité (	SN 73 1001, �l. 20b) a projektované stavby obchodního centra 
v Mohelnici jsou proto doporu�eny navrhovat jako staticky náro�né konstrukce (	SN 
73 1001, �l. 21b). Z tohoto d�vodu je p�istoupeno k úprav� základové p�dy v úrovni 
základové spáry a to zp�sobem stabilizace p�idáním vápna do spraší. V žádném p�ípad�
se tato technologie nesmí zam�nit za technologii z�ízení zhutn�ného št�rkového 
polštá�e, nebo� št�rk by získal funkci kolektoru a jím akumulovaná voda by mohla 
zp�sobit prosednutí základu, na což jsou sprašové hlíny velice náchylné.  

Obrázek 35 Stabiliza�ní fréza CAT RM300 

Obrázek 36 schéma pracovního ná�adí frézy pro 
stabilizaci zeminy 
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Obrázek 37 Stabiliza�ní fréza Caterpillar CM300; schéma rozm�r�

www stránky: http://www.zeppelin.cz[64]
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8.3.8 Vrtná souprava velkopr�m�rových pilot BAUER BG15H 

Vrtná souprava Bauer BG 15H bude využita k vrtání celkem 44 pilot o pr�m�ru 600 mm, 
hlubokých 3,50 – 14,50 metr�. Vrty budou provedeny jako suché, pažené ve vrchní �ásti 
ocelovými pažnicemi. Bude použito vrtné ná�adí o pr�m�ru pažnice 630 mm a pr�m�ru spirály 
520mm. 

Technické parametry: 

Motor: CAT C7 

Provozní hmotnost: 44,6 tun 

Celková výška: 18 m 

Hloubka vrtání standard: 18,5 m 

Hydraulický výkon: 123 kW 

Hydraulický tlak: 300 bar 

Krouticí moment: 150 kNm 

Pr�m�r lana: 22 mm 

Délka lana: 50 m 

Max. tra�ová rychlost: 77 m/min 

Maximální pr�m�r vrtu: 1500 mm 

Jízda soupravy do/ze svahu je možná do maximálního sklonu 15°. Jízda v terénu se sklonem 
nad 15°a jízda nap�í� svahem je zakázána. Do svahu m�že jezdit souprava i s postaveným 
sloupem bez výbavy s naklon�ným sloupem kousek dop�edu ke svahu, ovšem doporu�uje se 
uvést jej do transportní polohy, dle konzultace se zástupcem firmy, která se vrty pilot zabývá. 
P�i p�evozu je ší�ka vozidla zúžena ze 4200 mm na 3000 mm. P�edpokládá se, že na doty�né 
stavb� nebude 15°hranice p�ekro�ena. 

Obrázek 38 Bauer BG15H 

Obrázek 39 Vrtná souprava BAUER BG15H; rozm�ry transportní polohy 
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www stránky: http://www.bauerpileco.com[65]

  

Obrázek 40 Vrtná 
souprava BAUER BG15H; 
transportní ší�ka vozidla 

Obrázek 41 Vrtná souprava BAUER 
BG15H; rozm�ry 

Obrázek 42 Sjezd vrtné soupravy do 
stavební jámy 



Obchodní centrum Mohelnice  105 
Bc. Romana Sovová 

8.3.9 Nákladní automobil SCANIA R500 LA6×4MSA Highline 

Nákladní automobil SCANIA je spíše doporu�ujícího charakteru. Navržený typ R500 bude 
využit k tažení r�zných druh� náv�s�, jak pro p�evoz nadm�rných náklad� prefabrikovaných 
�ástí stavby, tak i pro p�evoz t�žké mechaniky sloužící k realizaci stavby na staveništ� a také 
zp�t ze staveništ� po vykonání práce. Samoz�ejm� bude tento v�z pronajímán dopravní 
spole�ností, která bude dopravu zajiš�ovat a v tomto p�ípad� se bude brát ohled na možnosti 
vozového parku dané spole�nosti.  

Automobil má za úkol táhnout valníky a podvalníky blíže specifikované v bodech 8.3.12 a 
8.3.13. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost vozidla: 9100 kg 

Hmotnost p�edního podvoz.: 5120 kg 

Hmotnost zadního podvoz.: 3980 kg 

Max. zatížení zadní nápravy: 18000 kg 

Max. zatížení p�ední nápravy:7700 kg 

Celkové zatížení:  25700 kg 

Max. výkon motoru:  373kW 

Max. otá�ky motoru:  2400 Nm 

Objem nádrže:  350 l 

Obrázek 44 Nákladní automobil SCANIA R500; rozm�ry vozidla 

www stránky: http://www.scania.co.bw[66]

  

Obrázek 43 Nákladní automobil 
SCANIA R500 
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8.3.10 Cisternový náv�s NCD 45 

Celohliníkový cisternový p�epravník NCD 45 je ur�en pro p�epravu suchých, sypkých, 
prachovitých materiál�. V našem p�ípad� je ur�en pro p�epravu mletého vápna, pot�ebného na 
stavb� ke stabilizaci zeminy. 

Technické parametry: 

Celkový objem nádoby: 45m3

Provozní hmotnost: 5170 kg 

Rozvor náprav: 1310 mm 

Podvozek: 3 nápravy 

Požadovaná výkonnost cizího zdroje 
vzduchu: 500Nm3h-1 

Nejvyšší pracovní p�etlak nádoby: 2 bar 

Obrázek 46 Cisternový náv�s NCD 45; rozm�ry 

www stránky: http://www.zvvz.cz[67]

8.3.11 Dávkova� pro rozprost�ení vápna SW 16 MC 

Dávkova� pojiva neboli sypa� vápna SW16MC je ur�en na stavb� okamžit� po skrývce ornice 
na rozprost�ení ur�ité dávky vápna, hned jej bude následovat zemní fréza, která zapraví toto 
vápno do p�dy a tím dojde ke stabilizaci / zpevn�ní aktivní zóny zeminy. 

Technické parametry: 

Vlastní hmotnost: 4500 kg 

Kapacita kontejneru: 16 m3

Max.rozpraš.množství: 2,35 l/m2

Max. pracovní ší�ka: 2460 mm 

Obrázek 45 Cisternový náv�s NCD 45 
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Obrázek 47 Dávkova� pojiva SW 16 MC 

www stránka: http://www.wirtgen-group.com[68]

8.3.12 Valník pro p�epravu nadrozm�rného materiálu Goldhofer SPZ-DL4 

Tento rovinný roztažitelný náv�s bude využit k p�eprav� prefabrikovaných dílc�, jako jsou 
pr�vlaky a vazníky (o délkách 15,0; 16,0 a 20,77 m). Tyto podvalníky jsou nazývány také jako 
snížené podvalníky jumbo. 

Technické parametry:  

Zna�ka: Goldhofer 

Nosnost: 44 tun 

Ší�ka: 2 550 mm 

Délka: 7 600 – 37 700 mm 

Vlastní váha: 13 550 kg 

Obrázek 48 Podvalník Goldhofer SPZ DL4 

Obrázek 49 Podvalník Goldhofer SN L3 

www stránka: http://www.goldhofer.cz[69]

www stránka: http://www.apb-plzen.cz[70]

www stránka: http://www.hanys.cz  [71]
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8.3.13 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 

Podvalník je ur�en pro dopravu vrtné soupravy na místo staveništ�. Podvalník m�že být 
p�ipojen k jakémukoliv taha�i, spl�ující tonážní podmínku. Valník u�ený níže je spíše 
doporu�ujícího charakteru. 

Technické parametry: 

Platné p�i 80 km/hod 

Celk.hmot.náv�su: 95 t 

Zatížení to�nice: 35 t 

Zatížení náprav: 5×12 t 

Nosnost: 69,5 t 

Ložná plocha: 7,30 × 2,75 m 

Ložná plocha po roztažení:  

  11,90×2,75 m 

www [72]

stránka: 

http://www.goldho

fer.cz

Obrázek 50 Podvalník Goldhofer STZ – VL 5A 

Obrázek 51 Podvalník Goldhofer STZ – VL 5A; rozm�ry 

Obrázek 53 P�í�ný rozm�r ve 
st�edu 

Obrázek 52 P�í�ný rozm�r 
v pr��ezu náprav 
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8.3.14 Valníkový náv�s Schwarzmüller RH125 P 

Tento valníkový náv�s bude sloužit v kombinaci s taha�em R500, na kterém budou na stavbu 
dopravovány stavební materiály, p�evážn� ty v�tšího rozm�ru. Jedná se o zbylé prvky skeletu, 
které svým rozm�rem nespadají pro p�epravu výše zmín�nými podvalníky.  

Obrázek 54 Valníkový náv�s Schwarzmüller RH 125 P 

Technické parametry: 

Celková hmotnost soupravy (povolená): 42 tun 

Celková hmotnost (technická): 39 tun 

Zatížení náprav (technické): 27 tun 

Zatížení to�nice (technické): 12 tun 

Vlastní hmotnost: 5,6 tun 

Vnit�ní délka ložné plochy: 13 620 mm 

Vnit�ní ší�ka ložné plochy: 2 480 mm 

Celková ší�ka: 2 550 mm 

Obrázek 55 Rozm�ry valníkového náv�su Schwarzmüller 

www stránka: http://www.schwarzmueller.com[73]
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8.3.15 Autodomícháva� STETTER LIGHT LINE AM8C, SCANIA 

Využití pro betonáž základové podlahové desky uvnit� objektu a betonáž rampy pro skládku 
materiálu u východní strany objektu. 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem: 8m3

Geometrický objem: 14370 l 

Stupe� pln�ní:  55,7% 

Sklon bubnu:  12° 

Otá�ky bubnu:  12/14 U/min 

Hmotnost nástavby: 3220 kg 

Pohon:   8 × 4 

Podvozek SCANIA: 

Celková délka:   9 200 mm 

Celková ší�ka:   2 500 mm 

Celková výška:   3 780 mm 

Výkon motoru:    265 kW 

Objem motoru:    13 000 cm3

Max. dovolená hmotnost vozidla: 32 000 kg 

www stránky: http://www.schwing.cz[74]

8.3.16 Betonové �erpadlo SCHWING STETTER S 39 SX 

	erpadlo betonu SCHWING bude sloužit k �erpání betonu z výše uvedeného autodomícháva�e 
do vnit�ních prostor železobetonového skeletu a to konkrétn� pro betonáž základových desek 
z drátkobetonu.  

Technické parametry: 

Vertikální dosah: 38,70 m 

Horizontální dosah: 34,65 m 

Skládání výložníku: RZ 

Po�et ramen:  4 

Dopravní potrubí: DN 125 

Délka koncové hadice:4 m 

Pracovní rádius oto�e:2 × 360° 

Zapatkování podp�r p�edních: 7,94 m 

Zapatkování podp�r zadních: 6,40 m 

Obrázek 56 Autodomícháva� STETTER 
LIGHT LINE AM8C 

Obrázek 57 Detail bubnu 
autodomícháva�e STETTER 

AM8C 

Obrázek 58 Betonové �erpadlo SCHWING Stetter 
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Auto�erpadlo bude pracovat ze dvou stanoviš� na ploše za�ízení staveništ� a svým dosahem 
pokryje pot�ebu stavby. Stroj na stavb� setrvá po dobu betonáže základových desek, rampy a 
monolitických základových �ástí. Na stavbu bude dopraven po nejvýhodn�jší možné p�ístupové 
cest�, která je definována širšími dopravními vztahy projektu.  

Obrázek 59 Schéma dosahu �erpadla SCHWING STETTER 

www stránka: http://www.schwing.cz[75]
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8.3.17 Kloubová samohybná plošina MANITOU 160 ATJ 

Kloubová samohybná plošina na automobilovém terénním podvozku má skv�lé terénní 
schopnosti. Využita na stavb� bude k pomocným pracím ve výškách na montáži 
železobetonového skeletu hlavní budovy, dále montáž ocelových konstrukcí u vstup� do 
budovy a pro montáž st�ešní konstrukce, tedy hlavn� trapézové plechy. Zvolen je tento druh 
zdvihu, kv�li snadné dostupnosti do vnit�ních prostor skeletu. 

Technické parametry: 

Nosnost: 230 kg – 2 os. 

Výška zdvihu: 16,25 m 

Hmotnost: 16500 kg 

Motor: Kubota 45 kW 

Pracovní rychlost: 1,0 km/hod 

P�epravní rozm�ry: 

Celková výška: 2,72 m 

Celková ší�ka: 2,43 m 

Celková délka: 8,04 m 

www stránka: http://www.manitou-net.cz  [76]

Obrázek 60 Plošina Manitou 160 ATJ 

Obrázek 61 Plošina Manitou 160 ATJ; pracovní 
rozsah 
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8.3.18 Montážní plošina H 12 SX 

Montážní n�žková plošina H12SX s dieselovým pohonem s prostorným košem o nosnosti 700 
kg poslouží pro práci ve výšce, p�evážn� na montáži st�ešních vrstev a montážních pracích ve 
výších prostorách vnit�ní �ásti budovy. Druh podvozku je zvolen pro náro�ný terén, jelikož 
montáž bude probíhat i na zhutn�né zemní pláni, která nemusí být místy dokonale zpevn�ná. Je 
možný pro zdvih více�lenné skupiny pracovník�. 

Technické parametry: 

Výrobce: Haulotte 

Druh: n�žkové – diesel 

Oblast použití: velmi náro�ný terén 

Konstrukce: n�žková 

Pracovní výška: 12 m 

Max.stranový dosah: 1 m 

Nosnost koše: 700 kg 

Celk.váha stroje: 5510 kg 

Pohon: diesel 

Rozm�r koše: 4×1,8 m 

Výsun koše: 2×1 m 

Pr�jezdná ší�ka: 2,25 m 

Pr�jezdná výška: 2,57 m 

Délka: 4,12 m 

www stránka: http://www.sico.cz[77]

8.3.19 Mobilní manipulátor MANITOU Maniscopic MT 732 

Manipulátor bude na stavb� p�ítomen pro zdvih materiálu do výšek, m�že být p�ítomen pro 
spolupráci se zvedacími plošinami pro osoby. 

Technické parametry: 

Hmotnost stroje: 7500 kg 

Ší�ka: 7 m 

Nosnost: 3200 kg 

Konfigurace: 4×4×4 

www stránka: http://www.manitou-net.cz[78]

Obrázek 62 Montážní plošina Haulotte

Obrázek 63 Manipulátor 
Manitou Maniscopic MT 
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8.3.20 Somero S-15R Laser Screed 

Tento stroj bude na stavb� využit k p�esné úprav� povrchu drátkobetonové podlahové desky. Je 
to laserem navád�ný finišer k finální úprav� povrchu betonu s pojízdnou plošinou. Pomocí 
srovnávací technologie se�ezává betonovou sm�s na kone�nou výšku, vyhlazuje ji a vibruje 
b�hem jediného pojezdu. 

Na rozdíl od konven�ních metod jako je srovnávání k okolním �erstvým plochám k vodící lišt�, 
což je pracné a vy�erpávající, p�ináší laserem navád�cí stroje spolehlivé a p�esné výsledky bez 
možnosti selhání lidského faktoru. 

Technické parametry: 

Výška: 1,9 m 

Délka: 6,25 m 

Ší�ka: 2,04 m 

Hmotnost: 3,99 tun 

Dosah: 6,1 m 

Motor: 26 kW diesel 

Objem nádrže: 45 l 

Délka lišty: 2,4 m 

www stránka: http://www.somero.cz[79]

8.3.21 �eza�ka spár Norton Clipper CS 451 P13 

�eza�ka spár je ur�ena k d�lení betonové drátkobetonové podlahy a to jen do hloubky 20 mm 
k vytvo�ení dilata�ních spár, které zabrání praskání betonu vlivem necht�ného smrš�ování 
betonové desky. 

Technické parametry: 

Max.pr�m�r kotou�e: 450 mm 

Max. hloubka �ezu: 170 mm 

Výkon motoru: 9,6 kW 

Motor: Honda, benzín 

Hmotnost: 112 kg 

www stránka: http://www.nortonclipper.cz[80]

  

Obrázek 64 Somero S-15R Laser Screed 

Obrázek 65 �eza�ka spár Norton 
Clipper CS 451 P13 
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8.3.22 Sva�ovací automat Leister Varimat V2 

Vhodný pro sva�ování fólií p�eplátováním. Jde o fólie na zhutn�ném podloží, pod 
drátkobetonovou podlahovou deskou. Sva�uje rychlostí až 8 m/min. 

Technické parametry: 

P�íkon: 4,6 kW 

Max.teplota: 620°C 

Rychlost stroje: 0,7-12,0 m/min 

Rychlost sva�ování: 8,0 m/min 

Hmotnost: 35 kg 

Sva�ování ve sklonu: åž 30° 

www stránka: http://www.weldplast.cz[81]

8.3.23 Sva�ovací pistole Leister Electron ST 

Použita na ru�ní dova�ování fólií v problematických 
místech, kde nelze efektivn� a s jistotou využít 
sva�ovacího automatu. 

Technické parametry: 

P�íkon: 2300 W 

Max.teplota: 650°C 

Rozm�r (D×ø): 338×90 mm 

Hmotnost: 1,1 kg bez kabelu 

www stránka: http://www.weldplast.cz[82]

  

Obrázek 66 Sva�ovací automat 
Leister Varimat V2 

Obrázek 67 Sva�ovací pistole 
Leister Electron ST 
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8.3.24 Vibra�ní p�ch MASALTA MR 75 R SUBARU Robin 

Technické parametry: 

Hmotnost: 75 kg 

Pracovní ší�e: 33 × 28 cm 

Odst�edivá síla: 14 kN 

Druh motoru: 4dobý benzín 

Výkon motoru: 3 kW 

Výška zdvihu: 40-85 mm 

www stránka: http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz[83]

8.3.25 Vibra�ní deska obousm�rná MASALTA MS160 

Technické parametry: 

Hmotnost: 149 kg 

Hmotnost s nástavci: 160 kg 

Pracovní ší�e: 73 × 37 cm 

Odst�edivá síla: 30,5 kN 

Druh motoru: 4dobý benzín 

Výkon motoru: 4,0 kW 

Hutnící efekt: 50 cm 

www stránka: http://www.vibracni-desky.cz[84]

8.3.26 Vibra�ní plovoucí lišta motorová 

Technické parametry: 

Hmotnost: 17 kg 

Objem nádrže: 0,5 l 

Palivo: benzín 

Odst�edivá síla: 150 kN 

Délka: 2000 mm 

Výkon: 1,1 kW 

www stránky: http://www.vibracnitechnika.com  [85]

Obrázek 68 Vibra�ní 
p�ch Masalta MR75R 

Obrázek 69 Vibra�ní deska 
Masalta MS160 

Obrázek 70 Vibra�ní plovoucí lišta 



Obchodní centrum Mohelnice  117 
Bc. Romana Sovová 

8.3.27 Lehká dynamická deska Pro 

Tento p�ístroj bude ur�en pro zjišt�ní míry zhutn�ní 
št�rkového polštá�e (zemní desky) pod drátkobetonovou 
podlahovou deskou. Tato deska podléhá 	SN 721006 a 	SN 
736192 

Technické parametry: 

Pam��ových míst: 1000 v p�ístroji 

Grafický displej, zobrazení k�ivek sedání 

P�enos dat do PC s výstupem protokolu A4 

R�zné stupn� vybavenosti model�

www stránka: http://www.testservis.cz/sluzby/zeminy[86]

8.3.28 Vysokotlaký motorový �isti� HPM 150 M Güde 

Vysokotlaký motorový �isti� (tlaková my�ka) bude na staveništi sloužit k �išt�ní všech stroj�
vyjížd�jících na komunikaci a na záv�r dne �išt�ní komunikace p�ilehlé ke staveništi v p�ípad�
nep�íznivého po�así. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 1,8 kW 

Hmotnost: 18 kg 

Obsah nádrže: 1,6 l benzín 

Max. tlak: 145 bar 

Pracovní tlak: 110 bar 

www stránky: http://www.gude.cz[87]
Obrázek 72 Vysokotlaký 
�isti� HPC 150M 

Obrázek 71 Dynamická deska Pro 
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8.3.29 Elektrocentrála Honda ECT 7000 P 

Elektrocentrála je vybavením staveništ� v p�ípad� pot�eby, nap�. havárie, výpadek proudu �i 
pot�eba využití elektrické energie ve vzdálenostech, kam kabelové vedení nedosáhne. 

Technické parametry: 

Model: GX390 T2 

Množství oleje: 1,1 l 

Jisti� 3fáz/1fáz: Ano/Ano 

Objem paliv. nádrže: 6,2l 

Hlu�nost: 97 dB 

Olej.�idlo: Ano 

Hmotnost: 86 kg 

Chlazení: vzduch 

Rozm�r: 800×550×540mm 

Výstup proudu: 9,5A / 16A 

Výkon: 3fáz.-7,0kV/1fáz.4,0kV 

Krytí:  IP54 

www stránka: http://www.honda.cz[88]

8.3.30 Mícha�ka AL-KO TOP 1402 HR 

Stavební mícha�ka bude použita na drobné dod�lávky na staveništi. P�evážn� bude na velké 
objemy využit autodomícháva�. Dále je využita pro p�ípravu zálivkových sm�sí k použití do 
míst styk� prefabrikovaných prvk�. 

Technické parametry: 

Objem bubnu: 132 l 

Hmotnost: 48 kg 

P�íkon: 2 kW 

Pohon: elektr. 230 V 

www stránka: http://www.al-ko.cz[89]

Obrázek 73 Elektrocentrála Honda 

Obrázek 74 Mícha�ka AL-KO 
TOP 1402 HR 
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8.3.31 Autoje�áb Liebherr LTM 1160 – 5.1 

Automobilový je�áb bude sloužit pro montáž ŽB skeletu a oplášt�ní. Jedná se o autoje�áb na 
kolovém podvozku, který se na místo staveništ� dostane po vlastní ose. Blíže se tomuto je�ábu 
v�nuji v samostatné kapitole 10) Koordinace autoje�ábu, kde jsou zbylá, zde neur�ená specifika 
vypsána. Tento typ jsem zvolila na záv�r, po úvaze nad n�kolika typy autoje�áb� a to proto, že 
jsem byla nucena p�ihlédnout k hmotnosti vazník�, které budou osazovány p�ímo z dopravního 
prost�edku do konstrukce, tedy dostate�ný dosah z místa osazení na dopravní prost�edek (bez 
meziskládky) až na vzdálenost min. 20 m. 

Technické parametry: 

Max. nosnost: 160 t / 3m 

Max. vyložení: 62 m 

Transportní hmotnost: 60 t 

Váha protizávaží: 46,5 t 

Pr�jezd (v/š): 4,00/3m 

Po�et náprav: 5 

Rychlost pojezdu: 80 km/hod 

Obrázek 75Automobilový je�áb Liebherr LTM 1160 – 5.1 - rozm�r
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8.4 Použité zdroje 
Jednotlivé zdroje jsou v tomto p�ípad� uvád�ny u jednotlivých konkrétních bod� strojní sestavy. 

SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a p�ístavba objektu školy Dambo�ice – [90]

hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakalá�ská práce. VUT v Brn�, FAST. 

Vedoucí práce Ing. Boris Biely 

  



Obchodní centrum Mohelnice  121 
Bc. Romana Sovová 

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
�ÍZENÍ STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRICTION MANAGEMENT 

9. NÁVRH ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE BC. ROMANA SOVOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

BRNO 2015 
  



Obchodní centrum Mohelnice  122 
Bc. Romana Sovová 

9 NÁVRH ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

9.1 Obecné informace o staveništi 

9.1.1 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 

Dot�ená �ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 

Charakter stavby: Novostavba – stavba pro obchod 

Katastrální území: Mohelnice (okres Šumperk); 540471 

Poloha: ulice Družstevní, Mohelnice 

Dot�ené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187 (druh pozemku – orná p�da) 

Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 

Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slaví�kova 1a, 638 00 Brno 

Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veve�í 331/95, 602 00 Brno 

9.1.2 Základní charakteristika stavby 

Zám�rem této stavby je výstavba obchodního za�ízení, které svým charakterem a druhem 
provozu doplní obchodní sí� m�sta. Hlavním stavebním objektem je objekt hypermarketu, kde 
je nejv�tší vy�len�ná plocha pro prodej zboží, ostatní �ásti p�dorysu tvo�í obslužné a skladovací 
prostory. 

Obchodní centrum Mohelnice – SO04 Objekt hypermarketu je �áste�n� dvoupodlažní. 
Dvojlodní budova p�dorysných rozm�r� 98,64 × 46,14 m, se sedlovou st�ešní konstrukcí (spád 
3,0%) s výškou v h�ebeni 6,55m. Konstruk�ní �ešení z prefabrikovaného sloupového systému. 
Po obvod� jsou mezi sloupy hlavních p�í�ných vazeb i mezi sloupy pro vynesení st�ešních 
pr�vlak� a kotvení ŽB panel� obvodového plášt�. Základové konstrukce jsou �ešeny 
hlubinnými ŽB vrtanými velkopr�m�rovými pilotami a hlavicemi s kalichy pro kotvení sloup�
ŽB skeletu. 

Dispozi�ní �ešení objektu je rozd�leno do úseku pohybu zákazník�, dále úseku zázemí prodeje, 
úsek vedení, administrativy a kontroly, úsek zázemí zam�stnanc� a jako poslední je úsek 
provozu budovy. 

9.2 Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy 
staveništ�

9.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ�

Staveništ� je situováno ve východní �ásti m�sta Mohelnice u ulice Družstevní, u které se 
vyskytuje pr�myslová �ást m�sta. V bezprost�ední blízkosti se nacházejí nap�íklad obchodní 
d�m Tesco, prodejna Lidl, výrobna Siemens �i autoservis. 

�ešené území je velice dob�e terénn� sourodé, vícemén� na rovin�. Celkov� je mírn� sklonité, 
asi jen 0,5%. Jedná se o ornou p�du, která bude vy�ata z p�dního fondu. Území pro plánovanou 
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výstavbu nep�ichází do styku s žádnými historickými památkami v okolí. V posuzované lokalit�
ani v její blízkosti nejsou známy žádná archeologická nalezišt�. 

Jak již je zmín�no výše, staveništ� je vymezeno pouze na parcelách dot�ených budoucí stavby. 
Jedná se o parcely 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187. Celková plocha staveništ� je 22.319,8 m2. Hranice staveništ� jsou z�ejmé 
z koordina�ního výkresu níže. 

Obrázek 76 Schématické umíst�ní okraje staveništ�

Dle p�edchozích pr�zkum� by se na pozemku m�ly vyskytovat inženýrské sít�. U dvou z nich 
dojde k p�eložení. Tedy zrušení stávajících a p�eložení do nové pozice. P�i jižním okraji 
staveništ� z�stane zachována inženýrská sí� ve�ejné STL plynovodu. Nem�ly by p�i zahájení 
stavby p�ekážet žádné IS. Tato skute�nost se musí stavbyvedoucím stavby zkontrolovat. 
P�ípojky jednotlivých sítí pak budou realizovány ze stávajících inženýrských sítí vedoucích 
podél ulice Družstevní jižn� od pozemku. 

9.2.2 Oplocení 

Pozemek bude ohrani�en od sousedních pozemk� mobilním oplocením do výšky 2 m, aby 
nedošlo k vniknutí nepovolaných osob na staveništ�. Oplocení bude na d�ležitých místech 
vybaveno cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám.  

9.2.3 P�íjezd a p�ístup na staveništ�

Komunikace na staveništi bude jednosm�rná pr�jezdná celým staveništ�m. Výjimka je u 
prvních pár metr� vjezdu do staveništ�, kdy je provoz obousm�rný kv�li p�ilehlému parkovišti u 
stavebních bun�k. Vjezd na staveništ� bude zajišt�n z ulice Družstevní odbo�ením vpravo ve 
sm�ru do centra nejblíže západní hranici staveništ�. Komunikace pak bude kopírovat obvod 



Obchodní centrum Mohelnice  124 
Bc. Romana Sovová 

celého staveništ� a výjezd je situován ze stejné ulice, jen nejblíže východní hranici.  Po�ítá se 
s opravou silni�ní komunikace p�ed staveništ�m, a to z�ízení nového kruhového objezdu. 
	asová návaznost výstavby obchodního centra vzhledem k rekonstrukci vozovky bude 
stanovena po dohod� s dot�enými státními orgány. 

9.3 Významné sít� technické infrastruktury 
Staveništ�m po úpravách povede jedna stávající sí� technické infrastruktury. Úpravou se rozumí 
p�eložka VN a sd�lovacího podzemního vedení. STL plynovodu z�stane zachován p�i jižním 
okraji staveništ�. K p�eložkám by m�lo dojít dot�enými spole�nostmi ješt� p�ed zahájením 
stavby. Všechny p�ípojky pro nov� budovaný objekt a rozvody inženýrských sítí pro za�ízení 
staveništ� budou v prostoru staveništ� �ádn� vyty�eny a po celou dobu výstavby náležit�
ozna�eny, aby v pr�b�hu prací nedošlo k jejich poškození. Vyty�ení bude realizováno odbornou 
firmou, kontrolováno stavbyvedoucím a o této �innosti proveden zápis do SD. 

9.4 Napojení staveništ� na zdroje energií 
Rozvody vody pro za�ízení staveništ� budou napojeny na vodovodní p�ípojku nov� budovaného 
objektu, rozvody elekt�iny pro za�ízení staveništ� budou napojeny až do doby realizace 
transformátoru ze stávajícího vedení NN v ulici Družstevní. Za odb�rnými místy bude umíst�na 
vodom�rná šachta s vodom�rem, v p�ípad� rozvod� vody a elektrom�rový staveništní rozvad��
v p�ípad� p�ípojky elektrické energie. 

Odvodn�ní komunikací, skladovací plochy a prozatímní parkovišt� bude �ešeno dodržením 
p�íslušných spád� a zajišt�no vsakováním do nezpevn�ných ploch. 

Odpadní vody z místa �išt�ní vozidel za�ízení staveništ� bude odvád�na do nov� vybudované 
p�ípojky deš�ové kanalizace p�es odlu�ova� ropných látek. 

Poloha všech sítí je patrná z koordina�ního výkresu za�ízení staveništ�. 

V následujících odstavcích je pro p�edstavu propo�ítána pot�eba jednotlivých médií 

9.4.1 P�ípojka vody 

9.4.1.1 Pot�eba vody pro provozní ú�ely 

Tabulka 25 Pot�eba vody pro provozní ú�ely 

	innost mj. 
Po�et 
mj. 

St�ední 
norma [l/mj.] 

Pot�eba 
vody [l] 

Celková 
pot�eba 

vody [l/den]
Ošet�ování drátkobetonové 
podlahy 

m3 949,12 250 237 280 59 320 

Ošet�ování základových 
pas�

m3 12,06 200 2 412 2 412 

Ošet�ování základových 
patek 

m3 94,83 200 18 966 6 322 

Ošet�ování desky rampy m3 27,75 250 6 938 6 938 
Výroba malty a ošet�ování 
mísících za�ízení (zálivky) 

m3 10,00 150 1 500 500 

Zd�ní p�í�ek m2 1959,21 30 58 776 3 674 
Omítky m2 3918,00 35 137 130 13 713 
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Celkem 92 879 

9.4.1.2 Spot�eba vody pro hygienické a sociální ú�ely 

Tabulka 26 Pot�eba vody pro hygienické ú�ely 

Pot�eba vody pro mj. 
Po�et 
mj. 

St�ední 
norma [l/mj.] 

Celková pot�eba 
vody [l/den] 

Hygienické ú�ely zam�stnanec/sm�na 33 40 1 320 
Sprchování zam�stnanec 33 45 1 485 
Celkem 2 805 

9.4.1.3 Voda pro technické ú�ely 

Tabulka 27 Pot�eba vody pro technické ú�ely 

Pot�eba vody pro mj. Po�et mj. 
St�ední 

norma [l/mj.] 
Celková pot�eba 

vody [l/den] 
O�iš�ování stroj� nákladních 1 stroj 4 1000 4 000 
Celkem 4 000 

VÝPO	ET SPOT�EBY VODY 

�� � ��� � ��
� � ���� � � � ��� � � � ��� � � � ���

� � ����

�� � ��� �� � ��� � �� �! � ��� � "���� � ���
 �  � ���� � #� $%&�'�()

Qn – spot�eba vody v l/s 

Pn – pot�eba vody v l/den (sm�na 8 hod) 

kn – koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

9.4.1.4 Návrh dimenze potrubí 

Spot�eba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,5 
Jmenovitá sv�tlost [˝] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá sv�tlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

Z výpo�tu navrhujeme potrubí ø 32mm (1 ¼ “), které je schopné dodávat vodu o objemu 1,10 
l/s. Tato p�ípojka je pro naše staveništ� tedy vyhovující. Dimenze potrubí navržena pro p�ípojku 
nov� budovaného objektu je DN 80 ze stávajícího m�stského vodovodního �ádu DN 150, který 
vede ulicemi Družstevní a 1.máje. 

Pro rozvody vody pro ú�ely za�ízení staveništ� je navrženo plastové potrubí DN32. 
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9.4.1.5 Pot�eba vody pro požární ú�ely 

Požární voda pro požární ú�ely se stanovuje po dohod� s útvarem požární ochrany. Na 1 požární 
hydrant se po�ítá s odb�rem 6,00 l/s. Voda pro požární ú�ely bude zajišt�na pouze jediným 
hydrantem s p�ívodním potrubím ø 80mm (3“). 

V p�ípad� požáru se uvažuje, že represivní zásah zahájí jednotky SDH z Mohelnice, která má 
sídlo ve vzdálenosti cca 700 m od navrhovaného areálu a dále se dostaví jednotky SHZ se 
sídlem v Uni�ov� ve vzdálenosti cca 18 m. P�edpokládaná doba do zahájení zásahu je tedy 
zhruba 10 minut. 

Do kancelá�ské staveništní bu�ky a bu�ky sloužící pro šatny umístíme p�enosné hasicí p�ístroje 
s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do každé bu�ky umístíme jeden kus. 
Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti p�eklopení. Tento p�ístroj je také vhodný k zásahu u 
požáru strojní sestavy. 

9.4.2 P�ípojka elektrické energie 

Staveništní p�ípojky musí být dimenzovány na hodnotu p�íkonu spo�ítanou v této kapitole tak, 
aby soub�h elektrického ná�adí nijak nep�et�žoval elektrickou sí� staveništ�. 

9.4.2.1 Instalovaný p�íkon stavebních stroj�, mechanism� a spot�ebi�� P1

Tabulka 28 P�íkon elektromotor� a spot�ebi��

Stavební stroj 
Štítkový 
p�íkon [kW] 

ks 
P�íkon 
celkem [kW] 

Stavební mícha�ka 125 l 2,0 1 2,00 kW 
Ponorný vibrátor 2,0 3 6,00 kW 
Úhlová bruska 2,5 1 2,50 kW 
Svá�ecí transformátor 10  1 10,0 kW 
Bourací kladivo 1,45 1 1,45 kW 
Sva�ovací pistole 2,3  1 2,30 kW 
Sva�ovací automat PVC fólie 4,6  2 4,60 kW 
Elektrické p�ímotopné panely (v 
obytných a sanitárních kontejnerech) 

2,0 15 30,0 kW 

Varná konvice (kuchy�ka) 2,0 2 4,00 kW 
Elektrický va�i� (kuchy�ka) 2,5 1 2,50 kW 
Drobné ná�adí   5 kW 
P1 INSTALOVANÝ P�ÍKON ELEKTROMOTOR	 70,35 kW 

9.4.2.2 Instalovaný p�íkon vnit�ního osv�tlení P2

Tabulka 29 P�íkon vnit�ního osv�tlení 

Prostor P�íkon [kW] ks 
P�íkon 
celkem [kW] 

Obytné kontejnery  0,072 13 0,94 kW 
Sanitární kontejnery 0,072 2 0,14 kW 
Skladovací bu�ka 0,036 5 0,18 kW 
P2 INSTALOVANÝ P�ÍKON VNIT�NÍHO OSV�TLENÍ 1,26 kW 
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9.4.2.3 Instalovaný p�íkon venkovního osv�tlení P3

Tabulka 30 P�íkon vn�jšího osv�tlení 

Druh osv�tlení P�íkon [kW] ks 
P�íkon 
celkem [kW] 

No�ní osv�tlení  0,4 10 4,00 kW 
P3 INSTALOVANÝ P�ÍKON VN�JŠÍHO OSV�TLENÍ 4,00 kW 

NUTNÝ P�ÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

* � ��� � +,��! � �� � �� � �� � ��-�. � ,��� � ��-�.

* � ��� � +,��! � ����! � �� � ���� � "��-�. � ,��� � ����!-�. � /0� 0%�12
    

POUŽITÉ KOEFICIENTY 

  1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

  0,5 – koeficient sou�asnosti el. motor�

  0,8 – koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení 

  1,0 – koeficient sou�asnosti vn�jšího osv�tlení 

P�ípojka elektrické energie za�ízení staveništ� bude nadimenzována na 69,91 kW. 

9.5 Úpravy BOZP z hlediska ochrany zdraví t�etích osob 
Staveništ� bude oploceno mobilním oplocením a vjezdy opat�eny uzamykatelnými branami 
s cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Hned u vjezdové brány bude umíst�n 
obytný kontejner pro pracovníky ostrahy. 

V p�ípad� budování inženýrských sítí mimo oplocený pozemek staveništ� bude výkop pro 
uložení rozvod� bezpe�n� ohrazen p�enosnými zábranami. V p�ípad� zásahu realizace IS do 
ve�ejné komunikace, bude toto místo zajišt�no do�asným dopravním zna�ením. 

Celý areál staveništ�, i v jeho vn�jším okolí, bude udržován v �istot� a po�ádku. 

9.6 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných 
zájm�

Provoz celého staveništ� bude pokud možno �asov� omezen. Práce na staveništi by m�ly 
ideáln� probíhat mezi 7:00 až 21:00, aby nebylo p�ilehlé okolí v noci nadm�rn� obt�žováno 
hlukem.  

V pr�b�hu výstavby není nijak omezen p�íjezd �i p�ístup k okolním objekt�m. Z d�vodu 
výjezd� a vjezd� vozidel na staveništ� bude ovšem �áste�n� narušen provoz na ulici Družstevní. 
Z bezpe�nostních d�vod� bude tato komunikace opat�ena p�echodným dopravním zna�ením 
upravujícím provoz. Rozmíst�ní a typ dopravního zna�ení musí být schváleno Policií 	R a 
vlastníkem komunikace. V našem p�ípad� se jedná o �SD 	R. 
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Kv�li zamezení zne�išt�ní ve�ejné komunikace budou vozidla p�ed výjezdem ze staveništ�
o�išt�na. P�i nevyhnutelném zne�išt�ní komunikace dojde vždy ke konci pracovní doby 
k neprodlenému o�išt�ní dot�ené komunikace. 

9.7 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících 
objekt�

Objekty za�ízení staveništ� lze �lenit dle ú�elu na: 

Provozní, které jsou užívány p�evážn� více ú�astníky výstavby. P�evážn� se jedná o tyto: 

 - komunikace 

 - parkovací plochy 

 - rozvodné �ády IS (staveništní p�ípojka elektrické energie, vodovodu ø  80 mm a odvod 
kanalizace ø 110 mm. 

 - vn�jší oplocení staveništ�

 - vrátnice 

 - kancelá�e pro zhotovitele, technický a autorský dozor 

 - sklady, skládky, zpevn�né plochy 

 - zast�ešené sklady – staveništní skladová bu�ka SK20 

Sociální a hygienické objekty mající charakter spole�n� užívaných objekt�. Jedná se o: 

 - hygienická za�ízení (umývárny, šatny, WC, sprchy) v obytné bu�ce SAN 600 

 - kuchy�ky 

Výrobní objekty, které se na staveništi vyskytují v minimálním rozsahu 

Jednotlivé objekty a plochy za�ízení staveništ� jsou rozebrány v následujícím textu níže. 

9.7.1 Vnitrostaveništní komunikace 

Vnitrostaveništní doprava bude tvo�ena jednosm�rnou komunikací ší�ky p�evážn� 4,0 m 
(lokáln� v zatá�kách je komunikace rozší�ena až na 11-12 m, v míst� k�ížení dosahuje ší�ek i 
v�tších). Tato komunikace bude p�ístupná z ulice Družstevní p�es uzamykatelnou bránu. Celé 
za�ízení staveništ� je pr�jezdné, a tudíž není nutné vybudování obratišt� pro otá�ení vozidel 
stavby. 

Materiál komunikace není p�esn�ji specifikován. Ve výkresové situaci je zakreslen ze zhutn�né 
št�rkodrt� (vrstva 2x 150mm) s poznámkou možnosti vybudování trasy ze silni�ních panel�. 
Tato možnost vychází ovšem zhotovitele s v�tšími finan�ními náklady. Za p�edpokladu, že by 
ale silni�ní panely vlastnil, je tento druh komunikace stabiln�jší a lepší. Konkrétní druh tedy 
není vyžadován. 

Na hlavní dopravní komunikaci bude navazovat parkovišt�, u kterého bude proveden zhutn�ný 
št�rkový povrch. Parkovišt� bude sloužit p�evážn� pro pot�eby vedení stavby, investora a dalším 
osobám majícím oprávn�ní ke vstupu na staveništ�. 
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9.7.2 Vn�jší oplocení 

Vn�jší oplocení staveništ� bude zajišt�no, 
v p�ípad� že dodavatel stavby nedisponuje 
vlastním, mobilním oplocením firmy 
Europloty s.r.o. do výšky 2,0 m. Oplocení je 
tvo�eno plotovými dílci, nosnými patkami a 
zajiš�ovacími sponami. Poloha je z�ejmá 
z koordina�ního výkresu za�ízení staveništ�. 

Všechny vstupy na staveništ� jsou uzavíratelné, uzamykatelné a ozna�ené výstražnými 
tabulkami NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN. 

Technická specifikace: 

Základní plotový dílec: 

- délka: 3454 mm 

- výška: 2000 mm 

- hmotnost: 17 kg 

- povrch.úpr.: pozink 

Recykla�ní nosná patka: 

- délka: 68 cm 

- výška: 14 cm 

- ší�ka: 24,5 cm 

- hmotnost: 26 kg 

Zajiš�ovací spona: 

- povrchová úprava: pozink 

Na staveništi OC Mohelnice bude pot�eba celkem 1.072,3 
mb tohoto oplocení. 

Obrázek 79 Zna�ky upozor�ující na vjezdu do 
staveništ� a v jeho okolí 

Obrázek 77 Základní plotový dílec 

Obrázek 78 Recykla�ní patka a zajiš�ovací spona 
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9.7.3 Plochy za�ízení staveništ�

• Mezideponie, skládka zeminy 

V rámci HTÚ bude nejprve odstran�na vrstva ornice, která bude uložena v jižní �ásti staveništ�
a skladována do výšky max. 1,5 m. Jedná se asi o 3.550 m3, která bude využita pro zp�tnou 
rekultivaci pozemku v rámci stavby. (Zbylá ornice, která se na skládku nevejde, bude uložena 
na mezideponii na sousední parcele, která k tomuto ú�elu bude p�edem domluvena). Na povrchu 
pozemku se v d�sledku p�edchozích proces�, tj. zem�d�lská �innost, vytvo�ila cca 0,5-0,8 m 
mocná vrstva humózní hlíny (tzv. „ornice“) a p�ípadn� ohumusená podorni�ní vrstva, kterou je 
t�eba z �ásti odstranit, jako skrývku (v mocnosti 0,3 m) a dále zpevnit stabilizací zeminy 
vápn�ním.  

Následující vrstva zeminy (ornice) bude odvezena do 9,5 km a použita na z�rodn�ní 
zem�d�lských pozemk� p.�. 735/1, 739, 741/1, 746 a 751 v k.ú. Studená lou�ka 
obhospoda�ované spole�ností Mohelnická zem�d�lská a.s. 

• Skladovací plochy kusového materiálu 

Plocha pro skladování materiálu je znázorn�na v koordina�ním výkresu za�ízení staveništ�. 
Plocha je zpevn�ná a odvodn�ná. ŽB prefabrikované prvky skeletu budou montovány p�ímo 
z dopravního prost�edku, tj. bez uskladn�ní na staveništi. 

9.7.4 Napojení bun�k na inženýrské sít�

Obytná bu�ka AB 5 je napojena na elektrickou sí� a to ze sk�í�ového rozvad��e 230/400V, 
který je veden z odb�ratelské trafo stanice ve východní �ásti pozemku. Sanitární bu�ka SAN – 
600 je taktéž napojena na elektrickou sí� a navíc je ješt� p�ipojena k odb�ru pitné vody od 
vodom�rné šachty pomocí plastové hadice. Odpad bu�ky SAN – 600 je sveden provizorn� do 
stávající kanalizace. K t�mto kontejner�m jsou z�ízeny poch�zné zpevn�né cesty z recyklátu. 

9.7.5 Bu
ky za�ízení staveništ�

Staveništní bu�ky budou instalovány na zpevn�ný a dostate�n� únosný podklad, dle požadavk�
výrobce bun�k. V návrhu situace za�ízení staveništ� je voleno uložení bun�k na betonové pásy, 
které jsou vytvo�eny ze silni�ních panel� 3,0×1,0×0,15m. Mobilní toalety budou pronajaty od 
firmy Europloty s.r.o., stejn� tak jako mobilní oplocení staveništ�. 

Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou p�epravovány a dodávány jako 
stavba na klí�. Kolem dokola na pevno sva�ený ocelový rám odolný proti zkroucení tvo�í 
prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být sestavovány a 
spojovány dle pot�eby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypušt�ním venkovních st�n, nebo 
zabudováním d�lících p�í�ek mohou být tvo�eny libovoln� velké prostory.

9.7.5.1 Kontejnery na odpad 

Sou�ástí za�ízení staveništ� budou 3 kontejnery. První na sm�sný odpad, druhý na plasty a t�etí 
na papír. Odvoz odpadu bude zajiš�ovat firma dodávající kontejnery v pr�b�hu celé výstavby. 
Kontejnery jsou umíst�ny dle situace u výjezdové brány po levé stran� p�i vjezdu do staveništ�. 
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9.7.5.2 Skladové kontejnery SK20 

Ná�adí, drobný materiál a pracovní pom�cky budou skladovány v uzav�ených a uzamykatelných 
skladech. Tyto, celkem 4 kontejnery budou umíst�ny dle výkresu po pravé stran� vjezdu do 
staveništ�. 

Obrázek 80 Stavební bu�ka SK20 

Technická specifikace: 

Venkovní rozm�ry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

Konstrukce: zcela sva�ený ocelový rám z hran�ných 4 mm profil�

St�ny, st�echa: trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 

Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm „slza“ varianty z 18 mm 
p�ekližky 

Rohy kontejner�: z 4 mm sva�ovaného ocelového plechu 

Vrata: dvouk�ídlá vrata jišt�na uzavíracími ty�emi (2x), opat�ena profilovou 
t�snící gumou 

Hmotnost: 1 750 kg 

Technický popis: 

 Základní rám: 

Obvodový podlahový a st�ešní rám – duté ocelové profily.  

Rohové sloupky z ohýbaného ocelového plechu tlouš�ky 4 mm.  

Litinové rohové prvky dle normy ISO – 8 ks 

 Podlaha: 

Podlahové nosníky – ohýbané profily U.  

Poch�zí podlaha – ocelový slzi�kový plech 4 mm.  

Otvory pro vysokozdvižný vozík 

 Obvodové st�ny: 

Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 

 St�echa: 
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Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 

 Kontejnerová vrata: 

Dvouk�ídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími ty�emi (2 ks) a obvodovým 
gumovým t�sn�ním. Úhel otev�ení 270°.

9.7.5.3 Obytné kontejnery AB6 

Pro zhotovitele a další ú�astníky výstavby budou z�ízeny obytné kontejnery. Tyto kontejnery 
budou vybaveny stoly, židlemi a úložnými prostory. Jeden z obytných kontejner� bude sloužit 
jako kuchy�ka a jeden jako vrátnice. 

Vrátnice bude umíst�na v jižní �ásti staveništ�, aby m�la dobrý výhled na vstupní a výjezdovou 
bránu, a také na parkovišt� vozidel zam�stnanc�. 

Obrázek 81 Obytná stavební bu�ka AB6 

Obrázek 82 Dvojitá bu�ka DB 

Technická specifikace: 
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Venkovní rozm�ry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm    

 D/Š/V 6058 × 4876 × 2600 mm (dvojbu�ka DB) 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 

Vnit�ní obložení: bílý nebo d�ev�ný dekor 

Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dve�e 875 x 2000 mm 

 1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

 1x 2 kW topení 

Hmotnost: 1 820 kg 

Technický popis: 

 RÁM 

Z 3 mm silných zastudena válcovaných sva�ovaných ocelových profil� a jekl�. 

 PODLAHA 

Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil� S 235 a jekl�

Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný plech, 
PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 

podlaha: 20 mm silné d�evot�ískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
sva�ované pásy 

 ST�ECHA 

Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 

Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie. Dle požadavku až 150mm izolace. 

Vnit�ní oplášt�ní stropu: 10 mm silná oboustrann� foliovaná d�evot�íska E1 v bílé barv�

 ROHOVÉ SLOUPKY 

ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil� S 235 

 ST�NOVÉ PRVKY 

Kostra: nosné rámy z d�ev�ných hranol�

Vnit�ní oplášt�ní: 10 mm silná oboustrann� foliovaná d�evot�íska E1 v bílé barv�

Venkovní oplášt�ní: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tlouš�ky 0,6 – 0,75 mm 
lakovaný v odstínech RAL 

Izolace: 50 mm minerální vata 

 ELEKTROINSTALACE 

Technická data: 

CEE-venkovní p�ipojovací zástr�ka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 

1 ks rozvad�� na omítku jedno�adý 

1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
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1 ks automat. jisti� LS 10 A (sv�tla) 

2 ks automatický jisti� LS 16 A (zásuvky) 

2 ks zásuvky 

1 ks zásuvka pro topení 2 KW 

1 ks vypína� sv�tla 

2 ks dvoj zá�ivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 

 TEPELNÁ IZOLACE propo�tená 

podlaha (80 cm):  k-Wert: 0,52 W/m2K 

st�echa (100 cm):  k-Wert: 0,43 W/m2K 

venkovní st�na (60 cm):  k-Wert: 0,68 W/m2K 

okna  k-Wert: 2,10 W/m2K 

dve�e  k-Wert: 1,90 W/m2K 

 NOSNOST 

Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sob�. 

nosnost podlahy: 250 kg/m2 

nosnost st�echy: 350 kg/m2 

 ODOLNOST PROTI V�TRU 

Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle v�tru 100 km/h. 

 USAZENÍ, MONTÁŽ 

Kontejner musí být usazen na zákazníkem p�ipravenou vodorovnou plochu (základové hranoly 
ze d�eva nebo betonu se 6 podp�rnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm na kontejner. 
Totéž platí p�i usazení a montáži více kontejner� do sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také 
na betonové pásy, p�i�emž zámrzná hloubka musí odpovídat místním pom�r�m a vlastnostem 
podloží. Rovinnost základ� je p�edpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav 
celkové sestavy. 
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9.7.5.4 Obytná bu
ka SAN – 600 

Obrázek 83 Obytná bu�ka SAN - 600 

Technická specifikace: 

Venkovní rozm�ry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 

Vnit�ní obložení: bílý dekor 

Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dve�e 875 x 2000 mm 

 3x sanitární okno 600 x 600 mm 

 1x mezist�na s vnit�ními dve�mi 

Segment sprcha: 2x sprchovací kabina 

 1x elektrický boiler 220 l 

 4x keramické umyvadlo 

 4x zrcadlo 

 2x v�šák na oble�ení 

Segment WC: 2x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnit�ní dve�e 

 2x držák na toaletní papír 

 2x pisoár 

 2x 1 kW topení 

Hmotnost: 2 600 kg 

Technický popis: 

 RÁM 
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Z 3 mm silných zastudena válcovaných sva�ovaných ocelových profil� a jekl�

 PODLAHA 

Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil� S 235 a jekl�

Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný plech, 
PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 

podlaha: 20 mm silné d�evot�ískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
sva�ované pásy jako vana (PVC je vytaženo 100 mm na bo�ní st�ny) 

 ST�ECHA 

Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 

���������plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie.  

Vnit�ní oplášt�ní stropu:�10 mm silná oboustrann� foliovaná d�evot�íska E1 v bílé barv�

 ROHOVÉ SLOUPKY 

ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil� S 235 

 ST�NOVÉ PRVKY 

Kostra:�nosné rámy z d�ev�ných hranol�

Vnit�ní oplášt�ní:�10 mm silná oboustrann� foliovaná d�evot�íska E1 v bílé barv�

Venkovní oplášt�ní:�z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tlouš�ky 0,6 – 0,75 mm 
lakovaný v odstínech RAL 

Izolace:�50 mm minerální vata (za p�íplatek až 150mm izolace) 

 MEZIST�NY 

	
���d�ev�ný rám 

���������bez isolace nebo na p�ání s izolací z minerální vaty 50 mm 

��
�������d�evot�íska bílá nebo za p�íplatek d�ev�ný dekor sv�tlý dub, tlouš�ka 10mm 

 ELEKTROINSTALACE 

Technická data: 

dle �SN A EN Norem, TN-S sí�

CEE-venkovní p�ipojovací zástr�ka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 

1 ks rozvad�� na omítku jedno�adý 

1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

1 ks automat. jisti� LS 10 A (sv�tla) 

2 ks automatický jisti� LS 16 A (zásuvky) 

2 ks zásuvky 

1 ks zásuvka pro topení 2 KW 

1 ks vypína� sv�tla 

2 ks dvojzá�ivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 
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Elektroinstalace je v provedení pod omítkou v provedení do vlhka. Všechny díly odpovídají 
normám EN. Dle požadavku možnost instalace pro sít� IT 

 VODOINSTALACE 

standartní provedení v PVC 

��������PVC trubka 1“, 3“ nebo 1“, bo�ní p�ívod p�es st�nu kontejneru. 

���	���������������p�es podstolový pr�tokový oh�íva� 5 l nebo p�es elektrický bojler 220 l 

�������odvodn�n je p�es um�lohmotné trubky propojené v kontejneru, bokem p�es 
kontejnerovou st�nu a musí být odvedeny do schválené kanaliza�ní sít�. 

 TEPELNÁ IZOLACE propo�tená: 

����������������� k-Wert: 0,52 W/m2K 

��������� �������� k-Wert: 0,43 W/m2K 

���!������������"�������� k-Wert: 0,68 W/m2K 

�!���� !#$�	���2,10 W/m2K 

������� !#$�	���1,90 W/m2K 

 NOSNOST 

Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sob�  

nosnost podlahy: 250 kg/m2 

nosnost st�echy: 350 kg/m2 

 ODOLNOST PROTI V�TRU 

Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle v�tru 100 km/h. 

  USAZENÍ, MONTÁŽ 

Kontejner musí být usazen na zákazníkem p�ipravenou vodorovnou plochu (základové hranoly 
ze d�eva nebo betonu se 6 podp�rnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm na kontejner. 
Totéž platí p�i usazení a montáži více kontejner� do sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také 
na betonové pásy, p�i�emž zámrzná hloubka musí odpovídat místním pom�r�m a vlastnostem 
podloží. Rovinnost základ� je p�edpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav 
celkové sestavy. 

9.7.5.5 Mobilní toaleta TOP LINE 

Typ: Top line 

Váha: 78 kg 

Výška sedáku: 51 cm 

Vnit�ní rozm�r: 100×100×212 cm 

Vn�jší rozm�r: 106×106×233 cm 

Kapacita: 210 litr�

Obrázek 84 Mobilní toaleta 
TOP LINE
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9.7.6 Návrh po�tu obytných a sanitárních kontejner�

• OBYTNÉ KONTEJNERY 

(Plocha jednoho obytného kontejneru je cca 15 m2) 

1× stavbyvedoucí min. 13 m2 1 kontejner 

2× mistr 2×15 m2 2 kontejnery 

1× p�ípravá� + 1× administrat.pracovník 1×10+1×5 = 15 m2 1 kontejner 

Investor (TDI, stavební dozor) 1×10 = 10 m2 1 kontejner 

Koordina�ní porady – cca 15 ú�astník� 15×2,0 = 30 m2 2 kontejnery 

Kuchy�ka  1 kontejner 

Vrátnice  1 kontejner 

Šatny: 

duben 2014 – �erven 2014: max 16 pracovník�

16×1,75 = 28 m2 2 kontejnery 

�ervenec 2014 – duben 2015: max 33 pracovník�

33×1,75 = 58 m2 4 kontejnery 

Celkem: 

duben 2014 – �erven 2014  11 kontejner�

�ervenec 2014 – duben 2015  13 kontejner�

• SANITÁRNÍ KONTEJNERY 

Pracovníci bez vedení stavby: 

33 osob (na 10 osob jedno umyvadlo) 4 umyvadla 

30 osob (na 15 osob jeden sprchový kout) 2 sprch.kouty 

33 osob (na 11 – 50 muž� 2 sedadla+2 pisoáry) 2 sedadla 

2 pisoáry 

Tabulka 31 Ukazatele pro dimenzování záchod�

Po�et pracovník�
<10 
žen 

30 
žen 

50 
žen 

80 
žen 

<10 muž� 50 muž� 100 muž�

Po�et záchod�
1 

WC 
2 

WC 
3 

WC 
4 

WC 
1 sedadla + 1 

pisoár 
2 sedadla + 
2 pisoáry 

3 sedadla + 3 
pisoáry 

Pracovníci z vedení stavby: 

Pro vedení stavby navržena samostatn� 1 sanitární bu�ka, pro ostatní pracovníky druhá. 

Celkem:  2 kontejnery 



Obchodní centrum Mohelnice  139 
Bc. Romana Sovová 

9.7.7 Stanovení pot�ebných ploch pro uskladn�ní materiálu 

Z celkového objemu ornice bude ponechána na obsypy cca 3.550 m3 ornice, která bude využita 
pro zp�tnou rekultivaci pozemku v rámci stavby. 

o 	istá plocha skládky: 

34 �� �5 �67
.8

F0  �istá plocha skládky [m2 ] 

z  zásoba materiálu [m3 ] 

q  množství materiálu v m3, které lze uskladnit na 1 m2 plochy 

o Celková plocha pro uskladn�ní materiálu 

3 ��349
�  koeficient využití skladovací plochy 

34 �� :;;4<�; � �����7.  3 �� .:=>4�?? � �� ��7.

9.8 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 
Dle stavebního zákona �. 350/2012, kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb. §104 odstavec 2 
písmene g vyžadují stavební ohlášení vybrané mobilní kontejnery a dle §104 odstavce 2 
písmene h p�ípojka vody, kanalizace a el. energie za�ízení staveništ�. 

9.9 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska BOZP 
Na staveništi budou dodržovány následující právní p�edpisy: 

• Zákon �. 225/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o 
zjišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek BOZP), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

• Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí 

• Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb., o zp�sobu evidence úraz�, hlášení a zasílání záznam�
o úrazu. 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

• Na�ízení vlády �. 405/2004 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým 
se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�. 
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• Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a 
dezinfek�ních prost�edk�. 

• Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

• Zákon �. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). 
Definuje pojem staveništ� v § 3 odst. 3, dále jmenuje stavby za�ízení staveništ�, které 
nevyžadují ohlášení ani stavební povolení v § 103 odst. 1 písm. a) a samoz�ejm� také 
stavby za�ízení staveništ� které vyžadují ohlášení v § 104 odst. 2 písm. g). 

• Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyžaduje u projektové dokumentace 
k žádosti o stavební povolení, pro ohlášení stavby a k oznámení stavby ve zkráceném 
stavebním �ízení v souhrnné technické zpráv� zhodnocení staveništ� a v zastavovacím 
plánu vyzna�ení hranice staveništ�.  

• Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tyto požadavky platí 
také pro do�asné stavby za�ízení staveništ�.  

• Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). Tento zákon upravuje 
požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na staveništi v § 3.  

9.10 Ochrana životního prost�edí 
Stavba je navržena tak, aby spl�ovala veškerá ustanovení, dle platných právních p�edpis� a 
vyhlášek. P�i výstavb� nedochází k uvoln�ní nadm�rného množství toxických látek a 
provozních kapalin. Nakládání s již vzniklými odpady se �ídí katalogem odpad� v souladu 
s ustanovením Ministerstva životního prost�edí dle p�ílohy vyhlášky 381/2001 Sb. Jednotlivé 
aspekty jsou popsány v kapitole 13) Environmentálním plánu, kde jsou jednotlivé body 
popsány a rozd�leny do kategorií podle nebezpe�nosti. V tomto bod� jsou �ešeny i zp�soby 
omezení hluku a prachu. 

9.11 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�
Za�átek výstavby: duben 2014 

Dokon�ení výstavby: duben 2015 

Za�átek výstavby SO04: kv�ten 2014 

Konec výstavby SO04: duben 2015 

9.12 Použité zdroje 

http://www.ab-cont.cz/[92]

http://www.europloty.cz/[93]

http://www.webdesign-shop.cz/  [94]
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10 KOORDINACE AUTOJE�ÁBU 

10.1 Obecné informace o problematice 
Automobilový je�áb bude sloužit pro montáž ŽB skeletu a oplášt�ní. Posuzuji zde typ stroje 
Liebherr LTM 1160 – 5.1, který se po podrobném posuzování ukázal jako dolní hranice 
vhodnosti pro vyhov�ní. Nejprve jsem navrhla typ LTM 1090, který vyhov�l pro nosnost 
jednotlivých prvk� p�i osazování v konstrukci, ovšem již absolutn� nevyhov�lo kritériem 
vzdálenosti dopravního prost�edku na staveništní komunikaci, jelikož budou prvky montovány / 
osazovány p�ímo z dopravního prost�edku bez využití meziskládky. Tímto návrhem bude 
zefektivn�no �asové nasazení automobilového je�ábu, které a�koliv na druhou stranu �asov�
omezí valníky s dopravovanými prefa prvky, tak i tak je tento návrh finan�n� i technologicky 
výhodn�jší.  

Podrobná specifika ke stroji Liebherr LTM 1160 – 5.1 je v kapitole 8, konkrétn� bod 8.3.31) 
Autoje�áb Liebherr LTM 1160 – 5.1.

10.2 Ov��ení kritických b�emen 
Navrhovaný je�áb LTM 1160 – 5.1 je v následujících tabulkách posuzován na základ� vhodn�
zvolených prvk� v konstrukci, které by mohly zp�sobit komplikace v montáži. Prvky jsem 
vybírala dle výkresu skeletu a to na základ� úvahy. Postup výb�ru je znázorn�n v p�íloze B.16) 
Montážní schéma skeletu. Snažila jsem se vycházet z pravidla nejt�žšího, nejvzdálen�jšího a 
kriticky osazeného prefa výrobku. V n�kterých p�ípadech nemuselo být všech kritérií 
posouzeno, a to tam, kde byl z�ejmý vyhovující výsledek posudku. Vždy poslední bod tabulky 
je ur�en pro naložení nejt�žšího prvku z valníku, tedy posouzení vhodné vzdálenosti a postavení 
valníku na cest�. Tu�n� jsou pak znázorn�ny prvky, kde je t�eba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož 
je výsledek vyhovující, ovšem na t�sné hranici.  

• POZICE A 

Tabulka 32 Ov��ení kritických b�emen – pozice A 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

A1 ZN15P 6,125 21,70 26,5 16,0 vyhovuje 
A2 V3.2 16,525 13,00 26,5 30,0 vyhovuje 
A3 S10 4,525 23,10 26,5 14,8 vyhovuje 

A4 (A2-
NA) 

V3.2 16,525 17,50 26,5 
24,0 vyhovuje 

• POZICE B 

Tabulka 33 Ov��ení kritických b�emen – pozice B 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

B1 PR1 14,875 16,2 26,5 23,0 vyhovuje 
B2 V3 16,525 20,0 26,5 18,0 vyhovuje 
B3 PR2 18,688 10,9 22,0 37,0 vyhovuje 

B4 (B3-NA) PR2 18,688 18,1 26,5 22,0 vyhovuje 
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• POZICE C 

Tabulka 34 Ov��ení kritických b�emen – pozice C 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

C1 V4.1 16,408 20,1 26,5 17,0 vyhovuje 
C2 (C1-NA) V4.1 16,408 20,3 26,5 16,7 vyhovuje 

• POZICE D 

Tabulka 35 Ov��ení kritických b�emen – pozice D 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

D1 S7P 4,125 14,6 26,5 19,0 vyhovuje 
D2 V4 16,408 20,0 26,5 27,5 vyhovuje 

D3 (D2-
NA) 

V4 16,408 20,5 26,5 
27,5 vyhovuje 

• POZICE E 

Tabulka 36 Ov��ení kritických b�emen – pozice E 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

E1 ZT7P 1,940 28,9 35,5 10,5 vyhovuje 
E2 V1.2 16,525 20,0 26,5 18,0 vyhovuje 
E3 V1 16,525 5,3 26,5 75,0 vyhovuje 

E4(E2-NA) V1.2 16,525 19,1 26,5 20,0 vyhovuje 

• POZICE F 

Tabulka 37 Ov��ení kritických b�emen – pozice F 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

F1 V2.1 16,408 21,0 26,5 16,5 vyhovuje 
F2 ZT3 1,628 5,3 26,5 75,0 vyhovuje 
F3 V2.1 16,408 18,3 26,5 21,0 vyhovuje 

• POZICE G 

Tabulka 38 Ov��ení kritických b�emen – pozice G 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

G1 V1 16,525 6,3 26,5 65,0 vyhovuje 
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G2 V1 16,525 19,4 26,5 18,5 vyhovuje 
G3 PR1 14,875 16,2 26,5 24,0 vyhovuje 

G4(G2-NA) V1 16,525 19,1 26,5 19,0 vyhovuje 

• POZICE H 

Tabulka 39 Ov��ení kritických b�emen – pozice H 

Ozna�ení 
v zát�žové 

k�ivce 
prvek 

hmotnost 
[t] 

montážní 
vzdálenost 

[m] 

vzdálenost 
vyložení 

[m] 

únosnost 
dle 

grafu 

vyhovuje / 
nevyhovuje

H1 V3 16,525 19,9 26,5 17,5 vyhovuje 
H2 V2 16,408 20,4 26,5 18,0 vyhovuje 

H3(H1-NA) V3 16,525 15,4 26,5 27,0 vyhovuje 

10.3 Ov��ení kritických b�emen z grafu 

Obrázek 85 Ov��ení kritických b�emen – pozice A 
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Obrázek 86 Ov��ení kritických b�emen – pozice B 

Obrázek 87 Ov��ení kritických b�emen – pozice C, D 

Obrázek 88 Ov��ení kritických b�emen – pozice E 
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Obrázek 89 Ov��ení kritických b�emen – pozice F 

Obrázek 90 Ov��ení kritických b�emen – pozice G 

Obrázek 91 Ov��ení kritických b�emen – pozice H 
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10.4 Návrh dopravy prefabrikátu 
Pro p�ehlednost p�ikládám p�ílohu s návrhem doprav jednotlivých valník� s materiálem 
pot�ebným k zabudování. Tímto rozpisem se lze �ídit p�i objednávkách a následných kontrolách 
materiálu tak, aby se zefektivnila práce autoje�ábu, který by nem�l mít žádné prostoje. Valníky 
s prefa prvky musejí být objednány v p�esném �ase, aby na stavb� byly valníky vždy v záv�su a 
s p�esn� pot�ebným materiálem. Doprava prefabrikovaných prvk� je navržena ze vzdálenosti 79 
km a proto by doprava chyb�jícího prvku zp�sobila až hodinový prostoj je�ábu. 

P�íloha B.17 ) Návrh ložných ploch p�i doprav� prefabrikát� není striktní, prvky mohou být 
dopravovány i v jiném množství, ovšem vždy ve stejném po�adí. 

10.5 Pravidla p�i montáži autoje�ábem 
Vaza� b�emene je zodpov�dný za uvázání a odvázání b�emene a za použití vhodných 
p�íslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace v rámci systému BOZP. 

Velice d�ležitou �inností je seznámení pracovník� pracujících na montáži skeletu s pravidly p�i 
manipulaci s p�edm�tem zav�šeným na autoje�ábu. 

Vaza� je zodpov�dný za zahájení pohybu je�ábu a b�emene. Provádí-li tuto �innost na jednom 
prvku více vaza��, je tato zodpov�dnost pouze na jednom z nich, p�edem ur�eném, kterém. 
Nevidí-li je�ábník vaza�e na p�ímo, musí být použito signalisty, nebo lze použít za�ízení pro 
p�enos akustických �i vizuálních signál�. Signalista m�že provád�t v p�ípad� pot�eby pouze 
�ízení pohyb� je�ábu a b�emene místo vaza�e s tím, že má v daném okamžiku odpov�dnost za 
p�epravu. Osoba �ídící pohyb je�ábu musí být pro je�ábníka dob�e viditelná, snadno 
identifikovatelná, jako dob�e viditelný pracovní od�v apod. 

Hlavní zásady nutné k dodržování: 

- Pro ú�ely komunikace musí být použito jen omezeného po�tu signál�

- Signály musí být z�etelné a dostate�n� odlišné, aby nedošlo k nedorozum�ní 

- Signály za pomoci rukou lze aplikovat jen v p�ípad�, kdy je dostate�ná viditelnost 
je�ábníka a signalisty. 

- Signály za pomoci rukou musí být co nejpodobn�jší intuitivním pohyb�m 

- V p�ípad� akustických signál� p�es vysíla�ku je je�ábník povinen je�áb zastavit, 
p�estane li spojení. Povinností signalisty je nep�etržité opakování pokyn�, aby je�ábník 
poznal, kdy dojde k ne�ekanému p�erušení. V p�ípad�, že je�ábník nerozumí z�eteln�
signálu, nesmí zahájit pohyb je�ábu.  

Je�ábník, vaza� nebo signalista jsou povinni p�ed zahájením manipulací se dohodnout na 
systému komunikace. 

10.6 Použité zdroje 

	SN ISO 12480-1 Je�áby – Bezpe�né používání – 	ást 1: Všeobecn�, 	SNI [95]

07/1999 

http://www.dashofer.cz/download/pdf/sbpe_ukazka.pdf[96]
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11 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

11.1 Základní informace o BOZP 
Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci je jedním z nejd�ležit�jších aspekt� v dob� výstavby 
Obchodního centra v Mohelnici. Je vhodné v�novat této kapitole nemalou pozornost. 

Bezpe�nost práce na staveništi a jejím hlavním provád�cím p�edpisem pro bezpe�né provád�ní 
stavebních prací je na�ízení vlády �íslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Toto na�ízení vlády p�edstavuje 
provád�cí p�edpis k zákonu �íslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti 
a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. Dalším z provád�cích 
p�edpis�, které musí být dodrženy, je na�ízení vlády �íslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Na�ízení vlády �íslo 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
a v neposlední �ad� na�ízení vlády �íslo 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní 
bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní novely �íslo 405/2004 Sb. 

Za toto dodržování je zodpov�dný zhotovitel stavby. Základní povinností zhotovitele je 
p�edevším: 

− Zajišt�ní, aby všichni zam�stnanci prošli p�íslušnou zdravotní (BOZP) a odbornou 
zp�sobilostí, zaškolením k �innostem, které mají provád�t. Seznámení 
s technologickým postupem prací, který se jich týká. Technologický postup musí být na 
pracovišti k dispozici. Není nutné, aby �ídil práce zodpov�dný pracovník, pokud 
pracovní skupina nemá více jak 5 pracovník�. 

− Dle odhadovaného stupn� ohrožení musí být pracovníci vybaveni p�íslušnými osobními 
ochrannými pracovními prost�edky a dále vhodnými pracovními pom�ckami. 

− Zajišt�ní, aby �innost zam�stnavatele a práce jeho zam�stnanc� byly organizovány a 
provád�ny tak, aby sou�asn� byli chrán�ni také zam�stnanci dalšího zam�stnavatele. 

Zhotovitel je povinen ov��ovat znalosti pracovník� a vést evidenci o školení, zkouškách a 
odborné zdravotní zp�sobilosti. O proškolení pracovník� se uvádí zápis do stavebního deníku. 

11.2 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., O požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky si dále uvedeme, které její �ásti 
spadají pod náš konkrétní p�ípad montované prefabrikované haly obchodního domu. Vyberu 
zde nejd�ležit�jší informace z pot�ebných ucelených �ástí a vyjád�ím se k jejich dodržení 
z �asového, v�cného a prostorového hlediska. U bod�, kde se k žádné konkrétní �innosti 
nevyjád�ím, p�edpokládám náhodné p�sobení. Zabývám se p�evážn� p�ílohou s názvem: 

Další požadavky na zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel 
povinen zajistit p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpe�ný provoz a 
používání technických za�ízení poskytovaných zam�stnanc�m pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou. 
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I. ZAJIŠT�NÍ PROTI PÁDU TECHNICKOU 
KONSTRUKCÍ 

Zp�sob zajišt�ní a rozm�ry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze provád�ných prací, 
p�edpokládanému namáhání a musí umož�ovat bezpe�ný pr�chod. 

Zábradlí se skládá z horní ty�e (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimáln�
0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní v�tší než 2 m, musí být prostor mezi horní ty�í a 
zarážkou u podlahy zajišt�n proti propadnutí osob osazením jedné nebo více st�edních ty�í, 
p�ípadn� jiné vhodné výpln�, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostate�nou se 
považuje výška horní ty�e nejmén� 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní p�edpisy 
jinak. 

Jestliže provedení ur�ité pracovní operace vyžaduje do�asné odstran�ní konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provád�ní této operace p�ijata ú�inná náhradní bezpe�ností 
opat�ení. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opat�ení provedena. Bezprost�edn� po do�asném p�erušení nebo ukon�ení p�íslušné pracovní 
operace se odstran�ná konstrukce ochrany proti pádu op�t osadí. 

Technické konstrukce (jako ochranné zábradlí, lešení a ohrazení) musí být dostate�n� pevné a 
odolné v��i vn�jším silám a nep�íznivým vliv�m. Tyto ochranné prost�edky se vyskytují po 
obvodu v úrovni stropní/st�ešní konstrukce. Jedná se o zábradlí se spodní zarážkou a st�edovou 
ty�í o výšce 1,1m, jelikož volná hloubka za hranou nep�ekro�í hranici 30m. Dále se pak bude 
vyskytovat ohrani�ení zábradlím kolem volných otvor� p�esahující 0,25m, jako jsou šachty, 
schodiš�ové prostory, nedobetonované �ásti a jakékoliv prostupy stropní konstrukcí. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �ervenec, srpen 2015. 

II. ZAJIŠT�NÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI 
OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROST�EDKY 

Zam�stnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prost�edky odpovídaly povaze provád�né 
práce, p�edpokládaným rizik�m a pov�trnostní situaci. Zam�stnanec se musí p�ed použitím 
osobních ochranných pracovních prost�edk� p�esv�d�it o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadnosti. 

Zam�stnanci je zamezen p�ístup do prostoru, v n�mž hrozí nebezpe�í pádu (1,5 metru od 
volného okraje). 

OOPP proti pádu z výšky použijeme tehdy, nelze-li použít, nebo pokud už je odstran�na 
technická konstrukce pro kolektivní ochranu. Osobní zajišt�ní chrání pracovníka po celou dobu 
práce v prostorách s nebezpe�ím pádu v�etn� doby, kdy se pracovník p�esouvá na jiné místo. 
Osobním jišt�ním bude v našem p�ípad� celot�lový postroj na lan�, který bude upevn�n 
v kotevním míst�. Kotvící místo musí být ve sm�ru pádu dostate�n� odolné. Bližší požadavky 
na kotvící systémy a za�ízení jsou stanoveny v 	SN EN 795 (83 2628). Instalace má být 
provedena odborn� zp�sobilou osobou/zam�stnancem, který je pov��ený od zam�stnavatele. 
Zajiš�ovací vedení nelze vést p�es ostré hrany. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �ervenec, srpen 2015. 

III. POUŽÍVÁNÍ ŽEB�ÍK	
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P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen obli�ejem k žeb�íku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného uchopení a spolehlivou oporu. 

Po žeb�íku mohou být vynášena (snášena) jen b�emena o hmotnosti do 15 kg. Po žeb�íku nesmí 
vystupovat (sestupovat) ani na n�m pracovat více než jedna osoba. Žeb�ík nesmí být používán 
jako p�echodový m�stek s výjimkou p�ípad�, kdy je k takovému použití výrobcem ur�en. 

Žeb�íky musí horním koncem p�esahovat výstupní plošinu nejmén� o 1,1 m, p�i�emž tento 
p�esah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou �ástí konstrukce, za kterou se vystupující 
m�že spolehliv� p�idržet. Sklon žeb�íku nesmí být menší než 2,5:1, za p�í�lemi musí být volný 
prostor alespo� 0,18 m a u paty žeb�íku ze strany p�ístupu musí být zachován volný prostor 
alespo� 0,6 m. Žeb�ík musí být postaven tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou dobu 
použití. P�enosné d�ev�né žeb�íky o délce v�tší než 12 m nelze používat. 

Toto opat�ení se vztahuje na náhodné používání žeb�ík� na staveništi. Jakožto jakékoliv 
montážní práce p�i osazování prefabrikovaných prvk�, vstup do stavební jámy, výlezy na 
bedn�ní st�n, na osobní ochranné zabezpe�ení stropních a st�ešních konstrukcí. V míst� otvoru 
pro schodišt�, které ješt� nebylo vybudováno. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� kv�ten 2015 - duben 2016. 

IV. ZAJIŠT�NÍ PROTI PÁDU P�EDM�T	 A 
MATERIÁLU 

Materiál, ná�adí a pracovní pom�cky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po celou dobu 
uložení zajišt�ny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, pom�cek, ná�adí, 
v�etn� osob nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce stanovenou v pr�vodní dokumentaci. 

Jedná se o �ásti bedn�ní, armatury, veškeré pomocné materiály, nástroje, OOPP a dopl�kový 
materiál. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� duben 2015 - duben 2016. 

V. ZAJIŠT�NÍ POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE A 
V JEHO OKOLÍ 

Ohrožený prostor musí mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén�

- 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m,  

- 2 m p�i práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

Ší�ka ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která prochází vn�jší hranou volného 
okraje pracovišt� ve výšce. 

Výskyt je po obvodu celé budovy po zhotovení prefabrikované konstrukce, na ploše v úrovni 
strop� a st�ešní konstrukce. Jedná se zde o výšku p�esahující 3 metry. 

Speciální opat�ení se nachází u vývrt� pilot ø0,6m, jedná se zde o hloubky vrt� od 3,50m do 
14,50m. Jelikož není možné ohrazovat každý vrt piloty zvláš� v okruhu 2 m, je zde zajišt�no 
jiné opat�ení proti pádu. Jde o krátkodobá opat�ení, jelikož po vývrtu piloty musí dojít v co 
nejkratší dob� k betonáži. 
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Dále se jedná o ohrožení p�i práci na st�ešní konstrukci, kdy je ohrožený prostor v okolí celé 
budovy. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �erven 2015; �ervenec - srpen 2015. 

VI. PRÁCE NA ST�EŠE 

Zam�stnance vykonávající práci na st�eše je nutné chránit proti 

− Pádu ze st�ešních pláš�� na volných okrajích 

− Sklouznutí z plochy st�echy p�i jejím sklonu nad 25 stup��

− Propadnutí st�ešní konstrukcí 

Ochranu proti pádu ze st�echy nejen po obvodu, ale i do sv�tlík�, technologických i jiných 
otvor�, zam�stnavatel zajistí použitím ochranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prost�edk� proti pádu. 

Zajišt�ní proti sklouznutí zam�stnavatel zajistí použitím žeb�ík� upevn�ných v míst� práce a 
pot�ebných komunikací, p�ípadn� použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prost�edk� proti pádu. 

Zajišt�ní proti propadnutí se provádí na všech st�ešních pláštích, kde je p�dorysná vzdálenost 
mezi lat�mi nebo jinými nosnými prvky st�ešní konstrukce v�tší než 0,25m a kde není zaru�eno, 
že jednotlivé st�ešní prvky jsou bezpe�né proti prolomení. 

Jedná se o práce na celé ploše st�echy obchodního domu. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �ervenec 2015 - srpen 2015. 

VII. DO�ASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zp�sobem p�estavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v pr�vodní dokumentaci a pod vedením osoby, která 
je k tomu odborn� zp�sobilá. Provád�t uvedené �innosti mohou pouze zam�stnanci, kte�í byli 
vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ov��eny.  

Žeb�íky nelze používat jako podp�rný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žeb�ík�, které 
jsou k tomuto ú�elu výrobcem ur�eny. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i 
d�ev�né sbíjené žeb�íky. 

Platí pro lešení vn� i vevnit� objektu, které musí tvo�it tuhý celek zajišt�ný proti lokálnímu i 
celkovému vybo�ení. Veškeré tyto do�asné konstrukce lze užívat až po jejich náležitém p�edání 
odpov�dnou osobou do užívání. Zápis o p�edání a p�evzetí do stavebního deníku. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �ervenec 2015 - duben 2016. 

VIII. SHAZOVÁNÍ P�EDM�T	 A MATERIÁLU 

Shazovat p�edm�ty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za p�edpokladu, že 
místo dopadu je zabezpe�eno proti vstupu osob, okolí je chrán�no proti p�ípadnému odrazu 
nebo rozst�iku shozeného p�edm�tu nebo materiálu, materiál je shazován uzav�eným shozem až 
do místa uložení, je provedeno opat�ení, zamezující nadm�rné prašnosti, hlu�nosti, �i jiných 
nežádoucích ú�ink�. Nelze shazovat p�edm�ty a materiál, kdy není možné bezpe�n�
p�edpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, který by mohl strhnout zam�stnance z výšky. 
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P�edpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 

IX. P�ERUŠENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

P�i nep�íznivé pov�trností situaci je zam�stnavatel povinen zajistit p�erušení prací. Za 
nep�íznivou pov�trnostní situaci se p�i pracích ve výškách považuje: 

a) Bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 

b) �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla v�tru 5 stup�� Bf) p�i práci na zav�šených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 m výšky, v ostatních 
p�ípadech silný vítr o rychlosti 11 m/s (síla v�tru 6 stup�� Bf) 

c) Dohlednost v míst� práce menší než 30 m 

d) Teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10°C 

Vzhledem k faktu, že �ešená etapa stropní a st�ešní konstrukce by m�la probíhat v letních 
m�sících, nep�edpokládáme výskyt mraz�. Komplikace mohou nastat p�i v�tších pov�trnostních 
podmínkách, jelikož je objekt vystaven na volné ploše v�tšímu nárazu v�tr�. Pozor si dáváme 
také na bou�e, dešt�. (Silný mráz je pro pracovníky taktéž nebezpe�ný, v kombinaci s v�trem by 
výkony pracovník� nebyly plnohodnotné, ovšem dle harmonogramu práce ve výškách nebude 
za mrazivého po�así probíhat). 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �erven 2015 - �íjen 2015. 

X. KRÁTKODOBÉ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

P�i krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvk� se mohou 
stavební prvky osazovat a vzájemn� spojovat z konzol, z nava�ených nebo jiným zp�sobem 
upevn�ných p�í�lí, z profil� ztužujících p�íhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných 
ploch, pokud zam�stnanec použije osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu. 

Platí pro všechny výjime�né p�ípady krátkodobých prací ve výškách. P�evážn� se jedná o 
dopl�kovou montáž na prefabrikované konstrukci hrubé stavby. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �ervenec 2015, jinak celé období stavby duben 2015 –
duben 2016. 

XI. ŠKOLENÍ ZAM�STNANC	

Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o BOZP ve výškách a 
nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci 
nemohou pracovat z pevných bezpe�ných pracovních podlah. Dále školení o montáži a 
demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 

Velmi d�ležité v pr�b�hu celé výstavby objektu. Zam�stnavatel je povinen zajistit školení 
BOZP zam�stnanc�m, vztahující se k rizik�m, s nimiž m�že p�ijít zam�stnanec do styku na 
pracovišti. Je taktéž od zam�stnavatele pot�eba kontrolovat zdravotní zp�sobilost pracovník�, tj. 
v�etn� náhodného testování na návykové látky. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� duben 2015 - duben 2016. 
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11.3 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 
Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích. Op�t se budu v�novat hlavn� p�íloze: 

P�íloha �. 1 Další požadavky na staveništ�

Obecné požadavky 

I. POŽADAVKY NA ZAJIŠT�NÍ STAVENIŠT�

Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení následujících zásad: 

- staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejmén� 1,8 m. P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související p�ilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich 
co nejmén� narušit. Náhradní komunikace je nutno �ádn� vyzna�it a osv�tlit, nepoužívané 
otvory, prohlubn�, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpe�í pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 

Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, provád�jícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou na všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 

Po celou dobu provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav pracoviš� a 
dopravních komunikací; požadavky na osv�tlení stanoví zvláštní právní p�edpis. 

P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no bezpe�né provedení práce, pop�ípad�
umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, pop�ípad� jeho 
bezprost�ední blízkosti. 

Zhotovitel je povinen zabezpe�ení staveništ�, tedy zajistit do�asné oplocení stavby oplocením o 
výšce min. 1,8m. Druh oplocení je na úvaze zhotovitele. Po celou dobu realizace budou u 
vjezdu na staveništ� viditeln� zav�šeny zna�ky ohledn� zákazu vstupu nepovolaných osob, 
zna�ky upozor�ující na výjezd vozidel stavby, povolený vstup jen v reflexní vest� a s ochrannou 
p�ilbou. Staveništ� bude v noci a za snížené viditelnosti osv�tleno. Krom� oplocení se 
doporu�uje, v dob� nep�ítomnosti pracovník� stavby, aby se na stavb� pohybovala bezpe�ností 
služba. 

Jelikož bude staveništ� �ádn� ozna�eno a bude na n�j omezen vstup osobám nepovolaným, p�i 
dodržení bezpe�nostních p�edpis�, norem a plán� BOZP nedojde k ohrožení bezpe�nosti a 
ochrany zdraví t�etích osob. 
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P�edpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 

II. ZA�ÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 

Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostate�n� chrán�ny p�ed nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba do�asného za�ízení pro rozvod energie a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozvád�né energie, podmínkám vn�jších vliv� a odborné zp�sobilosti fyzických osob, 
které mají p�ístup k sou�ástem za�ízení. Rozvody energie, existující p�ed z�ízením staveništ�, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditeln� ozna�eny. 

Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypína� elektrického za�ízení musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být ozna�en 
a zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci a s jeho umíst�ním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z provozních d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena 
proti neoprávn�né manipulaci. 

Bližší informace jsou �ešeny v návrhu za�ízení staveništ�, jejich napojení, vedení a odvod 
kanalizace. Celé vedení rozvod� je v provozu až do ukon�ení realizace stavby. 

P�edpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 

III. POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠT� NA 
STAVENIŠTI 

Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 

- po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 

- maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 

- pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Zhotovitel zajiš�uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem a v intervalech 
stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� polohy a po mimo�ádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpe�í ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prost�edí. 

Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení život� nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop�ípad� k ohrožení majetku nebo 
životního prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních vliv�, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, pop�ípad� vlivem jiných 
nep�edvídatelných okolností. D�vody pro p�erušení práce posoudí a o p�erušení práce 
rozhodne fyzická osoba pov��ená zhotovitelem. 

P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení k ochran� bezpe�nosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat�eních. 
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Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
pop�ípad� provozních podmínek, které by mohly nep�ízniv� ovlivnit bezpe�nost práce zejména 
p�i používání a provozu stroj�, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu provedení 
nezbytné zm�ny technologických postup� tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. 

Pro p�ípad jakéhokoliv úrazu budou na stavb� vyv�šena �ísla tís�ových linek, základní postupy 
první pomoci a bude k dispozici lékárni�ka �i hasicí p�ístroj. 

P�edpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 

P�íloha �. 2 Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a 
používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJ	

P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce. P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu 
stroje v pr�b�hu všech pracovních �inností, stroje. (únosnost p�dy, sjezdy, podzemní a 
nadzemní vedení) 

Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstražným signálem.  Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor. Prostor ohrožený �inností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
za�ízení zv�tšeným o 2m. 

Stroje, p�i jejichž �innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp�sobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpe�né p�enášení vibrací p�sobících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, za�ízení, a podobn�. 

Tyto opat�ení jsou nutné dodržovat zejména u stroj� zemních prací, tj. pásový dozer, pásové 
rypadlo, rypadlo-naklada�, grejdr, vibra�ní válec, nákladní automobil atd. Zejména se jedná o 
seznámení obsluhy s místními podmínkami, jako podzemní a nadzemní vedení, p�ekážky 
v prostoru staveništ� aj. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� kv�ten - �ervenec 2015 a zá�í – listopad 2015. 

II. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní �innost v takové vzdálenosti od okraje svah� a výkop�, 
aby s ohledem na únosnost p�dy nedošlo k jeho z�ícení. 

Pod st�nou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní �innost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpe�í jeho zasypání. 

P�i použití více stroj� na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroj�. 

P�i jízd� ze svahu a p�i práci na svahu obsluha stroje používá bezpe�nou techniku jízdy tak, aby 
nedošlo k nebezpe�nému posunutí t�žišt� stroje a ztrát� jeho stability. 

P�i nakládání materiálu na dopravní prost�edek lze manipulovat s pracovním za�ízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prost�edku nenaráželo. Nelze-li se 
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p�i nakládání vyhnout manipulaci pracovním za�ízením stroje nad kabinou dopravního 
prost�edku je nutno zajistit, aby se b�hem nakládání v kabin� nezdržovaly žádné fyzické osoby. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní za�ízení stroje spušt�no na zem, 
pop�ípad� na podložku na zemi nebo umíst�no v p�edepsané p�epravní poloze a zajišt�no v 
souladu s návodem k používání. 

P�evisy, které p�i rýpání p�ípadn� vzniknou, je nutno neprodlen� odstranit. 

Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není p�i provozu stroj� dovoleno roztloukat 
horninu dnem lopaty a urovnávat terén otá�ením lopaty. 

Lopata stroje smí být �išt�na jen p�i vypnutém motoru stroje.  

Platí op�t pro všechny automobily a stroje zmín�né v p�edešlém bod�. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� kv�ten - �ervenec 2015 a zá�í – listopad 2015. 

III. MÍCHA�KY 

Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu. P�i ru�ním vhazování složek sm�si do 
mícha�ky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben mícha�ky není dovoleno 
�istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty drženými v ruce. 

Mícha�ky budou využívány pro míchání sm�sí ur�ených pro zálivky prefabrikovaných prvk� po 
osazení, dále v p�ípad� omítání p�í�ek a v neposlední �ad� pro drobné dod�lávky betonových 
konstrukcí, které budou zhotovovány p�evážn� za pomoci autodomícháva��. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �erven - �íjen 2015. 

V. DOPRAVNÍ PROST�EDKY PRO P�EPRAVU 
BETONOVÝCH A JINÝCH SM�SÍ 

P�ed jízdou, zejména po ukon�ení pln�ní nebo vyprazd�ování p�epravního za�ízení, 
zkontroluje �idi� dopravního prost�edku, dále jen vozidla, zajišt�ní výsypného za�ízení 
v p�epravní poloze, pop�ípad� je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

P�i p�ejímce a p�i ukládání sm�si musí být vozidlo umíst�no na p�ehledném a dostate�n�
únosném míst� bez p�ekážek zt�žujících manipulaci a pot�ebnou vizuální kontrolu. 

Platí pro betonáž monolitické rampy pro skládku zboží, op�rnou st�nu, základové kalichy a 
betonáže podlahové drátkobetonové desky v objektu. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �erven 2015, srpen - zá�í 2015. 

VI. �ERPADLA SM�SI A STROJNÍ OMÍTA�KY 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra�ní žlaby a jiná za�ízení pro dopravu 
betonové sm�sí musí být vedeny a zajišt�ny tak, aby nezp�sobily p�etížení nebo nadm�rné 
namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl p�etlak uvnit� nádoby zrušen podle 
návodu k používání, nap�íklad odvzduš�ovacím ventilem. 

Vyúst�ní potrubí na �erpání sm�si musí být spolehliv� zajišt�no tak, aby riziko zran�ní 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických ú�ink�
dopravované sm�si bylo minimalizováno. 
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P�i provozu �erpadel není dovoleno p�ehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ru�n�
p�emis�ovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci �erpadla a 
do nebezpe�ného prostoru u koncovky hadice. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
provád�na jen p�i zajišt�ní stability auto�erpadla skláp�cími a výsuvnými op�rami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

P�emis�ovat auto�erpadlo lze jen s výložníkem složeným v p�epravní poloze. 

D�ležité u dopravy betonové sm�si do podlahové konstrukce vevnit� objektu a dále u ostatní 
betonáže. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �erven 2015, srpen - zá�í 2015. 

IX. VIBRÁTORY 

Délka pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ru�n� provozována, musí být nejmén� 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého p�ívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 

Pono�ení vibra�ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhut�ovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. 

Dodržovat p�i veškerých betoná�ských pracích a tam kde bude zavibrování betonu pot�eba. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� �erven 2015, srpen - zá�í 2015. 

XIV. SPOLE�NÁ USTANOVENÍ O ZABEZPE�ENÍ 
STROJ	 P�I P�ERUŠENÍ A UKON�ENÍ PRÁCE 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjišt�né v pr�b�hu 
p�edchozího provozu nebo používání stroje a s p�ípadnými závadami je �ádn� seznámena i 
st�ídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon�ení práce zajišt�n v souladu s návodem 
k používání. Rovn�ž p�i p�erušení práce musí být stroj i pracovní za�ízení zajišt�no proti 
samovolnému pohybu alespo� zabrzd�ním parkovací brzdy nebo pracovním za�ízením 
spušt�ným na zem. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému spušt�ní stroje a jeho 
neoprávn�nému užití jinou fyzickou osobou uzamknutím. 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt�, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími p�edm�ty ani �inností 
provád�nou v jeho okolí. 

Dodržování zejména u stroj� zemních prací, jak již bylo jednou zmín�no. 

P�edpokládaný termín výskytu: p�evážn� kv�ten - �ervenec 2015 a zá�í – listopad 2015. 

XV. P�EPRAVA STROJ	

P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku se v kabin� p�epravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku nezdržují fyzické osoby. 
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P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku jsou pracovní za�ízení, pop�ípad� jiná 
pohyblivá za�ízení zajišt�na v p�epravní poloze. 

Dopravní prost�edek musí být p�i nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpe�n� zabrzd�n a mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. 

P�i najížd�ní stroje na ložnou plochu dopravního prost�edku a sjížd�ní z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v n�mž by mohly být ohroženy p�i pádu 
nebo p�evržení stroje. 

Fyzická osoba, navád�jící stroj na dopravní prost�edek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prost�edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najížd�ní a sjížd�ní stroje. 

P�i p�eprav� stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za�ízení, pop�ípad� jiná pohyblivá 
za�ízení, zajišt�na v p�epravní poloze podle návodu k používání. 

P�ípojný stroj musí být p�i p�ipojování k tažnému vozidlu bezpe�n� zabrzd�n a mechanicky 
zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. 

Jedná se p�edevším o p�epravu vozidel, které se dopravují po vlastní ose, tak i pro stroje 
dopravované na stavbu jiným, k tomu ur�eným, strojem. P�evážn� se jedná o stroje na pásovém 
podvozku, které ani nemohou po vlastní ose být dopraveny. Pásový dozer CAT, pásové rypadlo 
CAT, vibra�ní válec CAT, stabiliza�ní fréza budou dopraveny na podvalníku Goldhofer STZ 
s nosností do 69,5 tuny, na kterém bude dopravena i vrtná pilotovací souprava, taktéž 
s pásovým podvozkem. Dále se jedná o p�epravu stavebních materiál�, pro které jsou ur�eny 
valníky, takzvané opleny, které se používají pro p�epravu dlouhého zboží. 

P�íloha �. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

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

Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných materiál�, 
rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí odpovídat 
rozm�r�m a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj�. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození.  

Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe�né uchopení 
nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� proloženy podklady. Jako podklad�
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln�
položenými na sebe. 

Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p�i mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajišt�ny 
nap�íklad op�rami nebo st�nami, musí být pytle uloženy v bezpe�ném sklonu a vazb� tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Prvky a dílce pravidelných tvar� mohou být p�i mechanizovaném ukládání a odb�ru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m. 

Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z bezpe�ných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. 
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S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním p�edpisem. 

O veškerých skladech bude zmín�no konkrétn� v návrhu za�ízení staveništ�. Bednící dílce, 
veškeré prefabrikované prvky a armatury budou skladovány dle t�chto p�edpis�, aby 
nedocházelo k poškození jak materiál�, tak ani úraz� vzniklých vlivem nesprávného skladování. 

P�edpokládaný �asový výskyt je v pr�b�hu celé stavby. 

II. P�ÍPRAVA P�ED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 

Na základ� údaj� uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý�eny trasy technické 
infrastruktury. 

P�ed zahájením zemních prací musí být ur�eno rozmíst�ní stavebních výkop� a jam a jejich 
rozm�ry. Musí být na terénu vyzna�eny polohov�, pop�ípad� též výškov�, trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních 
p�ekážek. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami pop�ípad� hloubkou uložení v obvodu 
staveništ�, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provád�ní zemních prací v t�chto 
pásmech musí být p�ed zahájením prací prokazateln� seznámeny obsluhy stroj� a ostatní fyzické 
osoby, které budou zemní práce provád�t. 

III. ZAJIŠT�NÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

P�ed zahájením zemních prací musí být zabezpe�eny okolní stavby ohrožené výkopem. 

Výkopy v zastav�ném území, na ve�ejných prostranstvích a v uzav�ených objektech, kde 
probíhají sou�asn� i jiné �innosti, musí být zakryty, nebo u okraje zajišt�ny zábradlím, p�i�emž 
prostor mezi horní ty�í a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve 
vzdálenosti v�tší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajišt�ní provést vhodnou zábranou zamezující 
p�ístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, p�ekážka nejmén� 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejmén� 0,9 m.  

Okraje výkopu nesmí být zat�žovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být z�ízen bezpe�ný sestup a výstup pomocí 
žeb�ík�, schod� nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu v�tším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležit� upevn�nými p�í�nými lištami nebo zarážkami. 

Jedná se zde p�evážn� o výkopovou práci p�i hloubení pilot a to pilotovací vrtnou soupravou. 
Dále výkop základových pás� pod desku rampy. Vše budou p�evážn� jen povrchové výkopové 
práce, jelikož je v tomto sklonu pozemek sm�rován. 

P�edpokládaný �asový výskyt: kv�ten – �erven 2015. 

IV. PROVÁD�NÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

P�ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p�erušení práce delším než 24hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov��ená stav st�n výkopu, pažení a p�ístup�. 

Použití stroj� nebo pneumatického a elektrického ná�adí v blízkosti podzemních vedení, 
pop�ípad� staveb nebo za�ízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
pop�ípad� vlastníkem vedení. 
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Zhotovitel p�i provád�ní výkopových prací, p�i nichž jsou dot�ena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opat�ení: 

- vedení, která mohou být provád�ním výkopových prací ohrožena, jsou náležit�
zajišt�na, 

- obnažené potrubní vedení ve st�n� výkopu je ihned zajiš�ováno proti pr�hybu, 
vybo�ení nebo rozpojení. 

P�i provád�ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména p�i 
soub�žném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací.  Prostor ohrožený �inností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m. Pokud nemá obsluha 
dostate�ný výhled, nepokra�uje v práci. 

V�tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve st�nách výkop�, které 
by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen� zajišt�ny proti uvoln�ní nebo 
odstran�ny. Nahromad�ná zemina, spadlý materiál a nežádoucí p�ekážky musí být z výkopu 
odstra�ovány bez zbyte�ného odkladu. 

Mechanické zhut�ování zeminy pomocí válc�, p�ch� nebo jiných zhut�ovacích prost�edk� musí 
být provád�no tak, aby nedošlo k ohrožení stability st�n výkop� ani sousedních staveb. 

Veškeré informace jsou totožné jako u p�edchozího bodu III., a stejn� tak i �asové nasazení. 

P�edpokládaný �asový výskyt: kv�ten – �erven 2015. 

V. ZAJIŠT�NÍ STABILITY ST�N VÝKOP	

St�ny výkopu musí být zajišt�ny proti sesutí. 

Pažení st�n výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehliv� zachytilo tlak zeminy a 
zajiš�ovalo tak bezpe�nost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání st�n výkopu, pop�ípad� vylou�ilo nebezpe�í ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 

Hrozí-li p�i p�epažování nebo odstra�ování pažení nebezpe�í sesutí st�n výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v pot�ebné výšce ve výkopu. 

Toto nebezpe�í se m�že vyskytnout u výkopu základových pas� pod deskou rampy a dále u 
všech výkop� hlubšího charakteru, na této stavb� p�evážn� výkopy inženýrských sítí a p�ípojek. 

P�edpokládaný �asový výskyt: kv�ten 2015 – duben 2016. 

VI. SVAHOVÁNÍ VÝKOP	

Sklony svah� výkop� ur�uje zhotovitel se z�etelem zejména na geologické a provozní podmínky. 
Fyzická osoba ur�ená zhotovitelem k �ízení provád�ní výkopových prací p�i zm�n� geologických 
a hydrogeologických podmínek up�esní ur�ený sklon st�n svahovaných výkop�, vzniknou-li 
pochybnosti o stabilit� svahu, ur�í a zajistí provedení opat�ení k zamezení sesuvu svahu a k 
zajišt�ní bezpe�nosti fyzických osob. 

Podkopávání svah� je nep�ípustné. 

Za nep�íznivé pov�trnostní situace, p�i které m�že být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí 
zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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P�i práci na svazích se sklonem strm�jším než 1 : 1 a ve výšce v�tší než 3 m je nutno provést 
opat�ení proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

Jak již bylo �e�eno u p�edchozího bodu, jedná se o opat�ení v prostoru rampy pro nasklad�ování 
materiálu do budoucí stavby. 

P�edpokládaný �asový výskyt: kv�ten – �erven 2015. 

VII. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZEMNÍ PRÁCE 
OVLIVN�NÉ ZMRZLOU ZEMINOU 

Zp�sob t�žby, dopravy a p�ípadného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost fyzických osob a ochrana 
dot�ených podzemních sítí technického vybavení území. 

Jedná se o výkopy na inženýrských sítích po ploše parkovišt� a úpravách pozemku. Hlavní 
výkopové práce budou probíhat v jarních a letních m�sících. 

P�edpokládaný �asový výskyt: listopad 2015 – b�ezen 2016. 

VIII. RU�NÍ P�EPRAVA ZEMIN 

Pro p�epravu zeminy kole�kem musí být z�ízena dostate�n� široká a únosná komunikace ve 
sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých p�echod�; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevn�n. 

S ru�ní p�epravou zemin se po�ítá p�i dod�lávkách apod. 

IX. BETONÁ�SKÉ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 

IX.1  BEDN�NÍ 

Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Bedn�ní musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajišt�no proti pádu jeho prvk� a �ástí. P�i jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s pr�vodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe�ný p�ístup a 
zajišt�ní proti pádu fyzických osob. Podp�rné konstrukce bedn�ní musí mít dostate�nou 
únosnost a být úhlop�í�n� ztuženy v podélné, p�í�né i vodorovné rovin�. 

Podp�rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno p�i odbed�ování 
postupn� odstra�ovat a uvol�ovat bez nebezpe�í. 

Únosnost podp�rných kcí a bedn�ní musí být doložena statickým výpo�tem. 

P�ed zahájením betoná�ských prací musí být bedn�ní jako celek a jeho �ásti, zejména podp�ry, 
�ádn� prohlédnuty a zjišt�né závady odstran�ny. O p�edání a p�evzetí se vyhotoví písemný 
záznam. 

Podmínky k bedn�ní jsou zapot�ebí u bedn�ní základových patek, pas� a monolitické ŽB rampy 
ur�ené pro p�íjem a vykládku zboží. Dále v ur�itých místnostech dle PD s ŽB stropní 
konstrukcí. D�ležitá je kontrola t�sn� p�ed betonáží, její p�ejímka musí být zapsána písemným 
záznamem. 

P�edpokládaný �asový výskyt: �erven 2015, srpen 2015, �íjen 2015. 

IX.2 P�EPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SM�SI 
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P�i p�e�erpávání betonové sm�si do p�epravník� nebo zásobník� a p�i jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpe�ných pracovních podlah pop�ípad� plošin, aby byla 
zajišt�na ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou sm�sí. Zhotovitel zajistí provád�ní kontroly stavu podp�rné konstrukce bedn�ní 
v pr�b�hu betonáže. Zjišt�né závady musí být bezodkladn� odstra�ovány. 

Dopravuje-li se betonová sm�s do místa ukládání �erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí zp�sob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provád�jící ukládání a obsluhou �erpadla. 

Doprava betonové sm�si bude na místo dopravována �erpadlem. Jedná se o betonáž 
podlahových desek drátkobetonem, dále rampy a základových pas� pod rampu. 

P�edpokládaný �asový výskyt: �erven 2015, srpen 2015, �íjen 2015. 

IX.3 ODBED�OVÁNÍ 

Odbed�ování nosných prvk� konstrukcí nebo jejich �ástí, u nichž p�i p�ed�asném odbedn�ní 
hrozí nebezpe�í z�ícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 
ur�ené zhotovitelem. 

Hrozí-li p�i odbed�ování konstrukcí nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního p�edpisu. Žeb�ík lze p�i odbed�ovacích pracích 
používat pouze do výšky 3 m odbed�ované konstrukce nad pracovní podlahou a za p�edpokladu, 
že se neuvol�ují ani neodstra�ují nosné �ásti bedn�ní. Ohrožený prostor odbed�ovacích prací je 
nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

Sou�ásti bedn�ní se bezprost�edn� po odbedn�ní ukládají na ur�ená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpe�í úrazu a nep�et�žovaly konstrukci. 

P�edpokládaný �asový výskyt: �erven 2015, srpen 2015, �íjen 2015. 

IX.5 Práce železá�ské 

Prostory, stroje, p�ípravky a jiná za�ízení pro výrobu armatur musí být uspo�ádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. P�i st�íhání n�kolika prut�
sou�asn� musí být pruty zajišt�ny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými p�ípravky.  

Vy�nívající nosná výztuž, ke které se bude v nejbližších dnech navazovat další, bude �ádn�
opat�ena výstražnou, nejlépe �ervenobílou bezpe�nostní páskou, pro p�ípad že by o ni mohl 
n�který z pracovník� zavadit a p�ivodit si poran�ní. Jedná se u dobetonování pilot a následná 
betonáž patek na vy�nívající p�ipravenou výztuž.  

P�edpokládaný �asový výskyt: �erven 2015, srpen 2015, �íjen 2015. 

X. ZEDNICKÉ PRÁCE 

Materiál p�ipravený pro zd�ní musí být uložen tak, aby pro práci z�stal volný pracovní prostor 
široký nejmén� 0,6 m. 

Na práv� vyzdívanou st�nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat�žovat, a to ani p�i provád�ní 
kontroly svislosti zdiva a vázání roh�. 

Opat�ení vzniká u zd�ní p�í�ek v interiéru budovy. 

P�edpokládaný �asový výskyt: zá�í 2015 - �íjen 2015. 
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XI. MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p�evzetí montážního pracovišt� fyzickou 
osobou ur�enou k �ízení montážních prací a odpov�dnou za jejich provád�ní. O p�edání 
montážního pracovišt� se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracovišt� umož�ovalo bezpe�né provád�ní montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a spl�ovalo požadavky stanovené p�ílohou tohoto na�ízení. 

Fyzické osoby provád�jící montáž p�i ní používají montážní a bezpe�nostní pom�cky a 
p�ípravky stanovené v technologickém postupu. Tyto montážní a bezpe�nostní pom�cky je nutno 
upevnit k dílc�m ješt� p�ed jejich vyzdvižením k osazení, nevylu�uje-li to technologický postup 
montáže. 

Zvolené vázací prost�edky musí umožnit zav�šení dílce podle pr�vodní dokumentace výrobce. 

Zp�sob a místo upevn�ní stejn� jako se�ízení vázacích prost�edk� musí být voleno tak, aby 
upevn�ní i uvoln�ní vázacích prost�edk� mohlo být provedeno bezpe�n�. 

Pro p�ístup na montážní pracovišt� a pro z�ízení bezpe�né pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou sou�asn� s postupem montáže do stavby zabudovány.  

P�i odebírání dílc� ze skládky musí být zajišt�no bezpe�né skladování zbylých dílc�. Je 
zakázáno zdvihat b�emena zasypaná, upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá nebo jiným zp�sobem 
znemož�ující stanovení síly pot�ebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajišt�no, že nebude 
p�ekro�ena nosnost použitého za�ízení. 

B�hem zdvihání a p�emis�ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe�né vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou provád�t jeho osazení z bezpe�né plošiny nebo 
podlahy 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p�eklopení. Zp�sob uvol�ování vázacích prost�edk�
z osazovaných dílc�, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpe�nost osob nebyla 
podmín�na stabilitou dílc�. Následující dílec smí být osazen teprve tehdy, až je p�edchozí dílec 
bezpe�n� uložen a upevn�n dle TP. 

TP stanoví zp�sob vyztužení t�ch dílc�, p�i jejichž osazení je bezpe�nost fyzických osob 
ohrožena v d�sledku rozkmitání t�chto dvou dílc� p�sobením v�tru. Ocelové konstrukce musí 
být po dobu jejich montáže trvale uzemn�ny.  

Nejd�ležit�jší odstavec pro práce na hrubé stavb� obchodního centra. Velice d�ležité je 
d�kladné seznámení s t�mito opat�eními p�evážn� pracovník� a d�lník� stavby.  

Toto opat�ení je nutné dodržovat v etap� výstavby hrubé vrchní stavby, po�átkem montáže 
základových prah� s následnými sloupy, p�es vazníky, ztužidla až po pr�vlaky a st�nové dílce. 

P�edpokládaný �asový výskyt: �ervenec 2015 - srpen 2015. 

P�íloha �. 5 Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, p�i jejíchž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán 

Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� kovových, 
betonových a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb. 

Na stavb� se nachází prvky o váze v pr�m�ru 10 až 13 tun. Jeden z pr�vlak� dosahuje dokonce 
váhy tém�� 18,7 tuny a nejdelší prvek je délky 20,755 m.  

P�edpokládaný �asový výskyt: �ervenec 2015 - srpen 2015. 



Obchodní centrum Mohelnice  165 
Bc. Romana Sovová 

11.4 Použité zdroje 

SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a p�ístavba objektu školy Dambo�ice – [97]

hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakalá�ská práce. VUT  v Brn�, FAST. 

Vedoucí práce Ing. Boris Biely 

	R; Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na [98]

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 2006 

	R; Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na bezpe�nost a ochranu [99]

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, 

2005 

	R; Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na [100]

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

2001 
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12 ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN 

12.1 Základní informace 
Novostavba obchodního centra v Mohelnici svým provozem neovlivní životní prost�edí nad 
míru obvyklou. S odpady vzniklými b�hem realizace stavby a p�i jejím provozu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Ten stanovuje pravidla pro 
p�edcházení vzniku odpad� a pro nakládání s nimi p�i dodržování ochrany životního prost�edí, 
ochrany zdraví �lov�ka a trvale udržitelného rozvoje.  Dále vyhláška �. 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška �. 381/2001 Sb. Katalog odpad�. Dle tohoto 
katalogu odpad� se budou jednotlivé odpady t�ídit v pr�b�hu celé výstavby do kontejner� a 
ozna�ených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo uložit na skládku v závislosti na druhu.  

Odpady vzniklé provozem v sanitární bu�ce budou odvád�ny do�asnou kanalizací p�ímo do 
místní smíšené kanaliza�ní p�ípojky. V neposlední �ad� je d�ležité dbát na možný únik 
provozních kapalin z t�žké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Tímto se 
zabývá na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. Tímto vláda na�izuje limitní hodnoty hluku a vibrací pro místo ur�ené nebo obvyklé pro 
výkon �innosti zam�stnanc�. Zp�sob m��ení a hodnocení hluku a vibrací pro denní a no�ní 
dobu. 

Nejd�ležit�jší podmínky nutné k dodržení zhotovitelem p�i stavb� obchodního centra 
v Mohelnici, hypermarketu Kauflandu jsou t�ízení dle kategorie katalogu odpad�
(stavební a demoli�ní odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20) a jejich 
ukládání na ozna�ená místa. P�ísné dodržení zákazu pálení odpad� a stavebních zbytk�, 
minimalizovat vznik odpad�, vést p�edepsanou evidenci odpad� a s jejich nakládáním a tu 
pak p�edat p�i p�edání stavby. V p�ípad� úniku provozních kapalin ze stroj�, informovat 
odpov�dného pracovníka organizace tímto se zabývající a nebezpe�ný odpad zlikvidovat. 

12.2 Rozd�lení odpad�
Mezi základní odpady vzniklé v pr�b�hu výstavby pat�í komunální odpad vznikající díky 
pohybu osob po staveništi a jejich pot�eb a dále staveništní a demoli�ní odpad, který vzniká p�i 
stavb� objektu. V následujících kapitolách jednotlivé odpady rozd�luji a popisuji zp�sob 
nakládání s nimi. 

12.2.1 Staveništní odpad 

Staveništní odpad je rozd�len do dvou kategorií: O – ostatní b�žný odpad a N – nebezpe�ný 
odpad. Dle níže uvedené tabulky se odpad rozt�ídí do jednotlivých nádob. Dle Sbírky zákon� �. 
381/2001 Sb. (katalog odpad�). 

Tabulka 40 Seznam staveništního odpadu 

Kód Název odpadu Kateg. Zp�sob likvidace 

17 01 01 Beton O 1 

17 02 01 D�evo O 2 

17 02 02 Sklo O 2 
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17 02 03 Plasty O 2 

17 03 01 Asfaltové sm�si obsahující dehet N 2 

17 03 02 Asfaltové sm�si O 2 

17 04 01 M��, bronz, mosaz O 3 

17 04 05 Železo a ocel O 3 

17 04 07 Sm�sné kovy O 3 

17 04 09 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými 
látkami 

N 3 

17 04 11 Kabely O 3 

17 05 04 Zemina a kamení O 1 

17 06 03 Jiné izola�ní materiály N 2 

17 09 03 Jiné stavební a demoli�ní odpady N 2 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady O 2 

Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 

1 Recykla�ní linka (skládka stavební suti a zeminy) – EKO UNIMED, s.r.o. – Medlov II 

2 Skládka v�etn� nebezpe�ného odpadu – AVE CZ odpadové hospodá�ství s.r.o. 

3 Skládka kovošrotu – Hopr Trade s.r.o. – výkup a zpracování ocelového odpadu

12.2.2 Komunální odpad 

Jedná se o odpad vzniklý pracovníky a d�lníky na staveništi. Jedná se o odpad, který se ne�adí 
do nebezpe�ného. Tento odpad se t�ídí dle následující tabulky. Jednotlivé druhy odpadu budou 
t�íd�ny do ozna�ených nádob a v intervalu jednoho týdne budou vyváženy. 

Tabulka 41 Seznam komunálního odpadu 

Kód Název odpadu Kategorie Zp�sob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka O 1 

20 01 02 Sklo O 1 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad O 1 

20 01 11 Textilní materiály O 1 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 

20 01 39 Plasty O 1 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 1 
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Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 

1 Skládka v�etn� nebezpe�ného odpadu – AVE CZ odpadové hospodá�ství s.r.o. 

12.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 

Mezi vlivy ovliv�ující kvalitu životního prost�edí v okolí výstavby pat�í i hluk a prach 
vznikající p�i realizaci stavby. V neposlední �ad� možné riziko úniku provozních kapalin ze 
stavební mechanizace. 

Stavba se nachází v pr�myslové �ásti m�sta Mohelnice. V okolí jsou další pr�myslové haly a 
obchodní centra / obchody. Provoz staveništ� by tedy nem�l ve v�tší mí�e obt�žovat okolí. Je 
nutné omezit hlu�nost na strojích. Limity hluku jsou stanoveny na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. 
	innosti p�ekra�ující limity tohoto NV se sm�jí p�ekra�ovat v pracovní dny od 7:00 do 18:00 
hod a v dny pracovního volna od 7:00 do 16:00 hod. Dále je nutné zamezit vzniku nadm�rné 
prašnosti vznikající nejvíce u výkopových prací v období sucha, zejména stabilizace zeminy 
vápn�ním. Zamezíme ji nejlépe kropením vodou na vhodných místech (tj. p�íjezdové cesty a 
v�tší zpevn�né plochy), aby se zamezil vznik prachu. Jiná omezená, jako nap�íklad 
protiprachové bariéry, jsou vzhledem k velikosti a umíst�ní staveništ� neekonomické. Pokud by 
docházelo k stížnostem, je nutné náležit� vzniklou situaci �ešit. 

Nejv�tší p�ípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny: 

- v dob� 22-6 hodin  LAeq = 55,0 dB (A) 

- v dob� 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 

- v dob� 7-21 hodin  LAeq = 67,4 dB (A) 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty stanovené v technickém osv�d�ení. P�i provozu 
stroj�, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými p�edpisy, bude nutno 
zabezpe�it ochranu pasivní. 

Veškeré stroje a ná�adí musí být opat�eny p�edepsanými kryty, které snižují jejich hlu�nost. 
V dob� odstavení stroj� se musí vypínat jejich motory. 

P�i pr�b�hu výstavby je nutné denn� kontrolovat technický stav stroj� a za�ízení tak, aby svým 
provozem nezne�is�ovali prost�edí. Proto bude každá strojní sestava vybavena sadou na 
likvidaci možného úniku provozních kapalin, pop�ípad� bude p�ítomna na staveništi k okamžité 
pot�eb�. Tato sada musí obsahovat plechovou vani�ku k zachycení kapaliny, sypký sorbet, 
smetá�ek a lopatku. Pokud dojde k úniku kapalin, je nutné okamžit� zbytek kapaliny zachytit do 
vani�ky se sorbetem, následn� posypat postižené místo taktéž sorbetem a již zne�išt�ný jej 
uložit do ozna�ených plastových pytl� a odvést k ekologické likvidaci na skládku nebezpe�ného 
odpadu Skládka v�etn� nebezpe�ného odpadu – AVE CZ odpadové hospodá�ství s.r.o., 
Družstevní 84/11, Mohelnice. 

12.2.4 Ochrana proti zne�iš�ování komunikací a nadm�rné prašnosti 

Vozidla vyjížd�jící ze staveništ� budou �ádn� o�išt�na mechanickým oklepem, p�ípadn�
oplachem tlakovou vodou. Su� a jiné prašné materiály bude nutno vlh�it kropením. Výjezdy ze 
stavby budou pod stálou kontrolou stavby a p�ípadné zne�išt�ní komunikací bude na konci dne 
uklizena. P�i p�eprav� zeminy je t�eba zajistit, aby náklad nepadal p�es bo�nice vozidel a aby 
vozidla nebyla p�et�žována. 
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12.3 Pou�ení 
Každý pracovník musí být s t�mito seznamy a opat�eními seznámen a bezvýhradn� je 
dodržoval, to stvrdí svým podpisem do stavebního deníku. 

12.4 Použité zdroje 

SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a p�ístavba objektu školy Dambo�ice – [101]

hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakalá�ská práce. VUT  v Brn�, FAST. 

Vedoucí práce Ing. Boris Biely 

	R; Zákon �. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších [102]

zákon�, ú�innost 01/2002 

	R; Vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ú�innost [103]

01/2002 

	R; Vyhláška �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam [104]

nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad�, ú�innost 01/2002 

	R; Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými [105]

ú�inky hluku a vibrací, ú�innost 11/2011 
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13 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

SMLOUVA O DÍLO 

Realizace Obchodního centra Mohelnice – Hypermarketu Kauflandu 

�. XXX

dle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anský zákoník, v platném zn�ní 

I. 

Smluvní strany 

KALAHARI, a.s. 

U Habrovky 247/11 

140 00 Praha 4 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

název spole�nosti 

adresa 

I�, DI�

Zapsána v OR u … 

Bankovní spojení: název banky 

�. ú�tu: 

jednatel: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

II. 

P�edm�t smlouvy 

1 Touto smlouvou se podle zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anského zákoníku, zhotovitel 
zavazuje na sv�j náklad a nebezpe�í provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 
dílo p�evzít a zaplatit cenu, která byla pot�ebná k realizaci díla a je p�edem stanovená v této 
smlouv�. 

2 Název a místo stavby: 

Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland, ul. Družstevní, Mohelnice 

Katastrální území:  Mohelnice (okres Šumperk), 540471 

Dot�ené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 
2441/136, 2977/187 (druh pozemku – orná p�da) 

3 P�edm�tem díla dle této smlouvy je realizace stavby obchodního domu dle projektové 
dokumentace, kterou vypracoval projektant Agroprojekt Brno, s.r.o., Slaví�kova 1a, 63800 
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Brno, v rozsahu a kvalit� v souladu s dokumentací za podmínek této smlouvy, v�etn� všech 
jejích p�íloh, které podrobn� upravují práva a povinnosti smluvních stran, v�etn� všech 
p�edepsaných dokument�, které budou k datu p�evzetí díla v originále nachystány 
k p�edání objednateli. 

4 V pln�ní díla je zahrnuta realizace výstavby novostavby Obchodního centra Mohelnice – 
hypermarketu Kaufland. 

a) za�ízení staveništ� v�etn� p�ípojek a oplocení 

b) objekt hypermarketu v�etn� založení a izolace spodní stavby 

c) p�eložky IS 

d) p�ípojky vody, splaškové a deš�ové kanalizace, plynu a NN 

e) kompletní dokon�ení objektu v�etn� veškerých za�ízení a instalací, terénních 
úprav, sadových úprav a zpevn�ných ploch 

f) nová parkovací stání, zpevn�né plochy a komunikace 

g) kolaudace stavby a jejich �ástí provád�ných zhotovitelem 

Objekty zakázky: 

Stavební objekty: 

SO01 - P�íprava území + HTÚ 

SO02 - Úprava ulice Družstevní, okr. k�ižovatka, chodník, cyklostezka 

SO03 - Komunikace, parkovišt�, zpevn�né plochy 

SO03.1 - Sadové úpravy 

SO04 - Objekt hypermarketu 

SO06 - Reklamní pouta� hypermarketu, vlajky, drobné p�edm�ty 

SO07 - Nádrž SHZ 

SO16 - Op�rná st�na 

Inženýrské sít�: 

SO08 - Vodovod hypermarketu, vodovodní p�ípojka + areálový rozvod 

SO09 - Deš�ová kanalizace 

SO10 - Splašková kanalizace 

SO12.1 - Odb�ratelská trafostanice VN hypermarketu 

SO12.1A - P�ípojka slaboproud 

SO12.2 - P�ípojka VN a trafostanice Retail 

SO15 - Venkovní osv�tlení hypermarketu 

5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v�etn� všech zm�n, pokud by v dokumentaci nastaly 
p�ípadné zm�ny, které by se realizovaly do doby p�edání a p�evzetí díla objednatelem a 
objednatel se zavazuje tyto dodate�né zm�ny uhradit za podmínek uvedených v této 
smlouv�. 
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6 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má pot�ebné oprávn�ní a realizaci díla budou 
provád�t pouze kompetentní osoby s pat�i�ným vzd�láním. 

III. 

Doba pln�ní 

1 Zhotovitel zahájí práce nejpozd�ji do 7 dn� po p�edání staveništ�, objednatel se zavazuje 
p�edat staveništ� v termínu do 01.04.2015

2 Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce nejpozd�ji do 7 dn� po p�edání staveništ�, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- K� za každý den prodlení. 

3 Zhotovitel se zavazuje p�edat kompletn� dokon�ené dílo s kolauda�ním rozhodnutím 
v termínu do 1.5.2016 

IV. 

Cena za dílo 

1 Dohodnutá cena, za pln�ní zhotovitele dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních 
stran, je následující: 

Bez DPH 191.366.720 K�

DPH (21%)   40.187.011 K�

Celkem 231.553.731 K�

2 Tato stanovená cena je v rozsahu pln�ní podle smlouvy cenou maximální z hlediska 
rozsahu vyplývajícího z PD a rámcového zadání díla.

3 Jakékoliv zm�ny cen jednotlivých položek pln�ní, které vyplynou z realiza�ní projektové 
dokumentace, pop�ípad� požadavk� objednatele v pr�b�hu realizace, mohou být provedeny 
pouze formou písemných dodatk� ke smlouv�, podepsaných ob�ma smluvními stranami. 

4 P�i úprav� cen se bude vycházet z podrobných kalkulací zhotovitele odsouhlasených 
objednatelem. 

5 Cena p�ípadných víceprací vyžádaných objednatelem nebo vyplývající z realiza�ní 
dokumentace bude stanovena v písemném dodatku ke smlouv� podepsaném ob�ma 
smluvními stranami a p�ípadné vícepráce budou realizovány pouze v souladu se zákonem 
�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

V. 

Platební podmínky 

1 Cena díla bude proplacena následujícím zp�sobem: 

- m�sí�ní fakturace dle skute�n� provedených prací bude probíhat formou díl�ích 
da�ových doklad�. 

2 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- �íslo faktury (v�etn� po�adového �ísla) 

- ozna�ení Zhotovitele i Objednatele s uvedením sídla, I	, DI	
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- ozna�ení banky Zhotovitele a �ísla ú�tu, konstantní a variabilní symbol 

- název stavby 

- cena provedených prací 

- DPH v plné výši – pouze v kone�né faktu�e 

- datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní 

- ú�tovaná �ástka 

- den vystavení a splatnosti faktury 

- v p�íloze výkaz a vým�r nebo soupis provedených prací 

3 Objednatel m�že fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom p�ípad� se hledí 
na fakturu, jako na nedoru�enou. 

4 Splatnost m�sí�ních faktur je stanovena na 30 dní ode dne doru�ení. 

5 Kone�nou fakturu vystaví zhotovitel po podepsání zápisu o odstran�ní všech vad díla, 
splatnost kone�né faktury je 60 dní ode dne doru�ení. 

6 M�sí�ní zádržné bylo stanoveno na 10% z každé faktury. 

7 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedod�lky ve stanoveném termínu, bude zádržné 
využito k jejich odstran�ní. 

VI. 

Zakázky zhotovitele 

1 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s podmínkami uvedené ve smlouv�, dle 
platných právních p�edpis�, norem a 	SN EN ISO 9002. 

2 P�i provád�ní díla musí zhotovitel dodržovat zejména následující p�edpisy: 

- zákon �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

- zákon �.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu 

3 Zhotovitel je povinen provád�t dílo v souladu se stavebním povolením. 

4 Zhotovitel je povinen �ádn� vést stavební deník ve t�ech vyhotoveních, se zaznamenáním 
všech �inností, pracovník�, materiál�, postup výstavby, po�así, zd�vodn�ní odchylek od 
projektové dokumentace. 

5 Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na p�íslušném míst�. 

6 Stavební deník je sou�ástí p�edávací dokumentace. 

7 Zhotovitel je oprávn�n pov��it provedením �ásti díla t�etí osobu, p�itom však objednateli 
odpovídá, jakoby dílo provád�l sám. 

8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré obecné platné bezpe�nostní, hygienické, požární 
a ekologické p�edpisy vztahující se k p�edm�tu pln�ní a zajistit si vlastní dozor nad 
dodržováním bezpe�nosti práce na staveništi. 

9 P�ípadné následky vlivu nedodržení pot�ebných opat�ení, musí zhotovitel neprodlen�
odstranit na své náklady. 
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10 V p�ípad� úrazu pracovníka zhotovitele, vyšet�í a sepíše o n�m záznam vedoucí pracovník 
zhotovitele za ú�asti vedoucího pracovníka objednatele. 

11 Kontrolní dny budou probíhat jednou za dva týdny. Ke každému kontrolnímu dnu bude 
zhotoven zápis s výsledky jednání. 

12 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele podávat jakékoliv informace související s 
realizací díla po dobu realizace a následn� i v záru�ní dob� díla. 

13 Cena odb�ru energií, vodné a sto�né je zahrnuta ve smluvené cen� za dílo. Platí to i pro 
úklid stavby za�ízení staveništ� a pro odvoz odpadu. 

14 Zhotovitel je povinen zkontrolovat všechny údaje a míry v p�edaných podkladech, v�etn�
vytý�ení konstrukcí na staveništi. Zhotovitel všechny tyto kontrolní údaje ve stavebním 
deníku stvrzuje svým podpisem. 

15 Zhotovitel objednateli musí dávat k dispozici k nahlédnutí podklady související s realizací 
díla a o všem objednatele informovat. 

VII. 

Závazky objednatele 

1 Objednatel prohlašuje, že stavební povolení a všechna správní rozhodnutí pot�ebná pro 
provedení díla jsou vydána. 

2 Objednatel p�edá zhotoviteli staveništ� do 1 týdne od podpisu smlouvy ve stavu 
zp�sobilém k zahájení prací prosté práv t�etích osob nebo jejich souhlasem. V p�ípad�, že 
dojde k posunu termínu p�edání staveništ�, budou o tutéž dobu posunuty termíny 
dokon�ení díla. 

VIII. 

P�evzetí díla 

1 Zhotovitel je povinen písemn� oznámit objednateli nejpozd�ji 15 dní p�edem, kdy bude 
dílo p�ipraveno k p�edání. Objednatel je pak povinen nejpozd�ji do t�í dn� od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit p�ejímací �ízení a �ádn� v n�m pokra�ovat. 

2 Objednatel má povinnost p�evzít dílo i p�ed sjednaným termínem ukon�ení dle této 
smlouvy. 

3 T�sn� p�ed p�edáním zhotovitel zajistí vnit�ní úklid budovy a jejího okolí. 

4 Všechny pot�ebné sít� budou zapojeny a vyzkoušeny. 

5 Všechny návody a záru�ní listy budou p�edány objednateli. 

6 Zhotovitel dodá dokumentaci skute�ného provedení stavby za ú�asti projektanta a zam��ení 
skute�ného provedení stavby. Jeho další povinností je dodání certifikát�, osv�d�ení 
použitých materiál� a další pot�ebné dokumenty, které jsou sou�ástí díla. 

7 Objednatel není povinen p�evzít dílo, které bude vykazovat vady a nedod�lky, které jsou v 
rozporu s plnohodnotným užíváním díla. 
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8 Objednatel nemá právo odmítnout p�evzetí stavby pro ojedin�lé drobné vady, které samy o 
sob�, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funk�n� nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným zp�sobem neomezují. 

9 finálním p�edání a p�evzetí díla bude po�ízen zápis. 

IX. 

Záruka za dílo 

1 Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 m�síc� ode dne p�evzetí 
díla této smlouvy. Tato se vztahuje na veškeré skryté vady, které lze do 5 let po p�evzetí 
namítat. Totéž platí o skryté vad� projektové dokumentace a o jiných drobných pln�ních. 

2 Práva a povinnosti p�i uplat�ování vad díla se �ídí p�íslušným ustanovením zákona �. 
89/2012 Sb., Ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

3 Zhotovitel je odpov�dný za volbu typu materiálu do konstrukcí. 

4 Zhotovitel je povinen dostát svému závazku a to dodat dílo kompletní s opravením všech 
nedod�lk�. 

5 V p�ípad� neodstranitelných vad je objednatel oprávn�n: 

- požadovat slevu z ceny díla 

- odstoupit od smlouvy a vymáhat cenu díla již uhrazenou 

6 Zjistí-li objednatel b�hem záru�ní doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 
podmínkám této smlouvy, vyzve písemn� zhotovitele k jejich odstran�ní. Zhotovitel je 
povinen písemn� se vyjád�it k reklamaci do 14 pracovních dn� od jejího obdržení a do 
dalších 14 pracovních dn� od tohoto vyjád�ení zahájit odstran�ní vad. V p�ípad�, že 
charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lh�tu, dohodnou 
si strany písemn� na lh�t� delší. V p�ípad� opodstatn�n� neuznané vady provede zhotovitel 
její odstran�ní za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na 
místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 

7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstran�ní reklamované vady do 14 pracovních dn� od jejího 
nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávn�n pov��it 
odstran�ním vady nebo havárie t�etí osobu a náklady s tím spojené p�jdou k tíži 
zhotovitele, s �ímž zhotovitel vyjad�uje sv�j souhlas. V tomto p�ípad� je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli zárove� smluvní pokutu ve výši 50.000 K� za každý takový p�ípad. 
Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dn� poté, co jejich 
vyú�tování obdržel od objednatele. 

X. 

Smluvní pokuty 

1 Smluvní strany se dohodly, že: 

- Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení kone�ného termínu 
dokon�ení a p�edání díla 0,1% ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení. 
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- Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur této 
smlouvy ve výši 0,05% z dlužné �ástky za každý den prodlení. 

2 Splatnost smluvních pokut je 14 dn�, a to na základ� faktury vystavené oprávn�nou 
smluvní stranou smluvní stran� povinné. V p�ípad�, že vznikne povinnost platit smluvní 
pokutu ob�ma stranám, m�že být provedena na základ� písemné dohody zhotovitele a 
objednatele jejich zápo�et. 

XI. 

Ostatní podmínky smlouvy 

1 Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla: 

- Kontrolovat, zda práce jsou provád�ny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, p�íslušnými normami, obecnými právními p�edpisy 

- Upozor�ovat na zjišt�né nedostatky 

- Dát pracovník�m zhotovitele p�íkaz k zastavení prací v p�ípad�, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpe�nost provád�ného díla, života nebo zdraví, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. 

2 Zhotovitel nese do p�edání p�edm�tu smlouvy objednateli veškerou odpov�dnost za škodu 
na realizovaném díle, materiálu, za�ízení, jiných v�cech ur�ených do objektu nebo k jeho 
výstavb� zajiš�ovaných zhotovitelem, jakož i za škody zp�sobené v d�sledku svého 
zavin�ní t�etím osobám. 

XII. 

Vzájemný styk a doru�ování 

1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemn� a budou doru�ena osobn�, 
doporu�enou poštou se zaplaceným poštovným nebo doru�ena uznávanou kurýrní službou, 
ve všech p�ípadech stranám této smlouvy na jejich p�íslušné adresy uvedené níže nebo na 
takové adresy, které si strany sd�lí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, 
které má být podle této smlouvy podáno, se považovat za doru�ené jeho p�evzetím nebo 
odmítnutím nebo t�etím dnem uložení písemnosti na pošt�, a to podle toho, která ze 
skute�ností nastane d�íve. 

2 Oznámení budou zasílána na adresy: 

- Objednatele: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 

- Zhotovitele: ulice, �.p., �. ev., PS�, m�sto 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1 Ohrozí-li nebo zma�í-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným zp�sobem 
poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

2 Mezi d�vody, pro n�ž lze od smlouvy odstoupit, pat�í zejména: 
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- prodlení zhotovitele delší než 30 dn� v díl�ích pracích dle harmonogramu, bude-li 
sjednán 

- nespln�ní objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovin� sjednané lh�ty 

- prodlení zhotovitele delší než 7 dn� se zahájením prací 

- soustavné nebo zvláš� hrubé porušení provozních podmínek pracovišt� zhotovitelem, 
k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouv� zavázal 

- soustavné nebo zvláš� hrubé porušení jakosti díla 

- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, proti zhotoviteli bylo 
zahájeno a probíhá insolven�ní �ízení 

- zhotovitel p�edložil pojistnou smlouvu dle této smlouvy objednateli 

XIV. 

Zvláštní ujednání 

1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se �ídí �eskými obecn� závaznými p�edpisy, 
skute�nosti výslovn� neupravené touto smlouvou se �ídí p�edevším Ob�anským zákoníkem 
�.89/2012 Sb. v platném zn�ní a p�edpisy souvisejícími. 

2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím provád�ním se smluvní 
strany pokusí �ešit cestou vzájemné dohody prost�ednictvím svých pov��ených zástupc�. 

3 V p�ípad� soudního sporu bude tento �ešit p�íslušný soud dle sídla zhotovitele. 

XV. 

Záv�re�ná ustanovení 

1 Tuto smlouvu lze zm�nit �i dopl�ovat pouze formou písemných dodatk� odsouhlasených 
ob�ma smluvními stranami. 

2 Tato smlouva se vyhotovuje ve �ty�ech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 
obdrží objednatel i zhotovitel. 

3 Tato smlouva nabývá ú�innosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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V Mohelnici dne: ……………………………………………… 

Objednatel:      Zhotovitel: 

……………………………..    …………………………….. 

KALAHARI, a.s.     Název stavební spole�nosti

Zastupující: jméno odpo.zástupce   Zastupující: jméno odpo.zástupce
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ZÁV�R 

Tématem mé diplomové práce byla novostavba obchodního centra v Mohelnici, hypermarketu 
Kaufland. Výsledek mé práce je vypracovaný dokument pot�ebný k realizaci montáže hrubé 
stavby prefabrikovaného skeletu. V rámci své práce jsem vypracovala dva technologické 
p�edpisy, jeden standardní, ovšem pro danou technologickou etapu pot�ebný – TP montáže 
skeletu a v druhém jsem se zabývala betonáží drátkobetonové podlahové desky. Samoz�ejmostí 
ke každému TP bylo i vypracování podrobného kontrolního a zkušebního plánu, které slouží 
k pr�b�žné kontrole prací, k zajišt�ní požadované kvality a v neposlední �ad� ke snížení 
finan�ních prost�edk�, které by byly vynaloženy na p�ípadné reklamace a opravy. 

Za�ízení staveništ� bylo vypracováno pro hrubou vrchní stavbu s p�ihlédnutím nutnosti prací na 
ostatních stavebních objektech. Vnitrostaveništní komunikace pro pojezd stroj� a mechanizace 
jsem navrhovala v polom�rech tak, aby i nejdelšímu stroji bylo vyhov�no v pr�jezdu. Návrhy 
dalších prostor, jako skládky materiál�, sociální zázemí pracovník� a zázemí vedení stavby bylo 
podrobn� vypo�ítáno tak, aby i v nejv�tší zát�ži byly kapacity dostate�né.  

U návrhu mechanismu jsem se zam��ila na velké stroje pot�ebné k realizaci. St�žejní byl návrh 
je�ábu, který po prvotním návrhu zkrachoval z d�vodu nedosažení je�ábu na p�epravovaný 
valník s materiálem. Ukázalo se, že osazování prefabrikát� z dopravního prost�edku, tj. bez 
uskladn�ní na staveništi, bude �asov� rychlejší a i finan�n� optimáln�jší, jelikož prioritou je 
�asové nasazení autoje�ábu a jeho co možno nejv�tší zefektivn�ní práce. Navrhla jsem tedy 
je�áb v�tší a pro realizaci jsem vypracovala montážní schéma skeletu, které jsem za�adila do 
p�ílohy. 

Na záv�r textové �ásti jsem ješt� zpracovala návrh na soupis smlouvy o dílo, který s drobnými 
obm�nami �i v p�esném zn�ní m�že být použit p�i uzav�ení právních vztah�. 

Finan�ní zhodnocení stavby bylo provedeno v programu BUILDpower. Vypracovala jsem zde 
položkový rozpo�et, ve kterém jsem se omezila na provedení hrubé stavby SO04. Obecn�ji jsem 
finan�ní stránku propo�ítala i pro celou stavbu všech objekt� na základ� THU. Dle tohoto 
nacen�ní vyšla cena za objekt SO04 dvoj až trojnásobn� vyšší. Musím ovšem podotknout, že 
cena dle THU je po�ítána pro celou stavbu, v�etn� dokon�ovacích prací, kdežto m�j položkový 
rozpo�et je pouze pro hrubou stavbu.  

	asový plán jsem taktéž zpracovávala podrobn� pro hrubou stavbu SO04 a taktéž i pro celou 
stavbu, skládající se ze všech SO. Vypracovala jsem jej za pomoci softwaru Contec, kde byla 
hrubá stavba stanovena na necelých 7 m�síc� a stavba celá se rozpo�ítává do m�síc� t�inácti. 

Vypracování diplomové práce pro m� bylo hodnotným p�iu�ením v oblasti p�ípravy stavby ješt�
p�ed zapo�etím její samostatné výstavby. Zam��ila jsem se p�evážn� ve vypracování na 
posouzení a návrh stavebních stroj�, které jsou dle mého názoru nejd�ležit�jší p�i návrhu stavby 
z d�vodu ponížení finan�ní náro�nosti. P�i porovnání náro�nosti padne nejv�tší objem náklad�
na zemní práce a vodorovné konstrukce, v mém p�ípad� se jedná pokaždé o hodnoty nad 15%, a 
nejv�tší roli zde hrají správn� zvolené stroje, které p�i efektivní práci a minimalizaci prostoj�
ušet�í nemalé náklady. Jsem ráda, že jsem se mohla setkat zase s jinou technologií a jiným 
objemem stavby, než kterými jsem se ve studiu zabývala doposud. Je to p�íjemná zm�na, která 
m�, alespo� doufám, posune v oblasti praxe zase trochu kup�edu. 
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14 ZKRATKY POUŽITÉ V DOKUMENTU 

DL … dodací list 

GD … geodet 

GO … geolog 

HR  …  zemn�ní ve sloupu FeZn 10mm 

HSV … hlavní stavební výroba 

IGP … inženýrsko-geologický pr�zkum 

IS … inženýrská sí�

KZP … kontrolní a zkušební plán 

M … mistr 

NN … nízké nap�tí 

NP … nadzemní podlaží 

OC … obchodní centrum 

ON … ostatní náklady 

OOPP … osobní ochranné pracovní pom�cky 

PD … projektová dokumentace 

POŽP … podmínky ochrany životního prost�edí 

PSV … p�idružená stavební výroba 

�SD … �editelství silnic a dálnic 

S … statik 

SD … stavební deník 

SO … stavební objekt 

SOD … smlouva o dílo 

STR … strojník neboli obsluha stroje 

STV … stavbyvedoucí 

SV … statický výpo�et 

SVS  …  svod ve sloupu D = 125mm 

TDI … technický dozor investora 

TL … technický list 

tl. … tlouš�ka 

TP … technologický p�edpis 

TP … technologický p�edpis 

TZ … technická zpráva 
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U  …  kování hran sloupu L 100 × 8 – 2000 mm (žárový pozink) 

VL … vlastnické listy 

VN … vedlejší náklady 

VN … vysoké nap�tí 

ZPF … zem�d�lský p�dní fond 

ZS … za�ízení staveništ�

ŽB … železobeton 
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