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ABSTRAKT 

Podnětem pro řešení této práce bylo zahájení výstavby nové haly v místě mého 

bydliště. Podobný objekt se v mém okolí stavěl po dlouhé době poprvé, což vzbudilo 

můj zájem. Bakalářská práce obsahuje popis a technologické podklady k provedení 

montáže hrubé vrchní stavby železobetonového skeletu provozně-výrobní haly firmy 

M&T v Dobrušce. Cílem této práce je vyřešit postup, problémy a možnosti řešení při 

montáži. Zaměřil jsem se na provádění zastropení administrativní části a vymyslel 

jsem levnější i časově méně náročné řešení zastropení předpjatými stropními panely 

spiroll, které se liší od původního řešení zastropení panely filigrán a betonáží stropní 

desky, což bylo součástí dokumentace provedení stavby. Navržené řešení vychází 

z osobních zkušeností s realizací různých typů zastropení a z analýzy jejich výhod 

a nevýhod. Celkové náklady na zastropení 1NP administrativní části klesly mnou 

navrženým řešením o 13% a časová náročnost klesla o 71% oproti původnímu ná-

vrhu. Druhým cílem této práce bylo vyřešit problém s nadměrnou a nadrozměrnou 

přepravou střešních železobetonových vazníků. Komplikace s dopravou a nakonec 

i ekonomické hledisko byly důvodem k přepracování původní dokumentace prove-

dení stavby a investor se přiklonil k méně náročnému řešení s menším rozponem 

haly. V návrhu strojní sestavy jsem upřednostňoval pro betonáž stroje (autodomí-

chávače i čerpadlo na beton), které má k dispozici nejbližší betonárna, aby se snížila 

cenová náročnost dopravy strojů na staveniště. Hlavním přínosem této práce je se-

známení se s průběhem výstavby železobetonového skeletu a s praktickým ověře-

ním a porovnáním cenové i časové náročnosti provedení jedné konstrukce dvěma 

způsoby. 

 

 

 

 

 

 

 



PREFACE 

Writing of this bachelor thesis was stimulated by the construction of a new production 

hall in my hometown.  It had been a long time since a similar project was dealt with 

in this town, and therefore it aroused my interest. The bachelor thesis includes the 

description and technical documentation for the construction of the reinforced con-

crete building frame of the production hall of the M&T company in Dobruška. The 

aim of this thesis is to solve the method and potential problems of the construction. 

I focused on the ceiling of the administrative part of the building. Contrary to the 

original technical documentation, I suggested cheaper and more time-saving solu-

tion of the ceiling: using the prestressed hollow core slab SPIROLL instead of the 

reinforced concrete composite floor slab FILIGRAN and concreting of the ceiling. I 

suggested this solution on the basis of my personal experience with the implemen-

tation of various types of the ceiling, and the subsequent analysis of their advantages 

and disadvantages. My suggested solution of the ceiling caused the reduction of this 

stage’s costs by 13% and the time reduction by 71% of working time. The other aim 

of this thesis was to solve the problems with the excessive and oversize transporta-

tion of the reinforced concrete roof trusses. In the end, these transportation problems 

together with the financial aspects resulted in the revision of the original technical 

documentation. The investor decided for the less demanding solution of the con-

struction and for the shorter span of the hall. As for the concreting machinery, I sug-

gested to use the machines (mixer truck and mobile concrete pump) from the nearby 

concrete plant to reduce the total transportation costs. The main contribution of the 

bachelor thesis is acquaintance with the construction of the reinforced concrete 

building frame and with practical verification and comparison of two different solu-

tions of one construction with respect to the financial and time investments. 
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ÚVOD 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil etapu realizace vrchní hrubé stavby 

provozně-výrobní haly firmy M&T s.r.o. v Dobrušce. Jedná se o novostavbu multi-

funkčního objektu, která vyrostla v prostorách bývalého zahradnictví, které na místě 

fungovalo do konce 90. let. Tímto byl účelně využit brownfield v okrajové části města 

a nedošlo k zastavění zemědělsky využitelných ploch. Má práce se zaměřuje na 

montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu. Podrobněji se zaměřím na 

způsob provedení zastropení v reprezentativní části. 

Původní projektová dokumentace volí jako zastropení reprezentativní části polo-

montovaný systém panelů filigrán a následné dobetonování a dovyztužení stropní 

konstrukce. Variantním řešením, které je výhodnější vzhledem k okamžité pochůz-

nosti a absenci podepření, je zastropení předpjatými stropními panely spiroll. Zamě-

řím se na časové i ekonomické porovnání těchto dvou systémů. Oba dva systémy 

vyhovují požadavkům investora na pohledovou kvalitu spodního povrchu stropní 

konstrukce, liší se náročností materiálovou, časovou i finanční. 

Moje bakalářská práce se zaměřuje na popis technologie montáže prefabrikovaného 

skeletu. Součástí práce je návrh zvedacího mechanizmu a návrh zařízení staveniště 

včetně komunikací. Zpracován byl kontrolní a zkušební plán pro vrchní hrubou 

stavbu objektu. Pro informaci o finanční náročnosti jsem zpracoval položkový rozpo-

čet této etapy pro možnost zastropení administrativní části panely filigrán. Pro po-

rovnání cenové náročnosti obou typů zastropení jsem zpracoval položkové rozpočty 

pouze pro provedení této vodorovné konstrukce. Vypracován byl i kontrolní a zku-

šební plán realizace. Důležitou částí této bakalářské práce je i řešení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

1.1 Úvodní část 

Technická zpráva objektu se zaměřuje na základní popis a informace o plánované 

výstavbě z několika hledisek, které nejsou zmiňovány v technologickém předpisu. 

Zpráva dává přehled o parametrech stavby a o jejím řešení. 

1.2 Identifikace 

1.2.1 Identifikace stavby 

NÁZEV STAVBY: Provozně-výrobní hala M&T s.r.o. 

MÍSTO STAVBY: parcely č. 2186/2, 2186/283, 2186/284, 2186/285, 2186/286, 

2186/287, 2186/288, 2186/295, 2186/296, 21856/313, 

2186/314, 2186/315, 2186/316 v obci Dobruška, katastrálním 

území  

Dobruška 

CHARAKTER: novostavba 

1.2.2 Identifikace stavebníka 

Material&Technology s.r.o. 

Bohuslavice 122 

549 06 Bohuslavice 

1.2.3 Identifikace projektanta 

PROXION projekční a inženýrská kancelář s.r.o. 

 Hurdálk ova 206 

 547 01 Náchod 

1.2.4 Identifikace dodavatele 

Průmstav Náchod s.r.o. 

 Dobrošovská 1776 

 547 01 Náchod 
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1.2.5 Popis prostor určených k výstavbě 

Plocha areálu je ohraničena z jihu silnicí č. II/298, odbočující ze silnice I/14 směrem 

k Opočnu a dále pak pokračující až do obce Sezemice v Pardubickém kraji. Západní 

okraj staveniště hraničí s nezastavěnými zatravněnými pozemky, které jsou pravi-

delně koseny a slouží zemědělcům jako zdroj pícnin pro chovaná zvířata. Severní 

část staveniště sousedí s areálem garáží obyvatel města Dobrušky. Z východu sou-

sedí staveniště s pozemky stavebnin Stamont s.r.o. Pozemky staveniště jsou v celé 

své ploše takřka rovinné. Místo je z částečně v zastavěné a částečně v zastavitelné 

části města. Příjezd k pozemkům je řešen po stávajících komunikacích, které v mi-

nulosti sloužily k dopravní obsluze již zchátralého zahradnictví. Areál je částečně 

oplocen z dob předchozího provozu, oplocení bude po dobu výstavby doplněno tak, 

aby nedocházelo k přístupu nepovolaných osob. Součástí projektu venkovních 

úprav je výměna oplocení za nové. 

1.3 Základní parametry stavby 

částečně dvoupodlažní objekt 

zastavěná plocha: 1640m2 (půdorysně 82x20m) 

užitná plocha: 1923m2 

obestavěný prostor: 14 091m3 

1.4 Popis stavby a její využití 

Firma M&T Technology je jediná firma vyrábějící dveřní a okenní kliky na území 

České republiky, používající nejmodernější technologie včetně povrchových úprav 

pokovením v několika variantách. Výrobou kliky se zabývá od prvotní myšlenky a 

designu (kolekce minimal/maximal vyhrála prestižní ocenění red dot design award 

2013) až po kompletní výrobu. Pro stále rostoucí zájem po luxusním kování a kvůli 

potřebě kvalitních reprezentativních prostor bylo rozhodnuto vystavět halu v Dob-

rušce, ve které je mj. umístěna i galvanizační linka pro povrchové úpravy kování 

včetně vlastní trafostanice VN/NN a skladovací prostory pro výrobky čekající na ex-

pedici k zákazníkům. 

1.5 Řešení stavby 

1.5.1 Členění stavby na objekty 

SO01 Provozně výrobní hala M&T (mnou řešený stavební objekt) 
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SO02 Venkovní úpravy 

SO03 Venkovní kanalizace a vodovod 

SO04 STL plynovod a přípojka 

SO05 Kabelová elektropřípojka VN 

SO06 Trafostanice 

 

PS01 Technologie (galvanika + vzduchotechnika + zneškodňování) – samostatná 

PD 

PS02 Vrty a tepelné čerpadlo – samostatná PD 

1.5.2 Technické a konstrukční řešení stavby 

Provozně výrobní hala členěná na tři části: administrativní část (dilatační celek A), 

montážně skladovací hala (dilatační celek B) a galvanizovna (dilatační celek C). Ob-

jekt bude sloužit pro reprezentativní účely společnosti, pro výrobu (včetně povrchové 

úpravy) kování, pro skladování a následnou expedici kování. 

Objekt je řešen jako železobetonový skelet, montovaný z prefabrikátů vyrobených 

ve výrobně v obci Malá Čeperka v Pardubickém kraji. Nosnou konstrukci tvoří sloupy 

průřezu převážně 400x400mm, více exponované sloupy jsou řešeny průřezy 

400x500mm. Sloupy jsou v dvoupodlažní části haly průběžné skrz obě dvě podlaží. 

Vodorovné ztužení haly zajišťují montovaná železobetonová ztužidla, kotvená ke 

sloupům přes zálivkovou výztuž provlečenou otvory ztužidel a zalitou mírně ex-

panzní zálivkovou maltou. Systém zastřešení haly je bezvaznicový, konstrukci stře-

chy tvoří montované železobetonové vazníky. Střešní plášť je sestaven z předpja-

tých stropních panelů spiroll v dilatačních celcích B a C. Dilatační celek A - adminis-

trativní část - má zastropení řešeno deskami filigrán a dobetonováním křížem vyztu-

žené desky. Zastropení prvního nadzemního podlaží tvoří v dilatačním celku A 

nosná konstrukce z železobetonových montovaných průvlaků, konstrukce stropní 

desky je taktéž z panelů filigrán. Zastropení zázemí výrobní části je z předpjatých 

panelů spiroll. Opláštění administrativní části prosklenou fasádou, provozní část haly 

je opláštěna sendvičovými panely z plechu a tepelného izolantu, doplněného o vy-

zdívky. Vyzdívky a vnitřní nosné konstrukce jsou vyzděny z pálených zdicích prvků 

typu therm, tenké příčky v interiéru jsou z pórobetonových tvárnic. 
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1.5.3 Architektonické řešení 

Tvarově se jedná o halový objekt 82,0x20,0m. Jeho podélná osa je téměř rovno-

běžná s osou přilehlé komunikace II/298. Objekt se dělí na tři části: administrativní 

část (dilatační celek A), montážně skladovací hala (dilatační celek B) a galvanizovna 

(dilatační celek C). Administrativní část bude dvoupodlažní a bude se vyznačovat 

prosklenou rohovou částí objektu, v jejíž horní části bude umístěno velké podsvícené 

logo firmy. Administrativní část bude obložena zvenčí tmavohnědými obkladovými 

pásky Terca Klinker, které budou vyspárovány šedou spárovací maltou. Zbytek haly 

bude opláštěný hnědými sendvičovými panely Kingspan. Maximální výška po atiku 

bude 8,5m. Interiér i exteriér objektu je laděn do kombinace tmavě hnědé a decent-

ních zlatých prvků, které jsou součástí firemní image. 

1.6 Napojení stavby 

1.6.1 Dopravní napojení 

Objekt bude napojen nově vybudovanou (na pozemcích investora) a z části stávající 

komunikací (na pozemcích města Dobrušky a ostatních majitelů) do ulice Čs. od-

boje. Před halou budou zbudována parkovací místa pro zaměstnance i návštěvníky 

podniku. 

Napojení proběhne v ulici Čs. odboje na místní komunikaci, ústící do obchvatu 

města, který se Dobrušce vyhýbá jižním směrem. Všechny komunikace jsou vhodné 

pro občasnou nákladní dopravu. 

Před halou je navrženo na základě platné legislativy parkoviště pro 15 osobních au-

tomobilů, včetně jednoho stání pro invalidy. Řešena je i parkovací plocha vyhrazená 

pro jízdní kola. 

1.6.2 Napojení na inženýrské sítě 

1.6.2.1 Vodovod 

Vodovodní přípojka na vodovod jdoucí ulicí Čs. odboje bude zásobovat objekt pitnou 

vodou. Vodovod je navržený tlakový s maximálním průtočným množstvím 0,216 l/s. 

Majitelem vodovodu je město Dobruška, provozovatelem firma Aquaservis Rychnov 

nad Kněžnou a.s., spadající pod mateřský rakouský koncern Energie AG wasser. 
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1.6.2.2 Kanalizace 

Kanalizace je dělena na splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace odvádí od-

padní vody do městské kanalizační sítě s vyústěním v ČOV. Provozně je kanalizace 

navržena jako gravitační z plastových trub KG DN 200 s maximálním odtokem 2,02 

l.s-1. Vlastnická struktura splaškové kanalizace je stejná, jako v případě vodovodu. 

Venkovní dešťová kanalizace odvádí vody ze zastřešení objektu do vsakovacího a 

retenčního jezírka. Maximální průtok vod je 22,6 l/s. V blízkosti objektu vede i obecní 

dešťová kanalizace. Od připojení k této kanalizaci bylo upuštěno a v rámci samo-

statnosti a minimalizace nákladů jsou dešťové vody likvidovány na pozemcích in-

vestora. 

1.6.2.3 Elektřina 

Provozně výrobní hala bude na distribuční síť elektrické energie napojena novou 

kabelovou přípojkou VN 38,5kV. Kabelová přípojka bude zakončena v rozvodně VN 

trafostanice zbudované v SO 01. Přípojka elektrické energie je dimenzována s ma-

ximálním příkonem 880kW, kterým bude zásobována administrativní i výrobní část 

haly. Provozovatelem distribuční sítě vysokého napětí je společnost ČEZ Distribuce 

a.s., elektřina může být nakupována v rámci otevřeného trhu od jakéhokoliv doda-

vatele. Kabelová přípojka i nově budovaná trafostanice zůstanou v majetku inves-

tora. 

1.6.2.4 Plyn 

Objekt bude napojen na STL plynovod v ulici Čs. odboje. Celkový maximální odběr 

52,53m3 plynu za hodinu. Provozovatelem plynovodu v regionu je společnost VČP 

Net s.r.o. Zemní plyn může být v rámci liberalizace trhu nakupován od jakéhokoliv 

dodavatele. 

1.7 Zastavované území 

1.7.1 Dosavadní využití 

Místo je částečně zastavěné a částečně v zastavitelné části města na jeho jižním 

okraji v k.ú. Dobruška. Lokalita nese název „Na Budíně“. 

V prostorách staveniště se nacházejí zbytky betonových základů skleníků bývalého 

zahradnictví, které se v prostorách výstavby nacházelo. V severní části staveniště 



TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

 
  27 
 

je umístěna budova se stávající výrobou, která bude po úpravách a kompletní re-

konstrukci zachována. V budově je umístěn špinavý provoz broušení kování. Pra-

chové částice zde vznikající jsou nežádoucí v prostorách skladu a galvanizovny. 

1.7.2 Umístění objektu na pozemcích 

Umístění povolené stavby koresponduje se schváleným územním plánem města 

Dobrušky, včetně jeho změny č. 1 z 1.12.2002. Území je vedeno jako plochy pro 

drobnou výrobu a výrobní služby, místní obslužné komunikace a sídelní zeleně. 

Podélná osa haly je umístěna téměř rovnoběžně s komunikací II/298, v orientaci 

západ-východ. Hala je situována na pozemcích v jihovýchodní části, aby se dala po 

komunikacích obkroužit severozápadně. 

1.8 Informace o provedených průzkumech 

1.8.1 Hydrogeologický průzkum 

V místě budoucí stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (3/2010), který 

zpracovávala firma SUDOP Pardubice s.r.o. Hydrogeologický průzkum se sestával 

ze dvou vrtů, které prokázaly skladbu podloží v následujícím složení: 

 Humózní vrstva z tmavohnědé jílovité hlíny s mocností 0,3-0,5m 

 Fluviodeluviální hlína s vysokou plasticitou mocnosti až 0,6m 

 Zcela zvětralý slínovec – eluvium se střední až vysokou plasticitou, 1,4-2,1m 

 Silně zvětralý slínovec mocnosti 0,8-0,9m 

 Navětralý slínovec od hloubky 2,4-4m pod terénem 

 Zdravý slínovec od hloubky 5,1m pod terénem 

Hladina podzemní vody zastižena v ustálené hloubce 4,35 a 5,45m pod terénem, 

tedy na výškových kótách 285,72m.n.m. a 284,51m.n.m. Bpv. 

V 5/2009 zde byl proveden hydrogeologický průzkum pro vrtanou studnu v prostoru 

staveniště, zpracovaný RNDr. Martinem Blechou f. Hydrotech SG s.r.o. 

Základové poměry neumožňují jiné, než hlubinné zakládání. Z výsledků průzkumu 

vyplývá, že bude nutno pro dosažení potřebné nosnosti stabilizovat pláň pod bu-

doucí podlahou haly, nebo část zeminy na pláni vyměnit za hrubozrnný materiál (va-

rianta zvolená v DPS). Pro aktivní zónu zemní pláně je požadován Edef,2=min. 

45MPa, čehož nelze bez jakýchkoliv úprav v daných zeminách dosáhnout. 
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1.8.2 Průzkum radonového rizika 

Pan ing. Marek a ing. Jansa prováděli (8/2008) jednoduchý geologický průzkum v 

rámci zjišťování radonového rizika. Podle měření na místě a zařazení podle map 

radonového rizika se jedná o pozemek s nízkým radonovým indexem, tudíž nejsou 

potřeba zvláštní opatření proti radonu. Funkci protiradonové izolace zde zastane 

hydroizolační vrstva podlahy. 

1.9 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Všechny administrativní, provozní a výrobní prostory budou přímo prosvětleny a při-

rozeně větrány okny. Místnosti pro osobní hygienu budou větrány nepřímo s odta-

hem mimo objekt. Umělé osvětlení bude splňovat minimální požadavky podle ČSN 

EN 12464-1.  

Galvanizační linka a další technologická zařízení budou větrána pomocí vzducho-

technické jednotky, která vytvoří na pracovišti mírný podtlak a tím nedojde k ohro-

žení obsluhy škodlivinami. V prostorách galvanizovny je navržena minimálně dese-

tinásobná výměna vzduchu. Vnější prostory budou před hlukem převážně z VZT 

jednotek chráněny dostatečně hmotnými oddělujícími konstrukcemi (hlavně střecha 

z panelů spiroll), strojovna vzduchotechniky a ventilátory budou umístěny ve sta-

vebně oddělené části objektu. 

Lokalita novostavby haly bude zasažena hlukem jen minimálně v porovnání s majo-

ritním původcem hluku – nedalekou frekventovanou silnicí II/298. Chemikálie použí-

vané při provozu galvanizovny budou skladovány pouze v příručním množství v uza-

vřených kontejnerech a přepravních obalech. Ohrožení emisemi z provozu galvani-

zační linky je na nízké úrovni vzhledem k instalované technologii zneškodňování 

odpadů z výroby (samostatný projekt). Obalové konstrukce jsou navrženy s ohledem 

na požadavky stanovené v ČSN 730540-2. 

1.10 Soulad s územním plánováním obce 

Umístění povolené stavby koresponduje se schváleným územním plánem města 

Dobruška, včetně jeho změny č. 1 z 1.12.2012. Území je vedeno jako plochy pro 

drobnou výrobu a výrobní služby, místní obslužné komunikace a sídelní zeleně. 
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1.11 Vliv na životní prostředí 

Stavba splní veškeré limity týkající se životního prostředí. Vzhledem k provozu gal-

vanizovny je nutno instalovat technologie řešící zneškodňování nebezpečných 

emisí, toto řeší samostatný projekt. 

Jedná se o stavbu v zastavěné části města. Kácen bude pouze jeden vzrostlý strom 

(modřín opadavý), který bude nahrazen výsadbou několika dalších. Ostatní vzrostlé 

stromy budou v průběhu výstavby chráněny podle ČSN 83 9061. 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Pro stavbu nebylo 

nutné stanovisko EIA. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vztažena k podzem-

nímu vedení VN a STL plynovodu. 

1.12 Vazby na související a podmiňující stavby 

Před zahájením výstavby dojde k demontáži konstrukcí a demolici základů skleníků 

po bývalém zahradnictví, nacházejícím se na místě stavby. Kácen bude pouze jeden 

vzrostlý strom a dojde k odstranění náletových dřevin. Pozemky určené k výstavbě 

jsou částečně oploceny stávajícím oplocením z ocelového pletiva nataženého mezi 

ocelovými sloupky. Na místech, kde oplocení chybí, bude doplněno mobilním oplo-

cením. Po dokončení terénních úprav bude zbudováno nové oplocení okolo celého 

areálu. 

Před započetím montáže prefabrikovaného železobetonového skeletu musí být pro-

vedeny veškeré základové konstrukce. Po upřesnění základových poměrů byl upra-

ven způsob založení, který je oproti DSP hlubinný na velkoprůměrových vrtaných 

pilotách délky 3-5m. Na hlavě piloty budou vybetonovány monolitické kalichy, do 

nichž přijdou uložit sloupy. Vnitřní nosné stěny budou založeny na základových pa-

sech, které jsou taktéž na velkoprůměrových vrtaných pilotách. 

Montáž těžkých prefabrikovaných prvků je podmíněna provedením skrývky ornice 

v místě výstavby. Nutností je zbudování provizorní staveništní komunikace a uzpů-

sobení pláně pod budoucí podlahou haly pro pojezd těžkých strojů. 

1.13 Časová organizace výstavby 

Následující časové údaje se vztahují k montáži hrubé vrchní stavby provozně-vý-

robní haly v Dobrušce. 
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Začátek prací:    1.4.2015 

Předpokládaný konec prací:  19.5.2015 

1.14 Předpokládaná finanční náročnost etapy 

Odhadovaná finanční náročnost celého díla je dle klasifikace JKSO 811.11 41 sta-

novena následovně: 

Celková částka:   61 352 214Kč 

Svislé a kompletní konstrukce: 11 656 920,66Kč 

Vodorovné konstrukce:  5 398 994,83Kč 

Celkem tedy za řešenou etapu: 17 055 915,49Kč 

V předpokládaných nákladech je i výstavba obvodového pláště, kterou tato práce 

neřeší. 
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2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS MONTÁŽE SKELETU 

2.1 Obecné informace o stavbě 

2.1.1 Popis stavby 

Předmětem realizace je výstavba provozně-výrobní haly v obci Dobruška, k.ú. Dob-

ruška. Lokalita výstavby se nachází na p.p.č. 2186/2, 2186/283, 2186/284, 

2186/285, 2186/286, 2186/287, 2186/288, 2186/295, 2186/296, 21856/313, 

2186/314, 2186/315, 2186/316. Plánovaná výstavba se skládá z několika staveb-

ních objektů, tento technologický předpis se týká pouze objektu SO01 Provozně vý-

robní hala M&T. Dalšími stavebními objekty na pozemcích jsou venkovní úpravy, 

přípojky kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, přípojka VN a výstavba trafostanice. 

Samostatný projekt řeší technologii galvanizovny a vrty pro tepelné čerpadlo. 

2.1.2 Konstrukční řešení 

Hala je řešena systémem skeletové prefabrikované železobetonové výstavby. Zá-

klady řešeny jako hlubinné – velkoprůměrové piloty. Hlavy pilot jsou rozšířeny s ka-

lichy pro osazení prefabrikovaných sloupů. Hala je jednolodní bezvaznicová. Na hla-

vách sloupů jsou připojeny vazníky a podélná ztužidla. Zastropení 1NP v dvoupod-

lažní části haly řešeno panely spiroll, v reprezentativní a administrativní části panely 

filigrán. Střešní konstrukce z panelů spiroll, jednoplášťová s tepelnou izolací a 

střešní krytinou z fólie PVC. V dilatačních celcích B a C bude provedena průmyslová 

podlaha s deskou z drátkobetonu. Hydroizolace spodní stavby je řešena PVC folií. 

2.1.3 Účel haly a soulad s územním plánováním 

Navržená stavba je provozně výrobní hala a bude sloužit pro reprezentaci a admi-

nistrativu firmy, pro kompletní výrobu dveřního kování a pro skladování před expe-

dicí. Jedná se o částečně dvoupodlažní objekt. Dvě podlaží jsou pouze v adminis-

trativní čísti a v části výrobní haly, kde se nachází zázemí pro zaměstnance. 

Lokalita výstavby se nachází v jižní části obce Dobruška na území určeném územ-

ním plánem jako plochu pro výrobu a skladování – drobnou řemeslnou výrobu. Ře-

šený objekt je tedy v souladu s územním plánem. 
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2.2 Připravenost staveniště 

2.2.1 Komunikace a zpevněné plochy 

K místu výstavby vede místní obslužná komunikace, po které mají přístup k pozem-

kům i nákladní vozidla. Komunikace s asfaltobetonovým krytem pokračuje po pro-

storách staveniště přibližně rovnoběžně s řešeným objektem. 

Příjezd k místu montáže skeletu bude řešen po provizorní staveništní komunikaci ze 

silničních železobetonových panelů typu IZD 300/150/15 JP, OP 20 tun výrobce 

Prefa Brno či odpovídajících, uložených na hutněné podkladní souvrství tloušťky 

min. 200mm ze štěrku frakce 32/63mm na geotextilii s gramáží minimálně 400g/m2 

Geotextilie bude položena v zářezu na terénu po provedení skrývky ornice. Pod-

kladní vrstva ze štěrku bude hutněna na Id=0,9 a Edef,2=100MPa vibračním válcem. 

V prostorách budoucí haly bude provedena skrývka ornice a případné odtěžení ze-

miny a na terén proveden štěrkový hutněný násyp tloušťky 450mm (součást budoucí 

skladby podlahy – po provedení prací zůstane na svém místě a doplní se na skla-

debnou tloušťku) ze štěrku frakce 32/63mm. Polštář bude od terénu oddělen geo-

textilií gramáže 400g/m2. Podkladní vrstva ze štěrku bude hutněna na Id=0,9 a 

Edef,2=100MPa vibračním válcem. 

2.2.2 Hotové práce 

Před zahájením fáze výstavby montovaného skeletu budou provedeny veškeré 

zemní práce a betonářské práce – provedení hlubinného zakládání velkoprůměro-

vými pilotami, jejich betonáž a následná betonáž kalichů v hlavách pilot, do kterých 

se budou montovat prefabrikované sloupy. Kalichy patek musí dosahovat podle 

ČSN 73 2480 minimální krychelné pevnosti na úrovni 70% pevnosti 28denní. 

2.2.3 Přípojky 

Nutné jsou přípojky elektrické energie (400/230V) a vodovodní přípojka s vodou od-

povídající kvalitě záměsové vody potřebné pro přípravu zálivkové směsi. Bude pro-

vedena i provizorní kanalizační přípojka pro připojení hygienického zázemí stavby. 

Provedené přípojky budou řádně označeny a zakresleny do výkresu situace. 

Staveništní rozvod elektrické energie se stává ze dvou rozvaděčů, které jsou připo-

jeny ke stávající elektrické přípojce v objektu výroby, který je již na pozemcích umís-

těn. Na líc fasády zde bude vyvedena elektroměrná skříňka s jištěním. Hlavní roz-

vaděč se nachází vedle buňky stavbyvedoucího a z tohoto místa jsou  
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Připojeny buňky zařízení staveniště. Jedna 400V zásuvka na hlavním rozvaděči zů-

stane volná pro připojení míchačky. K hlavnímu staveništnímu rozvaděči je připojen 

vedlejší rozvaděč, který se nachází u vjezdu do haly po provizorní staveništní komu-

nikaci. Tento rozvaděč bude sloužit k napájení strojů a nářadí napětím 230V. Počet 

zásuvek je dimenzován pro potřeby souběhu použití několika spotřebičů najednou.  

Rozvod vody je řešen přípojným místem ve vodoměrné šachtě, v níž je prozatím 

ukončena vodovodní přípojka. Vodoměrná šachta bude použita pro měření spotřeby 

vody stavěného objektu. Vodovod je provizorně ukončen za vodoměrem dvěma ku-

lovými ventily, jeden s připojovacím hrdlem pro zahradní hadici, druhý s redukcí pro 

připojení hadice HDPE. Přes jeden ventil bude napojeno hygienické zázemí pracov-

níků, přes druhý ventil se bude napojovat hadice pro napouštění zásobních nádob 

na záměsovou vodu. V případě potřeby záměsové vody se napustí IBC kontejner o 

objemu 1000l, který je umístěn v místě spotřeby. Umístění kontejneru je doporučeno 

tak, aby pod hrdlem vypouštěcího kohoutu byl prostor alespoň 400mm, potřebný 

k manipulaci s vědry, do kterých bude voda plněna před použitím pro záměs. Pro 

potřeby mytí nářadí bude vedle IBC kontejneru umístěn 200l plechový sud, v němž 

bude voda použitelná pouze pro mytí nářadí. Její použití pro záměs je zakázáno 

vzhledem k možné přítomnosti nevhodných látek a nečistot. Záměsová voda musí 

splňovat požadavky ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu. 

Kanalizační přípojka bude ukončena revizní vstupní šachtou TEGRA 1000NG 

z PP/PE. Z této šachty bude pokračovat připojení budovaného objektu. Provizorně 

je možno do této šachty napojit sociální zázemí pracovníků. 

2.2.4 Kontrola a opatření 

Stavba bude do další fáze převzata pouze tehdy, budou-li provedeny a dokončeny 

veškeré betonářské práce na základových konstrukcích dle PD. Pro další postup je 

nutno ověřit funkčnost přípojek elektřiny a vody. Bez nich nelze pokračovat ve vý-

stavbě. V případě nefunkčnosti musí být zajištěna jejich náhrada – benzinový či die-

selový agregát na výrobu elektřiny a cisterna s použitelnou záměsovou vodou a pit-

nou vodou pro provoz hygienických zařízení. 

Nutností pro začátek montáže je vybudování přístupové cesty pro těžkou mechani-

zaci i nákladní automobily přes staveniště až k prostorám budované haly. V prosto-

rách budoucího objektu musí být vyměněna část zemní pláně za štěrkové lože 

frakce 0-63mm, hutněné na Id=0,9 a Edef,2=min. 45MPa vibračním válcem. Zkouška 

hutnění bude provedena dle kontrolního a zkušebního plánu. 
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Před započetím práce musí být provedeny tyto přípravné práce a opatření. Veškeré 

dokumenty musí být k dispozici v průběhu montáže. 

 Vypracován technologický postup montáže 

 Vypracován harmonogram montážních prací a dodávek dílců 

 Určen postup zmonolitňování konstrukce 

 Opatření pro zajištění BOZP 

 Vypracování KZP 

 Provedení průkazných zkoušek malt a betonů připravovaných na staveništi 

2.3 Výpis materiálů, jejich specifikace a spotřeby 

2.3.1 Základní materiály 

Sloupy 

Tabulka 2.1 výpis sloupů 

prvek označení 
šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

délka 
[mm] 

hmotnost 
kusu [kg] 

počet 

sloup 

A001 400 400 8 080 3 374 5 

A002 400 400 8 080 3 457 3 

A003 400 400 8 080 3 427 2 

A004 400 400 8 080 3 344 2 

A005 400 400 8 080 3 344 1 

A006 400 400 8 080 3 427 1 

A007 400 400 8 080 3 394 1 

B001 400 500 7 830 3 807 12 

B002 400 500 7 830 3 810 1 

B003 400 400 8 830 3 307 1 

B004 400 500 7 830 3 685 1 

B005 400 500 7 830 3 830 2 

C001 400 400 7 830 3 079 8 

C002 400 400 8 830 3 477 4 

C003 400 400 7 830 3 162 1 

C004 400 400 8 830 3 477 2 

C005 400 400 7 830 3 079 3 

C006 400 400 8 830 3 559 1 

C007 400 400 7 830 3 167 1 

C008 400 400 7 830 3 167 1 
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C009 300 300 4 180 940 2 

C010 300 300 4 030 906 3 

 

Vodorovné prutové konstrukce 1NP 

Tabulka 2.2 výpis vodorovných prutových konstrukcí 1NP 

prvek označení 
šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

délka 
[mm] 

hmotnost 
kusu [kg] 

počet 

průvlak 

PR101a 400 400 6 800 2 720 3 

PR101b 400 400 6 800 2 720 2 

PR102a 400 400 6 800 2 720 2 

PR102b 400 400 6 800 2 720 2 

PR103 400 400 7 200 2 880 1 

PR104 400 400 5 300 2 120 1 

PR105a 300 300 5 200 1 170 1 

PR105b 300 300 3 900 877 1 

PR106a 300 300 3 000 675 1 

PR106b 300 300 2 900 652 1 

PR106c 300 300 3 200 720 1 

PR107a 300 300 3 200 720 1 

PR107b 300 300 3 100 697 1 

PR107c 300 300 3 600 810 1 

 

Vodorovné prutové konstrukce 2NP 

Tabulka 2.3 výpis vodorovných prutových konstrukcí 2NP 

prvek označení 
šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

délka 
[mm] 

hmotnost 
kusu [kg] 

počet 

průvlak 

PR201a 400 400 7 400 2 960 3 

PR201b 400 400 7 400 2 960 2 

PR202a 400 400 7 400 2 960 3 

PR202b 400 400 7 400 2 960 2 

PR203 400 400 5 300 2 120 1 

PR204 300 800 9 600 7 680 1 

PR205 300 800 9 600 7 680 1 

PR206a 300 800 9 000 7 200 5 

PR206b 300 800 9 000 7 200 2 

PR207a 300 800 9 000 7 200 5 
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PR207b 300 800 9 000 7 200 2 

PR208a 250 900 5 400 4 185 2 

PR208b 250 900 5 400 4 185 2 

PR209 250 900 5 200 4 230 10 

PR210a 250 900 4 400 3 960 2 

PR210b 250 900 4 400 3 960 2 

PR211 250 900 4 000 3 600 8 

 

Zastropení 1NP 

Tabulka 2.4 výpis prvků zastropení 1NP 

prvek označení 
šířka 
[mm] 

délka 
[mm] 

výška 
[mm] 

hmotnost 
kusu [kg] 

počet 

filigrán 
 

F1 2 400 4 465 60 1 607 16 

F1* 2 400 4 465 60 1 607 2 

F2 1 200 4 465 60 803 3 

F2* 1 200 4 465 60 803 1 

F3* 1 600 4 465 60 1 071 3 

spiroll 

PP1 1 200 5 825 200 1 803 14 

PP2 1 200 3 525 200 1 091 3 

PP3 1 200 4 950 200 1 532 7 

PP4 1 200 4 675 200 1 447 14 

 

Zastropení 2NP 

Tabulka 2.5 výpis prvků zastropení 2NP 

prvek označení 
šířka 
[mm] 

délka 
[mm] 

výška 
[mm] 

hmotnost 
kusu [kg] 

počet 

filigrán 
 

F1 2 400 4 465 60 1 607 20 

F2 1 200 4 465 60 804 4 

F3 1 600 4 465 60 1 072 4 

spiroll 

a1 1 200 4 900 150 1 446 111 

a2 1 200 5 050 150 1 491 14 

a3 1 200 1 350 150 399 70 

b1 1 080 4 900 150 1 302 6 

c1 940 4 900 150 1 133 7 

c2 940 5 050 150 1 168 2 

d1 800 4 900 150 964 5 



TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS MONTÁŽE SKELETU 

 
  37 
 

d2 800 1 350 150 266 16 

e1 660 4 900 150 796 33 

e2 660 1 350 150 219 18 

f1 520 4 900 150 627 11 

 

Vazníky 

Tabulka 2.6 výpis vazníků 

prvek označení 
šířka 
[mm] 

délka 
[mm] 

výška 
[mm] 

hmotnost 
kusu [kg] 

počet 

vazník V201 170 19 200 956 14 805 7 

 

Železobetonové prefabrikované dílce - soupis na konstrukci montované haly viz 

výše, výroba dle ČSN 72 3000, specifikace následující: 

 beton C30/37 

 ocel B500B 

 krytí ocelové výztuže 20mm 

Zálivkový jemnozrnný transportbeton C25/30 pro zálivku kalichů 

 po provizorním ukotvení několika sloupů se provede objednávka v betonárně 

v minimálním dopravovaném množství 2m3 

 specifikace C25/30 – XC2(CZ, F.1) – Cl 0,4 – Dmax8 – S3 

 spotřeba dle typů kalichů (viz PD), celkem 5,1m3, spotřeby počítány při osa-

zení sloupu přímo na dno kalichu, v případě podložení nutno přepočítat 

množství 

Tabulka 2.7 množství zálivkového betonu pro jednotlivé typy kalichů 

Kalich Počet [ks] Objem [m3] Celkový objem [m3] 

A 31 0.081 2.51 

B 12 0.09 1.08 

C 2 0.189 0.38 

D 2 0.32 0.64 

E 1 0.14 0.14 

F 5 0.063 0.32 

CELKEM [m3] 5.1 
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Cementová zálivková malta SikaGrout 212 

 otvory v prvcích Ø50mm, zalévaná výztuž R20 = spotřeba 0,2l/bm 

Tabulka 2.8 spotřeba zálivkové malty SikaGrout 212 

SikaGrout 212 

Spotřeba  
[l/bm] 

Délka  
[bm] 

Vydatnost 
[l/balení 25kg] 

Počet balení  
[ks] 

0.2 62.6 12.0 2 

 

Ocelové podkladní destičky, ocel S235, rozměry 200x200mm, tl. 2mm, 5mm a 

10mm 

 množství podle rovinnosti dna kalichů a jejich rozdílné výškové úrovně 

 

Dřevěné klíny z tvrdého dřeva (dub, buk) 

 klíny v množství 8ks/sloup, celkem podle pracovního záběru 

Ocelová betonářská výztuž 

 výpis výztuže 1NP 

Tabulka 2.9 výpis výztuže 1NP 

 R8 R10 R14 

Celková délka [m] 1132,8 2929,0 825,7 

Hmotnost [kg] 447,0 1805,8 997,8 

Celková hmotnost [kg] 3250,6 

 

 výpis výztuže 2NP 

Tabulka 2.10 výpis výztuže 2NP 

 R8 R10 R12 

Celková délka [m] 2619,7 598,5 173,9 

Hmotnost [kg] 1033,7 639,0 154,4 

Celková hmotnost [kg] 1557,1 

 

 výpis zálivkové výztuže zastřešení halové části (hmotnost počítána s 10% 

navýšením pro stykování výztuže) 
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Tabulka 2.11 výpis zálivkové výztuže zastřešení haly 

 R14 

Celková délka [m] 1034,0 

Hmotnost [kg] 1249,5 

Celková hmotnost [kg] 1249,5 

 

Transportbeton pro nadbetonávku panelů filigrán 

 specifikace betonové směsi C25/30 – XC1(CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3 

čerpatelná 

Tabulka 2.12 množství transportbetonu pro betonáž nad panely filigrán 

Místo betonáže Plocha [m2] Objem betonu [m3] 

1NP 259,16 39,31 

1NP deska u schodiště 30,0 6,00 

2NP 289,16 43,32 

CELKOVÝ OBJEM 88,63 

 

 Při objednávání transportbetonu je nutno počítat s objednávaným množstvím 

vyšším o minimálně 0,25m3. Jedná se o nečerpatelné množství, které zů-

stává v násypce a v hadicích čerpadla. Při každém příjezdu čerpadla se musí 

toto množství připočítat. 

Zálivkový beton pro panely spiroll 

 specifikace betonové směsi C25/30 – XC1(CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3 

čerpatelná 

Tabulka 2.13 spotřeba zálivkového betonu pro panely spiroll 

Typ panelů 
Plocha 

[m2] 
Spotřeba betonu 

[m3/m2] 
Objem betonu 

[m3] 

Spiroll tl. 
160mm 

1112,1 0,005 5,56 

Spiroll tl. 
200mm 

230,67 0,0048 1,11 

Rezerva 20% 1,33 

CELKOVÝ OBJEM 8,00 
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2.3.2 Doplňkové materiály 

Dilatace okolo sloupů 400x400mm – vzhledem k tloušťce konstrukce z pásů z desek 

EPS 70F tloušťky 10mm a šířky 250mm. 

 Potřebné dilatační pásy se budou řezat z desek EPS rozměru 500x1000mm. 

Bude celkem potřeba 9 desek EPS 70F tl. 10mm. 

Tabulka 2.14 výpis spotřeby dilatačního EPS 

Obetonované 
strany sloupu 

Počet 
[ks] 

Obetonovaný 
obvod [m] 

Celkem 
[m] 

Celkem plocha 
[m2] 

4 3 1.6 4.8 1,2 

3 8 1.2 9.6 2,4 

2 4 0.8 3.2 0,8 

CELKEM 4,4 

 

Stykovací malta pro maltová lože 

 pro stykování železobetonových prvků jsem zvolil maltu Weber.mix zdicí 

10MPa 

 podle údajů výrobce 1m3 malty = 1 850kg suché směsi 

 celkem bude potřeba (1,3551x1 850)/25 = 101 pytlů 25kg suché maltové 

směsi 

 
Rozměry lože 

[m] 
Objem malty 
na styk [m3] 

Počet prvků Celkem [m3] 

Filigrán 2,4x0,04x0,012 0,0023 53 0,1219 

Spiroll 1,2x0,1x0,012 0,0029 331 0,9599 

Prutové 
prvky 

0,4x0,2x0,012 0,0019 79 0,1501 

CELKEM + 10% rezerva 1,3551 

 

Doplňkový materiál v blíže nespecifikovaném množství 

 Lepicí páska pro upevnění dilatace okolo sloupu 

 Obalová folie pro zakrytí sloupů při zmonolitňování konstrukcí 

 Nastřelovací hřeby do betonu + značkovací sprej 

 Pytlové úvazky délky 100mm pro vázání jednotlivých prvků ocelové výztuže 

 Vázací drát pro ukotvení bočního bednění desky 
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2.4 Doprava a skladování 

2.4.1 Doprava na staveniště 

Doprava prefabrikovaného materiálu na stavbu proběhne nákladními vozidly Volvo 

FH16 v konfiguraci 4x2 s návěsem Schwarzmüller RH125P s ložnou plochou 

13,62x2,48m firmy NIKA Chrudim a.s. Střešní železobetonové vazníky dopraví firma 

APB Plzeň s.r.o. soupravou tahače DAF XF v konfiguraci 6x4 s návěsem 

NOOTEBOOM OVB 55-03 s ložnou plochou délky 13,45-28,85m.  

Doprava ocelových prvků – výztuže a válcovaných profilů ze skladu firmy Ferona 

Hradec Králové je naplánována nákladním automobilem DAF LF250 s náhonem 

4x2. 

Doprava drobného a pomocného materiálu je realizována firemním automobilem 

s ložnou plochou značky Fiat Ducato.  

Veškeré železobetonové a předpjaté prvky musí být přepravovány v poloze, v jaké 

budou zabudovány ve stavbě. Toto opatření se netýká svislých sloupů. Mezi jednot-

livými prvky musí být dřevěné proklady z hranolu alespoň 80x80mm kvůli snazší 

manipulaci s prvky a minimalizaci rizika poškození prvků nárazy o sebe. Přeprava 

proběhne v souladu s ČSN 72 300. 

Transportbeton bude dopravován autodomíchávači MAN TGS s nástavbou 

CIFA/Stetter o objemu 9m3. 

2.4.2 Doprava po staveništi 

Materiál bude po staveništi dopravován pomocí nákladního automobilu s návěsem, 

který doveze prvky potřebné pro montáž rovnou z prefa výrobny. Montáž bude pro-

bíhat kontinuálně z návěsu automobilu, nutná koordinace nakládky materiálu s po-

stupy montáže. Materiál dopravovaný na stavbu musí být na nákladní automobil na-

ložen v opačném pořadí, než v jakém se bude provádět montáž. Nákladní automo-

bily použijí staveništní komunikaci ze silničních panelů a zacouvají co nejblíže místu 

montáže aktuální části skeletu tak, aby byla zajištěna bezproblémová vykládka a 

montáž za současného dodržení bezpečnostních předpisů. Pro pojezdy budou vyu-

žity pouze plochy k pojezdu určené – asfaltobetonové komunikace, panelová komu-

nikace a hutněná pláň z vrstvy štěrku tloušťky 450mm. Jiné plochy jsou z provozu 

nákladních vozidel vyloučeny, hrozí riziko uvíznutí těžké techniky v nedostatečně 

stabilním povrchu.  
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Pro montáž prefabrikovaných prvků bude využito dostupného autojeřábu Liebherr 

LTM 1090-4.1. 

2.4.3 Skladování materiálu 

Železobetonové prefabrikované dílce nebudou na stavbě skladovány. Jejich montáž 

bude probíhat přímo z nákladního vozidla, není tedy nutno budovat další skladovací 

plochy se zpevněným povrchem. V případě nutnosti skladování prefabrikovaných 

dílů je možnost k tomuto použít plochu hutněné pláně pod plánovanou podlahou 

haly. Skladované prefabrikáty je nutno podložit dřevěnými proklady minimálního prů-

řezu 80x80mm. 

Cementová zálivková malta musí být skladována v suchých prostorách skladu ve 

stavební buňce. Malta bude volně ložena na europaletě, aby nebyla ve styku s pod-

lahou. 

Drobné ocelové prvky (kotvení střešních panelů, podkladní destičky) budou sklado-

vány v prostorách skladu - stavební buňky, rozměrnější válcované nosníky budou 

skladovány na zhutněné pláni v blízkosti prostor realizované haly. Ocelové prvky je 

nutno uchovávat na dřevěných prokladech, aby neležely přímo na vlhkém a mokrém 

podkladu. Dřevěné klíny a hranoly budou skladovány v suchu. Při vysoké relativní 

vlhkosti ztrácí dřevo pevnost. 

Dočasné podpěrné prvky budou skladovány v uzamykatelné buňce. 

Zálivková a nosná výztuž desky bude skladována na zpevněných plochách pro tento 

účel vybudovaných mimo pojezdové dráhy mechanizace. Výztuž nebude ležet přímo 

na terénu, ale na dřevěných prokladech. Výztuž bude řádně označena. 

Drobný doplňkový materiál (desky EPS, fólie a pásky…) budou skladovány v uza-

mykatelné stavební buňce. 

2.5 Pracovní podmínky 

Na staveništi musí být provedeny veškeré základové konstrukce – vybetonované 

železobetonové piloty s kalichy v jejich hlavách. Vše dle PD na základě geotechnické 

situace. 

Staveniště musí mít únosné pojezdové plochy pro těžkou mechanizaci. 
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Při svařování ocelových spojovacích prvků jednotlivých dílů, při míchání malty v mí-

chačkách či míchadly, při vibrování zálivky kalichů a při zhotovování pomocných te-

sařských konstrukcí bude potřeba elektrická energie, buď z elektrické přípojky, nebo 

z elektrocentrály. V případě práce za zhoršených světelných podmínek je potřeba 

pracoviště osvětlit halogenovými přenosnými lampami na stativech. Na stavbě pra-

cující dělníci musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a musí být seznámeni s 

pracovními postupy výstavby objektu skeletového systému. Podmínkou činnosti je 

důkladné proškolení vazačů v oblasti uvazování břemen pro jejich transport jeřá-

bem, pro práci se zavěšeným břemenem a pro práci s možností pádu z výšky/do 

hloubky. Jeřábník musí mít průkaz strojníka opravňující k obsluze daného typu zve-

dacího mechanizmu. Obsluha autodomíchávačů a čerpadla na čerstvé betonové 

směsi musí být držiteli platného strojního průkazu obsluhy. Svářeč musí mít platný 

svářečský průkaz pro danou technologii sváření. 

Proces výstavby monolitického skeletu je vázán na povětrnostní podmínky. Je třeba 

brát ohled hlavně na účinky větru, které mohou ztížit transport zavěšených břemen. 

Nedoporučuje se tedy práce za silného nárazového větru, při rychlostech větru nad 

8m/s se práce zastaví. V případě práce pod bodem mrazu se použije buď malta či 

beton v zimní verzi přímo od výrobce, nebo se použije vhodná příměs, snižující mi-

nimální teplotu potřebnou ke zpracování a následnému tvrdnutí. Při teplotách pod 

bodem mrazu klesá nosnost vázacích prostředků. Nesmí se pracovat za bouře, 

deště, sněžení či při možnosti tvorby námrazy. Minimální dohlednost pro zabezpe-

čení správného porozumění signálů vazače jeřábníkem je 30m. 

I po přidání zimních přísad se betonáž a zalévání provádí při teplotách vyšších jak -

5°C. 

Svařovat výztuž není dovoleno za podmínek, které by ohrožovaly bezpečnost pra-

covníků  - zejména za deště a při velké vlhkosti konstrukce. Svařovat ocel je možné 

pouze do teploty stanovené výrobcem oceli. Při teplotách pod 0°C je ohrožena kva-

lita svaru a je nutno postupovat v souladu s dokumenty výrobce oceli. Při teplotách 

nižších jak -10°C je zakázáno svářet. 

Pracoviště bude převzato při splnění následujících podmínek: 

 Na staveništi bude vyznačen a stabilizován alespoň 1 výškové bod potřebný 

k horizontální kontrole osazení prefabrikovaných prvků. Zápis o jejiho výš-

kové úrovni bude zapsán v SD a vyznačen ve výkresu situace stavby. 
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 Kontrola základních rozměrů opěrných konstrukcí se zápisem zjištěných od-

chylek. 

 Kontrola montážní roviny základových konstrukcí se zápisem zjištěných od-

chylek. 

 Uskutečněné přejímací zkoušky základových konstrukcí (nedestruktivní 

zkoušení pevnosti betonu odrazovým tvrdoměrem podle ČSN EN 12504-2). 

 Vyhodnocení stavu přejímaných konstrukcí a vyhotovení zápisu o jejich cel-

kovém stavu. 

Před zahájením montážních prací musí být zkontrolován zvedací mechanizmus pro 

prefabrikované prvky: 

 Technický stav zařízení a správné plnění jeho funkcí 

 Osvědčení o pevnosti lan, uchycovacích částí a háků 

 Údaje o únosnosti a vlastní hmotnost 

2.6 Pracovní postup 

2.6.1 Ustavení jeřábu 

Polohy jeřábu pro montáže jednotlivých celků jsou specifikovány ve výkresové části. 

Poloha se vždy vztahuje k otočnému čepu, okolo kterého se otáčí výložník autoje-

řábu. Pro jednoduchost byly polohy jeřábu voleny v průsečících modulových os, po-

případě v polovinách rozpětí těchto os. Je nutné dodržet montážní polohy jeřábu, 

protože se k nim vztahují výpočty únosnosti jeřábu. 

Po příjezdu autojeřábu na místo montáže je nutno provést jeho správné zapatko-

vání, aby nedošlo k pádu či náklonu jeřábu při montáži prvků. 

Strojník jeřábu provede zapatkování a je za jeho správné provedení zodpovědný. 

Hydraulicky vysune všechny podpěry do maximální možné vzdálenosti od autoje-

řábu. Po jejich vysunutí se usadí na konce pístů podpěr kovová botka, která roznáší 

tlak vyvolaný zatížením jeřábu. Když už je zřejmá přibližná půdorysná poloha kovo-

vých podpěr, je nutné pod ně umístit dřevěné hranoly 100x100mm, dlouhé cca 

800mm půdorysně do čtverce s těžištěm pod nohou opěry. Jejich umístění je vhodné 

provést ve dvou vrstvách do kříže, aby docházelo k lepšímu přenosu zatížení. Na 

podklad z hranolů se položí roznosová deska z několika vzájemně propojených de-

sek překližky (volitelně, pokud kovová botka nesedí na všech hranolech). Tento po-

stup je nutno provést pro každou podpěru autojeřábu. Po vytvoření opěrných bodů 
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je nutno autojeřáby vyrovnat do vodorovné polohy. U autojeřábů se samonivelací je 

tento postup jednodušší, u manuální nivelace záleží na strojníkovi, aby bylo vyrov-

nání provedeno přesně. 

Po zapatkování autojeřábu je nutno připevnit na otoč jeřábu ocelová protizávaží, 

která jsou umístěna v přepravní poloze na určeném místě autojeřábu. Výložník se 

otočí a automaticky se provede zdvih závaží a jejich uzamčení. Vždy je nutno naložit 

všechna protizávaží, která má daný jeřáb k dispozici pro možnost maximální hmot-

nosti přepravovaných těles na maximální vzdálenost. 

Autojeřáb je připraven k použití pouze po provedení zapatkování a naložení všech 

protizávaží. V opačném případě je zakázáno autojeřáb používat. 

2.6.2 Montáž svislých prutových konstrukcí 

Při montáži je nutno dodržovat přesně postup montážních prací a technologii uve-

denou v tomto technologickém předpisu. Dále je nutno řídit se KZP a včas provádět 

všechny zkoušky a kontroly v něm uvedené. 

Po provedení předcházejících betonářských prací (vybetonování železobetonových 

základových patek) je třeba ručně a vysokotlakým čističem dočistit již vybetonované 

konstrukce od možných ulpělých zbytků betonu či drobných nečistot. Plochy dna 

kalichů musí být čisté a zbavené zbytků hlíny či dalších napadaných nečistot. Beton 

musí být alespoň na 70% své 28denní pevnosti. 

Umístění sloupů je nutno přesně vyměřit. Tuto činnost musí provádět proškolený 

geodet. Vyznačí se na každém kalichu modulové osy, ve kterých budou následně 

osazovány sloupy. Vyznačení modulových os proběhne nastřelením ocelových 

hřebů do horních ploch kalichů tak, že se nastřelí vždy po jednom na dvě protilehlé 

strany. Propojením těchto bodů vznikne část modulové osy, podle které se sloup 

následně osazuje. Hřeby se označí značkovacím sprejem ve výrazné barvě, aby se 

daly snadno dohledat. 

Označení modulových os tužkou se provede i na jednotlivé sloupy v dolní části, aby 

se dal sloup přesně usadit a aby se dala srovnat jeho poloha vzhledem k modulovým 

osám označených na kalichu podle předchozího bodu. 

Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat jeho označení, stav a případná vyčníva-

jící výztuž. 
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Sloupem na nákladním automobilu se v místě k tomu určeném provlékne montážní 

prvek – silnostěnná trubka či tyč kruhového průřezu z oceli s odpovídající nosností.  

Před zdvihnutím sloupu je potřeba ho očistit od jakýchkoliv nečistot – bláta, prachu, 

sněhu či námrazy, aby nebyla ohrožena adheze v místě zmonolitnění. Ocelové části 

musí být očištěny od rzi, aby bylo možné provést kvalitní spojení jak svary, tak zá-

livkou výztuže v otvoru. 

Jeřábník sloup zvedne z návěsu nákladního automobilu. Při manipulaci se zavěše-

ným břemenem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a vyvarovat se pohybu pod ním. 

Poté, co je sloup zdvižen cca 300mm nad úroveň návěsu, přestane jeřábník dále 

zdvihat a počká se, až se sloup stabilizuje ve své poloze. Je potřeba vyvarovat se 

trhavým pohybům při zdvihu. Prvky nejsou dimenzovány na dynamické zatížení, 

které tímto vzniká. Pro otáčení a korigování směru velkých prvků se používá vodí-

cích lan. Je zakázáno zvedat prvky v místech, která k tomuto nejsou určena. Úchyty 

pro zdvih a jejich geometrie jsou specifikovány v PD. 

Dno kalichu se osadí do patřičné výšky (stanovené nivelačním přístrojem) ocelovými 

podložkami. 

Sloupy se přesně usadí do modulových os pomocí koordinace s jeřábníkem, který 

zastaví posun sloupu zhruba 300mm nad místem osazení, aby došlo k ustálení 

sloupu v jeho poloze. Posuny sloupu se provádí páčidlem a pomocí klínování dře-

věnými klíny z tvrdého dřeva. Zkontroluje se vodorovnost osazení sloupu pomocí 

dlouhé vodováhy a případně teodolitu. Klíny se do mezery mezi sloupem a kalichem 

nejprve vloží tak, že je každý směřovaný úzkým koncem na opačnou stranu. Tímto 

se docílí větší plochy, která je v kontaktu jak se sloupem, tak s kalichem patky. Po 

usazení sloupu do přesné polohy proběhne dotažení klínů jejich zatlučením, čímž 

se sloup stabilizuje. Klíny je nutno zatloukat postupně, ideálně zatloukáme klíny vždy 

na dvou stranách sloupu naproti sobě. Zatloukáním klínů se dá provést drobná ko-

rekce polohy a směru usazení sloupu. 

Sloup se nesmí odvázat z úvazu dříve, než dojde k zajištění jeho stability dřevěnými 

klíny. Odvázání sloupu z úvazu musí probíhat z pracovní plošiny. 

Před zalitím kalichu je nutno zkontrolovat geometrickou přesnost osazení sloupu. 

Po zmonolitnění je již jakákoliv korekce nemožná. Zalití kalichů s osazenými sloupy 

probíhá přímo z korýtka autodomíchávače. Maximální výška pro ukládání betonové 
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směsi je 1500mm. Je potřeba obalit sloup vhodnou ochrannou folií nad místem zá-

livky, aby nedošlo k jeho znečištění odstříkávajícími částečkami betonu při lití. 

Sloupy musí zůstat v interiéru v pohledové kvalitě na základě požadavku investora.  

Beton v kalichu se řádně zhutní ponorným vibrátorem, aby došlo k vytěsnění veške-

rého vzduchu z betonové směsi. Vibrování se provádí dle parametrů použitého vib-

rátoru – akční rádius a doba potřebná k zvibrování. Alternativně lze použít zhutňo-

vání vpichy například střešní latí a to v množství minimálně 10 vpichů na jedné 

straně sloupu. 

Po dostatečném zatvrdnutí zálivkového betonu (na 70% krychelné pevnosti, což od-

povídá zhruba 7dnům zrání a tvrdnutí) je možno vyrazit dřevěné klíny a mezery po 

klínech dolít zálivkovým betonem, popřípadě zálivkovou maltou. 

2.6.3 Montáž vodorovných prutových konstrukcí 

Na konzoly sloupů se montují průvlaky. Průvlaky se usazují do maltového lože, které 

vykryje drobné nerovnosti mezi dosedajícími prvky a zajistí tak dokonalý přenos sil. 

Do maltového lože se osazují i základové prahy. 

Před zahájením montáže se vyznačí na sloupech i na montovaných prvcích modu-

lové osy, aby se usnadnilo vyrovnání prvků do správného směru. 

Před začátkem manipulace se prvek očistí od jakýchkoliv nečistot – zbytků betonu, 

prachu, hlíny, sněhu či námrazy. 

Vodorovný prvek se osadí kulovými hlavami v místech předem zabetonovaných 

montážních DEHA úchytů. Kulové hlavy se spojí s lanovým, popřípadě řetězovým 

závěsem, který se pověsí na hák jeřábu. Geometrie závěsného prvku je specifiko-

vána v PD, je nutno dodržet délku závěsů a úhel zavěšení prvku. Je důležité, aby 

byla tíha prvku rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé závěsy. Jeřábník provede 

zdvih dílce o cca 300mm, poté se zdvihání zastaví a počká se, až se dílec ustaví ve 

své poloze a přestane se kývat. Je potřeba vyvarovat se trhavým pohybům při 

zdvihu. Prvky nejsou dimenzovány na velké dynamické zatížení, které tímto vzniká. 

Pro otáčení a korigování směru velkých prvků se používá vodících lan. Korekcí 

směru pohybu prvku se musí vyvarovat kontaktu s jakoukoliv překážkou v průběhu 

pohybu, nárazem by mohlo dojít k poškození prvků, které se montují, tak i prvků již 

namontovaných. 
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Po stabilizaci dílce je dílec přemístěn na místo montáže. Při posunu a zdvihání bře-

men se dbá zvýšené opatrnosti a je třeba vyvarovat se pohybu pod zavěšenými 

břemeny.  

Před vytvořením maltového lože je potřeba překontrolovat výškové osazení ložných 

ploch a podle toho je možno přizpůsobit tloušťku maltového lože v rozmezí 10-

20mm. 

Ložná plocha sloupu, na kterou se montuje průvlak či ztužidlo (resp. ložná plocha 

kalichu patky, na kterou se montuje základový práh), se navlhčí a nanese se na ní 

optimálně 12mm silná vrstva zdicí malty.  

Během tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí dojít k posunu dílce, je zakázáno ukládat prvky 

do zmrzlé malty. V případě posunu je nutno prvek nadzdvihnout, starou maltu od-

stranit, nanést novou a prvek opět usadit. 

Po usazení prvku do správné polohy v konstrukci se provede kontrola jeho stability 

a uložení a až poté se může odvázat z úvazu. Odvázání z úvazu musí probíhat z 

pracovní plošiny. Před odvázáním je potřeba polohu prvku stabilizovat vzepřením 

dřevěnými klíny o již stabilní konstrukce. 

Zálivka výztuže v otvorech se provede až po zatvrdnutí malty, na kterou jsou prvky 

uloženy. V případě zalévání čerstvě osazených prvků by mohlo dojít k vyplavení 

malty na ložné ploše 

Zálivka výztuže se provádí maltou k tomu určenou, namíchanou do správné konzis-

tence podle návodu na použití. Malta musí mít omezené smršťování (nejlépe mírně 

expanzní vlastnosti), vysokou pevnost a vysokou soudržnost s kotevní ocelí i beto-

nem. Míchá se pomaluběžným míchadlem ve vědru. Do vědra se přidá nejdříve od-

měřené množství vody, poté odměřené množství sypké maltové směsi. Namíchanou 

maltu již není povoleno dodatečně zahušťovat dodatečným přidáním sypké směsi, 

nedošlo by k dokonalému promísení. Namíchaná malta se musí co nejdříve zpraco-

vat, pro optimální využití expanzních schopností maximálně do 15minut. Z tohoto 

důvodu je nutné míchat pouze takové množství, které se do 15minut zpracuje. Za-

lévání otvoru probíhá po etapách, malta se vpichy (např. ocelovou výztuží malého 

průměru) zhutní a odvzdušní. Otvory je nutno plnit zhruba 20mm pod horní okraj 

prvku, protože malta má expanzní účinky, takže by se malta dostala po vytvrzení 

přes obrys prvku. 
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2.6.4 Montáž filigránových panelů a nadbetonávka 

Filigránové panely zastropení 1NP administrativní čísti se montují po montáži prů-

běžných sloupů a podpůrných konstrukcí – průvlaků. 

Stropní desky filigrán se před zvednutím z nákladního automobilu očistí od nečistot 

– hlíny, prachu, písku, sněhu a námrazy. 

Uvázání filigránového panelu se provede na 4 místech, vždy za 3. styčník šikmé 

výztuže s horní výztuží od konce filigránové desky. Uchycení se provádí v krajních 

řadách výztuže desky. 

Jeřábník provede zdvih dílce o cca 300mm, poté se zvedání zastaví a počká se, až 

se filigrán ustaví ve své poloze a přestane se kývat. Je potřeba vyvarovat se trhavým 

pohybům při zdvihu. Filigránové desky nejsou dimenzovány na dynamické zatížení, 

které tímto vzniká. Pro otáčení a korigování směru velkých prvků se používá vodí-

cích lan. Korekcí směru pohybu prvku se musí vyvarovat kontaktu s jakoukoliv pře-

kážkou v průběhu pohybu, nárazem by mohlo dojít k poškození prvků. 

V místě zabudování prvku do konstrukce se průvlak navlhčí a nanese se lože z ce-

mentové zdicí malty. Křídou či tužkou se zakreslí poloha hrany filigránového panelu. 

Uložení stropní desky filigrán se provádí na ukládací délku specifikovanou v kladeč-

ském plánu panelů do maltového lože tloušťky 12mm. Před položením prvku do 

maltového lože se posun filigránu zastaví zhruba 300mm nad místem zabudování a 

počká se, až se ustálí jeho poloha. Provede se kontrola geometrie osazení prvku a 

zkontrolování výškových úrovní protilehlých ploch, na které se panel pokládá. 

Spodní styčná plocha se navlhčí vodou. Poté je dovoleno prvek pomalu spustit do 

maltového lože. 

Odvázání stropní desky je možné po mírném zavadnutí malty, do které se filigránová 

deska ukládá. Další podmínkou odvázání je podepření filigránových desek, aby po 

nich byl umožněn pohyb vazačů výztuže a následné bezpečné provedení nadbeto-

návky. Odvázání probíhá z pracovní plošiny, nikoliv z montovaného prvku. Pode-

pření panelů filigrán se navrhuje podle délky jejich rozponu – při rozponech 2,0 až 

3,5m se podpírají uprostřed rozpětí, při rozponu nad 3,5m ve třetinách rozpětí. Po-

depření je vytvořeno z trámů (masivní dřevěné či systémové trámce), stojek a jejich 

zavětrování. Horní úroveň podepření se zniveluje ještě před položením panelu fili-

grán. 
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Po uložení a podepření filigránových desek se vyváže nosná výztuž nadbetonová-

vané desky podle projektové dokumentace. Po již vyvázané výztuži je zakázáno 

chodit a pro umožnění pocházení se zřizují pochozí lávky, provizorně z desek OSB 

šířky 1250mm a tloušťky alespoň 18mm. 

Výztuž se váže v navzájem kolmých směrech po roztečích specifikovaných v PD. 

Každé křížení prutů výztuže se sváže vázacím drátem, aby nedošlo ke změně roz-

tečí a směrů uložení výztuže. 

Okraje desky se zabední systémovými bednícími deskami, popřípadě deskami sbi-

tými ze stavebních prken. Systémovými bednicími deskami se podbední i prostor 

desky okolo schodiště. Prvky bednění se ošetří odbedňovacím přípravkem před je-

jich montáží. Montáž systémových prvků je vázána na předpisy a technologické po-

stupy montáže bednění, které jsou specifikovány výrobcem či poskytovatelem sys-

témového bednění. 

Před betonáží a ideálně až po vyvázání výztuže je potřeba připravit kabelové roz-

vody pro osvětlení, které mají stropem procházet. Pro montáž těchto rozvodů se 

osadí do budoucí betonované desky kabelové chráničky průměrů odpovídajících ka-

belovému vedení s rezervou pro jejich prostrčení. 

Betonáž probíhá po zkontrolování geometrie bednění nadbetonovávané desky a po 

kontrole dimenzí a rozmístění výztuže. 

Betonuje se do celkové tloušťky konstrukce 200mm (filigránový panel 60mm + 

140mm nadbetonávka). Beton pro betonáž desky je specifikace C20/25 – XC0(CZ, 

F.1) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3 čerpatelná. Beton se na místo betonáže dopravuje 

čerpadlem na čerstvé betonové směsi. Betonuje se na dokonale čisté a navlhčené 

povrchy panelů filigrán, musí dojít ke spojení nadbetonávky s panelem. Pravidelně 

se v rastru 1x1m měří výška betonované vrstvy a po dosažení roviny se beton zhutní 

přejetím vibrační latí. 

Před betonáží desky se stanoví niveleta ve výšce 1000mm nad úrovní budoucí čisté 

podlahy a vyznačí se viditelně na prefabrikované sloupy. Podle nivelety se ustavuje 

do roviny bednění. Rovinnost desky se kontroluje pomocí latě s rozšířeným koncem 

(200x200mm, aby se nebořil do čerstvé betonové směsi), na níž je umístěn detektor 

laserového paprsku. Laserový paprsek ze samonivelačního laseru se nastaví do 

úrovně této nivelety a detektor laserového paprsku se nastaví tak, aby byla spodní 

rozšířená plocha latě v úrovni horní plochy podlahy. 
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Betonáž nesmí probíhat při teplotách nižších jak 5°C. Pokud je nutno betonovat při 

teplotě pod 5°C, je potřeba do čerstvé betonové směsi přidat zimní přísady. Toto se 

specifikuje při objednávce betonové směsi na betonárně. Při hydrataci nesmí beto-

nová směs zmrznout, dokud beton nedosáhne pevnosti alespoň 5MPa.  

Při ukončení betonáže musí být penetrační odpor čerstvé betonové směsi stanovený 

dle ČSN 73 1332 maximálně 0,5MPa, jinak začal proces tuhnutí a tvrdnutí již při 

ukládání a zpracování a beton po úplném vytvrzení nedosáhne deklarovaných hod-

not pevnosti. 

Při odparu vody z povrchu betonu vyšším jak 1kg/(m2h) je potřeba povrch desky 

kropit a zakrývat textilií, bránící přílišnému odparu vody a tím pádem vzniku smršťo-

vacích trhlin. 

Konstrukce je zařazena do prováděcí třídy 1 (dle ČSN EN 13670). 

Odbednění je možné po dosažení 70% pevnosti betonu v tlaku – třída ošetřování 4 

dle ČSN EN 13670. Této pevnosti dosáhne beton dle výpočtu po zhruba 7 dnech. 

2.6.5 Montáž panelů spiroll 

Předpjaté panely spiroll se ukládají na průvlaky, nosné zdivo, nebo na vazníky. Uklá-

dání panelů spiroll se realizuje do maltového lože. 

Pro transport panelů z nákladního vozidla se používají samosvorné kleště s vaha-

dlem potřebné nosnosti. Pro atypické šíře panelů se používají řetězové závěsy, které 

se zaháknou za oka vyčnívající z panelu, nebo lanové závěsy, které se oky provlék-

nou a zaháknou za hák jeřábu, v případě délek nad 2,0m na vahadlo. 

Před zdvihem panelu je nutno prvek očistit od veškerých nečistot, zbytků betonu, 

námrazy či sněhu. 

Samosvorné kleště se přemístí nad panel souměrně od jeho konců, aby nebyla 

jedna strana vahadla nadměrně přetížena. Po umístění samosvorných kleští na pa-

nel spiroll se provede zdvih o cca 300mm – kleště sevřou panel spiroll a po jeho 

zdvihu se počká, až se panel ustálí a přestane se pohybovat. 

Na navlhčenou ložnou plochu průvlaku či vazníku se nanese vrstva cementové malty 

v tloušťce 12mm a šířce odpovídající šířce uložení panelu. Panel se přemístí nad 

místo své konečné pozice opět na vzdálenost zhruba 300mm, počká se, až se jeho 

pohyb ustálí, spodní plocha dosedající do maltového lože se navlhčí a panel se 
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spustí na místo svého uložení. Po kontaktu panelu s maltovým ložem je zakázáno s 

panelem pohybovat. Pokud se musí provést korekce usazení, je nutno maltové lože 

vyměnit. 

Po položení panelu se samosvorné kleště uvolní, montážní pracovník je ale musí 

jednou stranou přemístit na horní plochu panelu spiroll, protože jinak by nebylo 

možné je přesunout pro montáž dalšího panelu. Montážník provádí operace s pane-

lem, maltování a práce se samosvornými kleštěmi z pracovní plošiny, případně je 

jištěn lezeckým postrojem s uchycením k již osazeným panelům. Z důvodu bezpeč-

nosti je zakázáno maltovat z již položených panelů, což by ani nebylo technicky pro-

veditelné vzhledem k šířce panelu (1200mm) a tím i související délce maltového 

lože. 

V místě ocelových výměn se musí před osazováním panelů do výměny zapadajících 

osadit tato výměna. Její výškové srovnání se provádí pomocí distančních podložek 

z tvrzeného plastu, na které se výměna (ošetřená antikorozním nátěrem) ukládá na 

sucho. 

Pro montáž střešního pláště je předepsáno kotvení jednotlivých panelů přivařením 

úhelníků k ocelovému pásu, který je monoliticky spojen s podpůrnou konstrukcí – 

vazníkem či průvlakem. Svar musí odpovídat projektové dokumentaci a musí ho 

provádět svářeč s potřebným svářečským průkazem. Technologie sváření je navr-

žena obalovanou elektrodou MMA pomocí invertorové svářečky. Po provedení svaru 

je nutno svar očistit od vzniklé strusky a natřít antikorozním nátěrem. 

Po ukončení montáže panelů spiroll se spáry osadí zálivkovou výztuží (výztuž osa-

zena ve výškové úrovni boční drážky panelu, za kterou se uchycují samosvorné ma-

nipulační kleště) dle PD a provede se jejich zalití, čímž se konstrukce zmonolitní a 

zabezpečí se spolupůsobení panelů. Zalijí se i místa u ocelových výměn. Zálivkový 

beton je specifikace C20/25 – XC0 – Cl 0,2 – Dmax16 – S3 čerpatelná. Doprava ke 

konstrukcím se provede čerpadlem betonových směsí, popřípadě bádií. Zalévané 

spáry se navlhčí a vyčistí. Čerstvá směs se vyleje na panely spiroll podél zalévaných 

míst, do kterých se následně hrne lopatou a probíhá hutnění vpichy dřevěnou latí 

(pozor na poškození a změnu uložení zálivkové výztuže). 

Po zhutnění je nutno beton v průběhu tvrdnutí ošetřovat v případě vyššího odparu 

jak 1kg/(m2h). Beton je nutno v tomto případě kropit a zabránit přílišnému výparu 

vody zakrytím. Konstrukce je zařazena do prováděcí třídy 1 (dle ČSN EN 13670). 
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Betonáž lze provádět bez jakýchkoliv opatření při optimální teplotě 5-30°C a na za-

stíněných plochách. 

2.7 Personální obsazení 

Práce na místě bude řídit vedoucí pracovní čety (mistr) – proškolený montér skele-

tových systémů, který bude následovat pokyny stavbyvedoucího. Taktéž je nutno 

řídit se pokyny a připomínkami TDS. 

Pracovní četa se bude skládat z vazače, kteří se budou starat o uvázání jednotlivých 

prvků a o jejich transport na místo uložení. Uložení na místo bude koordinováno s 

jeřábníkem, jenž je také součástí pracovní čety. Ocelové prvky bude svařovat kvali-

fikovaný svářeč se svářečským průkazem. Uložení provedou pracovníci s potřebnou 

kvalifikací a s praxí v montáži skeletových systémů. 

Tabulka 2.15 personální obsazení montáže 

profese počet 

jeřábník 1 

vazač 1 

montér skeletového systému 2 

svářeč (nebo pomocný dělník) 1 

 

Na staveništi bude přítomen v případě nutnosti svařování i svářeč s potřebnou kva-

lifikací. 

Pro zalévání spár mezi panely spiroll betonovou směsí bude potřeba tří pracovníků, 

pro betonáž stropní desky 5 pracovníků. Vyměření přesného umístění stavby pro-

vede geodet. 

Pracovníci musí být proškoleni v oblasti BOZP, pro práci ve výškách a pro práci s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2.8 Mechanizace 

2.8.1 Stroje 

2.8.1.1 Doprava materiálu na staveniště 

Prefabrikované prvky skeletu na místo stavby dopraví souprava tahače Volvo FH16 

a návěsu Schwarzmüller RH125P společnosti NIKA Chrudim. 
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Nadměrnou přepravu železobetonových vazníků délky 19,2m dopraví na staveniště 

souprava tahače Volvo FH16 s návěsem NOOTEBOOM OVB 55-03 společnosti 

APB Plzeň. 

Ocelové válcované profily a betonářskou výztuž dopraví na místo nákladní automo-

bil DAF LF250 s ložnou plochou a hydraulickou rukou Palfinger PK 8501A High Per-

formance. 

Doprava pomocného materiálu a pytlovaných směsí bude zajištěna firemním auto-

mobilem Fiat Ducato POWER 180k s ložnou plochou. 

2.8.1.2 Doprava na staveništi 

Pro usazování všech železobetonových i ocelových prvků skeletu byl navržen auto-

mobilový jeřáb Liebherr LTM 1090-4.1. 

2.8.1.3 Betonáž 

Doprava betonové směsi na staveniště je zajištěna autodomíchávači Cifa SLX 9 a 

Stetter AM9C na podvozcích MAN TGS společnosti Betostav RH s.r.o. 

Doprava betonové směsi na místo uložení pomocí čerpadla betonových směsí 

Putzmeister M36-4 na podvozku Mercedes-Benz Actross stejné společnosti. 

Maltové a betonové směsi míchané na stavbě budou míchány v samospádové mí-

chačce BWA-150. 

Zálivka kalichů patek bude hutněna ponorným vibrátorem ENAR AVMU s hřídelí 

délky 3m zakončenou vibrátorem průměru 25mm. 

Vybetonovaná železobetonová deska bude hutněna povrchově benzínovou vibrační 

latí ENAR QZ-H s benzinovým motorem Honda a šířkou lišty 3m. 

2.8.1.4 Práce ve výškách 

Pro práce ve výškách byla navržena ysokozdvižná nůžková terénní plošina JLG 

3394RT s podlahou plošiny v maximální výšce 10,06m. 

2.8.2 Nářadí 

2.8.2.1 Měřicí technika 

Rozteče a vytyčovací rozměry prvků budou vyměřovány ocelovými svinovacími me-

try Stanley FatMax v různých délkách, optimálně 3m, 5m a 8m. Delší vzdálenosti 
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budou vyměřeny ocelovými pásmy Stanley MaxSteel délky 60m. Přesnost měření 

těchto měřidel se řadí do třídy přesnosti II.  

Pro rychlou kontrolu vzdáleností je možno použít laserový dálkoměr Stanley 

TLM165 s přesností +-1,5mm na maximální měřené vzdálenosti 50m. 

Výškové úrovně osazení dna kalichů patek bude měřeno nivelačním optickým pří-

strojem Stanley AL24 s nivelační latí AR51. 

Vodorovnost a svislost osazení sloupů či průvlaků je měřena digitální vodováhou 

Stanley FatMax digitální vodováha 42-086 s délkou 120cm. Vodorovnost je možno 

měřit i nivelačním přístrojem s nivelační latí, případně libelovou vodováhou. 

Výška horní úrovně nadbetonovávané desky nad panely filigrán bude měřena sa-

monivelačním rotačním laserem Stanley RL HW+, ustaveném na hliníkovém stativu 

Stanley TP1. Na dřevěnou lať s rozšířeným koncem je přichycen detektor lasero-

vého paprsku LD200. 

2.8.2.2 Montážní pomůcky 

K montáži sloupů je potřeba ocelových kladiv či palic k zatloukání dřevěných klínů, 

doporučeno použít nářadí Stanley FatMay Antivibe, která tlumí otřesy přenášené do 

rukou pracovníka. 

Drobný posun prvků je zajištěn páčidlem Stanley FatMax 55-104 s délkou 91cm. 

K montáži vodorovných prvků je potřeba tyto prvky osazovat do maltového lože. Pro 

transport malty k místu tvorby maltového lože budou použita stavební plastová vědra 

o objemu 20l, pro transport od míchačky bude použito stavební plechové kolečko 

KS80 výrobce Kolečkárna Tlumačov. 

2.8.2.3 Sváření 

Ke sváření bude použita invertorová svářečka Omicron GAMA 1550A. Ke svařování 

konstrukční oceli S235 je vhodné v kombinaci s tímto svářecím agregátem použít 

bazické elektrody E-B 121. Strusku je nutno otlouci svářečským kladívkem, případ-

nou povrchovou rez je nutno očistit ocelovým kartáčem. Přívod elektrické energie 

lze (vzhledem k příkonu invertoru 4,7kW) řešit prodlužovacím kabelem CYSY 

3x2,5mm2 s voděodolnou úpravou. 
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2.8.2.4 Nářadí potřebné k betonáži a zmonolitňování 

K betonáži stropní konstrukce bude zapotřebí nářadí, pomocí kterého bude beton 

rozhrnován a rozvrstvován. Je vhodné použít hliníkové lopaty či ocelové zahradní 

hrábě. Pro drobné dohrnování a dohlazování betonu doporučuji použít zednickou 

lžíci, případně nerezové, dřevěné a polystyrenové hladítko. K omytí nářadí je po-

třeba široká štětka, nebo košťátko. 

Ke zkracování prutů betonářské výztuže bude použita úhlová bruska Makita 

GA9020RF s průměrem kotouče 230mm, příkonem 2200W a s elektronikou omezu-

jící velikost rozběhového proudu. 

Jednotlivé pruty výztuže k sobě budou vázány pytlovými úvazky délky 100mm po-

mocí kličky pro vázání pytlových úvazků. 

Zálivková malta pro zalévání výztuže bude míchána ve vědrech pomocí pomaluběž-

ného míchadla Makita UT2204 se spirálovou míchací metlou. 

2.8.2.5 Nářadí potřebné pro tesařské konstrukce 

Následující nářadí bude použito pro montáž tesařských konstrukcí – bednění pro 

provádění monolitických konstrukcí. Stavební řezivo bude kráceno ruční okružní pi-

lou Makita HS6101 s průměrem kotouče 165mm a příkonem 1100W. Ke šroubování 

jednotlivých bednicích desek je vhodný a dostačující akumulátorový rázový utaho-

vák Makita TD090DWE 10,8V. Pro případné kotvení bednicích desek k prefabriko-

vaným konstrukcím je nutno použít stroje s příklepovým vrtáním, vhodné je vrtací 

kladivo Makita HR2460 s příkonem 780W a sílou úderu 2,4J. 

2.8.3 Pracovní pomůcky 

Při práci musí mít všichni pracovníci pevnou a bezpečnou pracovní obuv. Při práci 

s těžkými zavěšenými břemeny se nedoporučuje obuv s ocelovou špičkou. Při pádu 

břemene hrozí ustřižení částí nohy. V průběhu manipulace se zavěšenými břemeny 

musí být pracovníci oblečeni do oděvů v jasných výstražných barvách, doporučeny 

jsou i retroreflexní prvky. Podmínkou práce ve výškách a při montáži prefabrikátů je 

ochranná helma. Pracovní rukavice jsou podmínkou pro jakoukoliv práci, kromě pří-

padů, kdy hrozí jejich zachycení rotujícím nástrojem a jejich následnému zamotání 

do stroje. 
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2.9 Jakost, kvalita a zkoušení 

Pracoviště bude před převzetím do této fáze výstavby zkontrolováno zástupcem do-

davatele, technickým dozorem investora a zástupcem firmy, která prováděla práce 

na betonáži základových patek. Zkontrolována bude správnost provedených prací a 

jejich kvalita. Horní úrovně všech patek i úrovně dna kalichů musí být v jedné rovině, 

lišit se můžou maximálně o odchylky stanovené normou, viz část s kontrolním a 

zkušebním plánem stavby. 

V průběhu provádění prací bude kontrolována kvalita jejich provedení a veškeré zjiš-

těné nedostatky budou zapsány do SD a následně řešeny. Kontrola řešení bude 

provedena následující kontrolní den, a pokud bude vše v pořádku, bude zápisem do 

SD povoleno pokračovat v dalších pracích. Důležité je provést kontrolu rovinatosti 

celé konstrukce. Přímost a pravoúhlost obvodové konstrukce, správné uložení be-

tonových prvků. Kontrolována bude rovnoběžnost a kolmost jednotlivých průvlaků a 

trámů. 

Kontrolována bude svislost, max. odchylka h/300 mm od svislé osy, nejméně však 

15mm. 

Veškeré zakrývané konstrukce budou zkontrolovány a převzaty ještě před jejich za-

krytím. Pořídí se kvalitní a vypovídající fotodokumentace konstrukcí. 

Veškeré kontroly se budou řídit vypracovaným KZP. 

2.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci řeší samostatná kapitola 

této práce. 

Mezi základní zákony, vyhlášky a nařízení vlády, týkající se bezpečnosti práce, se 

řadí: 

 zákon č 309/2006sb. ve znění pozdějších předpisů  

o Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-

něprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 

 nařízení vlády 378/2001sb. 
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o Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-

voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 nařízení vlády 362/2005sb. 

o Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 nařízení vlády 591/2006sb. 

o Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 11/2002sb. a č. 405/2004sb. 

o Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

o Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým 

se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení sig-

nálů. 

 

2.11 Ochrana životního prostředí 

2.11.1 Vliv na životní prostředí 

Staveniště neleží v blízkosti obytné zástavby, tudíž nebudou obyvatelé města rušeni 

hlukem či prachem. Pracovní doba je vymezena od 7:00 do 20:00 (ve výjimečných 

případech). Pracovní stroje a nářadí budou v provozu pouze po dobu nezbytně nut-

nou k práci, pracovníci se vyvarují zbytečného chodu zařízení produkujících hluk, 

zejména spalovacích motorů. 

Stávající zeleň bude ochráněna podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Stavební stroje opouštějící staveniště budou očištěny od hlíny a dalších nečistot. 

Vzhledem k přítomnosti staveništní panelové, štěrkové i asfaltobetonové komuni-

kace se však nepředpokládá zvýšené znečištění vozidel a tudíž není nutná stave-

ništní myčka vozidel. 

Pod mechanizací s náplněmi ohrožujícími životní prostředí (nákladní automobily, au-

tojeřáby, případně elektrocentrály, pracovní plošiny či čerpadla betonových směsí) 

budou v místě možného úkapu ropných produktů (zejména olejů) umístěny plechové 
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či plastové záchytné vany o minimálním objemu odpovídajícím objemu náplně vozi-

dla s rezervou. Nepředpokládá se únik pohonných hmot z vozidel. Úkapové vany 

budou v případě jejich nepoužívání skladovány v kryté stavební buňce na pevné 

podlaze, aby nedošlo například při dešti k vyplavení zachyceného úkapu. Likvidaci 

ropných produktů zajistí specializovaný firma. 

2.11.2 Nakládání s odpady 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady různé nebezpečnosti a kategorizace. Na-

kládáním s odpady se zabývá předpis č. 185/2001sb. Zákon o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady jsou kategorizo-

vány podle vyhlášky č. 381/2001sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kte-

rou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). O likvidaci odpadů se povede 

evidence. 

Vytříděné odpady se budou shromažďovat v plastových či ocelových kontejnerech 

určených na daný typ odpadu. Pro plasty a papír lze použít kontejnery na tříděný 

odpad v příslušných barvách. Ocelový odpad bude skladován v ocelovém kontej-

neru, který lze jeřábem naložit a nasypat na nákladní automobil. Zbytky betonu a 

zálivkové malty se uloží na kontejner s okem pro odvoz nákladním automobilem. 

Kapacita kontejneru 5t odpadu. Dřevo se bude shromažďovat na zpevněné odvod-

něné ploše přikryté folií, aby nedošlo k jeho nasycení vodou. Likvidace spálením 

proběhne v prostorách staveniště. Vychladlý popel patří do komunálního odpadu. 

Komunální odpad bude ukládán do velkoobjemových pytlů o objemu 200l. Pytle bu-

dou skladovány v prostorách staveniště a po jejich nahromadění budou odvezeny 

nákladním automobilem na skládku Křovice. 

Tabulka 2.16 kategorizace vzniklých odpadů 

druh vzniklého odpadu 
katalogové 

číslo 
způsob 

likvidace 

Plasty 17 02 03 recyklace 

Dřevo 17 02 01 spalování 

Železo a ocel 17 04 05 recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

17 01 07 skládkování 

Komunální odpad 20 03 01 skládkování 



ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

 
60 
 

3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 Úvod do problematiky zařízení staveniště 

K zařízení staveniště můžeme obecně řadit veškeré zázemí, které je potřeba k rea-

lizaci stavebního díla a zajistí pracovníkům sociální a hygienické potřeby, dostatek 

médií, která jsou potřeba k průběhu výstavby a v neposlední řadě i přístup k místu 

stavby a prostory pro skladování potřebného materiálu a strojů. Prvky zařízení sta-

veniště plní i bezpečnostní funkci, řadí se k nim mobilní či stálé oplocení, které brání 

přístupu nepovolaným osobám k místu stavby. 

3.2 Prvky zařízení staveniště dle funkce 

3.2.1 Zázemí pracovníků 

Na každém staveništi by mělo být umožněno pracujícím lidem vykonávat své zá-

kladní hygienické potřeby. Pro tyto účely mohou sloužit mobilní chemické toalety, 

které lze zapůjčit v široké síti poskytovatelů po celé zemi. U takovýchto zařízení je 

nutná pravidelná kontrola a výměna chemické náplně, aby nedošlo k jejímu vy-

schnutí a případně přeplnění zásobníku. V případě současného výskytu většího 

množství pracovníků najednou je vhodně přidat k hygienickému zázemí ještě sprchy 

s připojením na zdroj teplé vody. Výhodným řešením je kombinovaný obytný kontej-

ner, který plní pobytovou a zároveň hygienickou funkci. Obytné prostory slouží jako 

zázemí pro případ nevhodných klimatických podmínek či pro odpočinek a občer-

stvení pracovníků. Pokud kapacita kombinovaného kontejneru nedostačuje, je po-

třeba zřídit samostatný sanitární kontejner. 

Na větších stavbách mají své mobilní kanceláře vedoucí pracovníci, nejčastěji stav-

byvedoucí a jejich zástupci. Funkci kanceláří a případně pobytových prostor pro pra-

covníky plní mobilní kontejnery, které jsou uvnitř vybaveny topením, osvětlením a 

případně dalšími zařízeními, jako jsou klimatizace a další prvky zvyšující komfort. 

Stavbyvedoucí zde má připraveny veškeré podklady pro hladký průběh stavby, 

v dnešní době je nezbytností přenosný počítač s přístupem k internetu kvůli vyřizo-

vání korespondence a zařizování objednávek. 

3.2.2 Skladovací prostory 

Na každé stavbě je potřeba skladovat materiál, který bude v nejbližší době zpraco-

ván a zabudován do stavebního díla. Pro skladování takovéhoto materiálu slouží 
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uzamykatelné ocelové kontejnery, ve kterých se skladují suroviny, které jsou ná-

chylné k vyšší vlhkosti a nesmí zmoknout. Typickým příkladem jsou pytlované mal-

tové směsi, lepicí tmely, cement a vápno (hašené i nehašené). Pytle s materiálem 

je doporučeno skladovat na originálních dřevěných europaletách a opatřené pů-

vodní ochrannou fólií. V uzamykatelných kontejnerech se skladuje i ruční nářadí a 

menší stroje, které by mohl někdo odcizit a kterým taktéž škodí klimatické podmínky.  

Další možností skladování materiálu jsou venkovní skladovací plochy, kde lze skla-

dovat materiál s menší náchylností na klimatické podmínky. V exteriéru lze skladovat 

monolitické železobetonové prefabrikované prvky, po omezenou dobu také ocelo-

vou betonářskou výztuž a povrchově upravené ocelové prvky. Pokud skladujeme 

nechráněné ocelové prvky (kromě betonářské výztuže), je potřeba před jejich zabu-

dováním odstranit případnou rez a opatřit je ochranným nátěrem. Skladovací plocha 

musí být dostatečně zpevněna, aby unesla těžší prvky a mechanizaci, která s prvky 

manipuluje. Důležité je odvodnění, aby v místě uskladnění nestála voda a zbytečně 

nesnižovala kvalitu skladovaného materiálu. Ideálním podkladem venkovní skládky 

materiálu je hutněná štěrková pláň. 

3.2.3 Manipulační prostory 

V prostorách staveniště je nutné mít vyhrazené prostory, kde se bude pohybovat 

stavební mechanizace, v případě montáže skeletu se jedná hlavně o autojeřáb, au-

todomíchávače a čerpadlo čerstvých betonových směsí. V prostorách budované 

haly bude jezdit vysokozdvižná nůžková terénní plošina. Plochy pro pojezd těžké 

mechanizace se zpevňují položením silničních železobetonových panelů do hutně-

ného štěrkového lože. V případě zemin, u kterých by hrozilo zaboření lože a ná-

sledné prohnětení s původní zeminou a snížení únosnosti, se používá jako sepa-

rační vrstva tkaná či netkaná geotextilie. 

3.2.4 Zásobování rozhodujícími médii 

3.2.4.1 Pitná a záměsová voda 

Voda je nezbytně nutná k přípravě čerstvých maltových a betonových směsí. Důle-

žité je dodržet správnou kvalitu vody, aby splňovala požadavky stanovené ČSN EN 

1008 Záměsová voda do betonu. Na vodu pro mytí pracovních nástrojů a nářadí 

nejsou kladeny bližší požadavky, doporučeno je mít vodu v takové kvalitě, aby se 

v ní dalo všechno nářadí dokonale omýt. Zásobování vodou se řeší pomocí ventilů 
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připojených na vodoměrnou sestavu přímo ve vodoměrné šachtě. Pokud je k dispo-

zici vlastní zdroj vhodné vody, lze použít vodu odtud. Pramenitá voda však může být 

značně agresivní a nemusí se vždy hodit pro záměs. Pokud není možné zásobovat 

staveniště ani jedním z popsaných způsobů, je potřeba zajistit náhradní zdroj vody 

– cisterny či IBC kontejnery. 

3.2.4.2 Elektrická energie 

V průběhu výstavby se používá nejrůznější elektrické nářadí a stroje, které je po-

třeba napájet. Pokud umístíme do zařízení staveniště i kontejner pro stavbyvedou-

cího či obytnou místnost nebo hygienické zázemí, je nutno i tyto připojit k elektrické 

energii. V počátcích výstavby není spotřeba elektrické energie tak vysoká (kromě 

kontejnerů zařízení staveniště) a v případě absence přípojky je možno ji nahradit 

mobilními zdroji – elektrocentrálami. Provoz elektrocentrál se spalovacím motorem 

však zvyšuje náklady na provoz zařízení staveniště. Proto je vhodné mít elektrickou 

přípojku hotovou a připravenou ještě před zahájením výstavby. K rozvodu elektrické 

energie po staveništi slouží stavební rozvaděč, ze kterého se elektrický proud vede 

prodlužovacími přívodními kabely až k místu spotřeby. 

3.2.5 Bezpečnostní prvky 

3.2.5.1 Mobilní oplocení 

Pro hladký a bezpečný průběh výstavby musíme zabránit nepovolaným osobám, 

aby se dostaly do prostor staveniště, kde by mohlo dojít k jejich pádu a případnému 

úrazu. Pokud není staveniště oploceno stabilním plotem, je nutno zbudovat mobilní 

oplocení, pokud se jedná o staveniště v zastavěném území. Podle zákona 

591/2006sb, přílohy 1 musí být výška oplocení minimálně 1,8m. Vhodné je pl-

nostěnné oplocení, které brání pohledům kolemjdoucích a případných zlodějů. Sou-

částí mobilního oplocení je i uzamykatelná vjezdová brána. 

3.2.5.2 Pád z výšky a do hloubky 

Pro bezpečnost práce je nutno na staveniště ošetřit zábranami proti pádu osob 

z výšky nebo do hloubky. Při práci z mobilní plošiny jsou pracovníci chráněni bez-

pečnostním košem, ve kterém operují. V případě práce na stropních konstrukcích a 

na konstrukcích střech se řeší zabezpečení provizorním zábradlím, jehož sloupky 

se kotví do podkladních nosných konstrukcí. Variantním řešením bezpečnosti práce 

jsou bezpečnostní záchytné systémy v podobě záchytných lan a ok, ke kterým se 

pracovníci připoutají a jsou tak jištěni v případě pádu.  
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3.2.6 Ochrana životního prostředí 

Z důvodu ochrany životního prostředí a maximalizace opětovného využití jsou vzni-

kající odpady tříděny pro usnadnění jejich recyklace. Suť a další stavební odpad, jež 

by se dal použít k výrobě stavebního recyklátu, se skladuje nejčastěji v ocelových 

kontejnerech s okem, které se dají jednoduše naložit na nákladní automobil a odvézt 

k recyklačnímu zařízení. Ocelové odřezky se skladují také v ocelových kontejnerech, 

které se dají vyprázdnit na korbu nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky či 

podobného zvedacího mechanizmu. Plasty a papír je vhodné uchovávat v plasto-

vých kontejnerech určených na tříděný odpad a rozlišených příslušnou barvou 

(plasty – žlutý, papír – modrý). 

3.3 Navržené zařízení staveniště 

3.3.1 Zázemí pracovníků 

Pro technologickou etapu montáže prefabrikovaného skeletu se v prostorách stave-

niště bude pohybovat maximálně 11 dělníků a 2 vedoucí pracovníci. Pro dělníky je 

navržen samostatný pobytový kontejner, který bude sloužit jako šatna a pobytová 

místnost v případě nepřízně počasí a přestávek na jídlo a odpočinek. Hygienickou 

funkci pro dělníky bude zastávat samostatný sanitární kontejner. 

Jako podklad pro umístění kontejnerů zařízení staveniště bude dle doporučení a 

požadavků výrobce a pronajímatele zhotovena vodorovná zpevněná plocha v místě 

budoucího parkoviště pro zaměstnance a zákazníky, čímž se po demontáži kontej-

nerů využije již zhotovené štěrkové lože. Každý kontejner potřebuje minimálně 6 

podpůrných bodů. Na štěrkové lože se osadí do potřebných vzdáleností dřevěné 

hranoly minimálního průřezu 100x100mm (na kraje kontejneru a doprostřed delší 

strany tak, aby byly rovnoběžně se stranou kratší) a vyrovnají se ve výškové tole-

ranci +-10mm na kontejner. 

Vybavení kontejnerů pro dělníky 

V pobytovém kontejneru pro dělníky je umístěna šatní stěna, na které bude možno 

odložit kabáty, vesty a ochranné přilby, kterými jsou pracovníci povinně vybaveni. 

K základnímu vybavení nábytkem patří jídelní stůl pro všechny osoby s odpovídají-

cím počtem míst k sezení. V kontejneru je možné umístit stůl k přípravě jídla s mi-

krovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, aby byla umožněna příprava teplých ná-

pojů a ohřev jídla. V případě umístění těchto spotřebičů a změně využití kontejneru 
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i pro stravovací účely bude navržený 1 kontejner nedostačující pro 11 osob. Podla-

hová plocha kontejneru se navrhuje ve velikosti 1,25m2 na pracovníka, v případě 

stravování pak na 2,25m2 na pracovníka. Kontejner je vybaven kvalitním osvětlením 

a elektrickým topením, které je možno použít při zhoršených klimatických podmín-

kách.  

Tabulka 3.1 obytná buňka OB6-2,3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.1 obytná buňka OB6-2,3 [1] 

Sociální zázemí pro dělníky bude navrženo jako samostatný kontejner, který bude 

připojen na rozvod pitné vody a kanalizaci. V kontejneru se nachází sprchová ka-

bina, dvě umyvadla, pisoár a toaleta. Kontejner je vybaven vlastním systémem 

ohřevu teplé vody. Pro zajištění potřebného komfortu je i tento kontejner vybaven 

elektrickým topením.  V případě nedostačující kapacity je možno použít toaletu 

v kontejneru stavbyvedoucích. 

Tabulka 3.2 specifikace koupelny, WC - SK4 

název Koupelna, WC – SK4 

délka 3 000mm 

šířka 2 438mm 

název obytná buňka OB6-2,3 

délka 6 058mm 

šířka 2 438mm 

výška 2 600mm 

rám ocelový svařovaný 

opláštění ocelový lakovaný plech 

připojení elektřina zásuvka 400V/32A 5pól 
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výška 2 800mm 

rám ocelový svařovaný 

opláštění ocelový lakovaný plech 

připojení elektřina zásuvka 400V/32A 5pól 

připojení voda průměr ¾‘‘ 

připojení odpad DN100 

 
Obrázek 3.2 koupelna, WC - SK4 [2] 

 
 

Vybavení kontejneru pro stavbyvedoucí 

Kontejner pro stavbyvedoucí bude taktéž vybaven šatní stěnou, kde bude možno 

odložit ochranné pomůcky a oblečení. Každý z přítomných stavbyvedoucích má 

v kontejneru svůj pracovní stůl a židli, ke stolu náleží několik zásuvek a přihrádek 

pro třídění dokumentů. V kontejneru stavbyvedoucích je na stěně „whiteboard“ ta-

bule, na kterou se píšou důležité poznámky, rozepisují se zde časové plány, práce 

jednotlivých zaměstnanců a případné další dodávky. Na tabuli je možno magnety 

připnout potřebné výkresy, které je potřeba mít neustále k dispozici. Kontejner pro 

stavbyvedoucí je vybaven klimatizací, která prostory chladí v případě vysokých tep-

lot a naopak v případě nízkých teplot je schopna prostory vytápět. Na stropě jsou 

umístěny zářivky a každý stůl má svoji stolní lampu. Pro zařízení staveniště k vý-

stavbě této výrobní haly volím s výhodou blízkého sídla firmy a i díky dostupnosti 

nejrůznějších typů kontejnerů firmu CONT proficontainers a firmu TOITOI s poboč-

kou v Hradci Králové.  
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Tabulka 3.3 obytná buňka OB6-WC 

název obytná buňka OB6-WC 

délka 6 058mm 

šířka 2 438mm 

výška 2 600mm 

rám ocelový svařovaný 

opláštění ocelový lakovaný plech 

připojení elektřina Zásuvka 400V/32A 5pól 

připojení pitná voda PVC potrubí 1/2‘‘ 

připojení kanalizace PVC DN110 

 

 
Obrázek 3.3 obytná buňka OB6-WC [3] 

3.3.2 Skladovací prostory 

Suché maltové směsi a pracovní pomůcky s nářadím a menšími stroji budou skla-

dovány v ocelovém uzamykatelném kontejneru se stejnými modulárními rozměry, 

jako obytné kontejnery pro pracovníky a stavbyvedoucí. Skladový kontejner SK20 je 

vybaven velkými vraty v čele, čímž je usnadněn transport materiálu a pomůcek jak 

dovnitř, tak ven. Kontejner bude umístěn vedle obytných kontejnerů na stejné zpev-

něné ploše. Pro použití ke skladování pytlovaných směsí je nutno objednat kontejner 

se zvýšenou nosností podlahy. Základní nosnost udávaná výrobcem je 250kgm-2, 

pro skladování suchých směsí na paletách a materiálu pro další výstavbu nemusí 

být tato nosnost dostačující, proto doporučuji objednat u výrobce kontejnery s vyšší 

nosností podlahy. 
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Tabulka 3.4 skladový kontejner SK20 

název skladový kontejner SK20 

délka 6 058mm 

šířka 2 438mm 

výška 2 591mm 

rám ocelový svařovaný 

opláštění ocelový lakovaný plech 

 

 
Obrázek 3.4 skladový kontejner SK20 [4] 

 

Ocelová výztuž a tesařský materiál potřebný k bednění budou skladovány na zpev-

něné ploše vedle kontejnerové sestavy. Skladba pojezdové plochy plánovaného 

parkoviště je navržena tak, že se na původní srovnanou a zhutněnou pláň položí 

silniční separační geotextilie 300g/m2 a na ni se rozhrne a zhutní štěrkodrť frakce 

0/63mm v tloušťce 200mm a následně štěrk frakce 32/63 v tloušťce vrstvy 150mm. 

Tato skladba poslouží zároveň jako skladba prostor zařízení staveniště – skladova-

cích ploch a kontejnerů. Skladba je odvodněna plastovými drenážními trubkami 

ACO Flex PVC DN100 omotanými ochrannou a filtrační netkanou geotextilií 

300g/m2. Drenáž je zaústěna do potrubí dešťové kanalizace. 

Výpočet velikosti skládky pro skladování řeziva a betonářské oceli 

Rozměry skladovacích ploch jsou dány čistou plochou pro vlastní uložení materiálu 

a manipulační plochou. Na staveništi haly je navržena skladovací plocha pouze pro 

řezivo a veškerou potřebnou betonářskou výztuž. Spolu s betonářskou výztuží bu-

dou dopraveny i válcované profily ke svaření ocelových výměn v zastřešení.  Řezivo 
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bude použito k přípravě bednění k betonáži stropních desek dilatačního celku A a 

k přípravě dalšího drobného pomocného bednění. Potřeby materiálu jsou brány z li-

mitky materiálů rozpočtu vytvořeného v programu BuildPower S. 

 

Tabulka 3.5 výpis skladovaného materiálu 

skladovaný materiál množství Z MJ f0 f 

betonářská výztuž 4,808 t 0,26 0,35 

válcované profily 10,639 t 0,6 0,8 

stavební řezivo - prkna 2,454 m3 0,67 0,9 

 

 
𝐹0 = ∑ 𝑍 × 𝑓0 

 

(1.1)  

F0 = užitná (čistá) plocha skladu 

f0 = užitná (čistá) plocha na jednotku, f0 = 1/q (q = množství uskladněné na 1m2) 

 
𝐹 = ∑ 𝑍 × 𝑓 

 

(1.2)  

F = celková plocha skladu 

f = celková plocha na měrnou jednotku 

Čistá skladovací plocha pro vybrané materiály bude mít velikost: 

 
𝐹0 = 4,808 × 0,26 + 10,639 × 0,6 + 2,454 × 0,67 = 9,28𝑚2 

 
(1.3)  

Celková výpočtová plocha skladu pak bude mít velikost: 

 
𝐹 = 4,808 × 0,35 + 10,639 × 0,8 + 2,454 × 0,9 = 12,40𝑚2 

 
(1.4)  

3.3.3 Manipulační prostory 

Manipulační prostory staveniště byly již zbudovány pro potřeby provádění zemních 

prací, zejména pak pro pojezdy pilotovací soupravy a autodomíchávačů, které vylé-
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valy vyvrtané piloty a následně kalichy v patkách pro osazení sloupů. Skladba ko-

munikace vedoucí k prostorám haly byla realizována následovně. Na zhutněnou 

zemní pláň byla položena netkaná geotextilie 400g/m2, na níž byl rozvrstveno štěr-

kové lože z kameniva frakce 32/63mm tloušťky 150mm, zhutněné na ID=0,9, 

Edef,2=100MPa (parametry dané výrobcem silničních panelů). Do štěrkového lože 

byly osazeny panely typu IZD 300/150/15 JP, OP 20 tun výrobce Prefa Brno, pří-

padně panely odpovídajících vlastností, ale jiného výrobce. 

Prostory uvnitř obrysu haly jsou připraveny pro pojezd mechanizace vyměněnou 

zemní plání a rozvrstvením podkladního štěrkového lože, které na místě již zůstane 

a bude plnit funkci v budoucí průmyslové podlaze. Původní zemní pláň byla po pro-

vedení skrývky ornice odtěžena a po rozprostření netkané geotextilie gramáže 

400g/m2 a nahrazena štěrkovým ložem tloušťky 450mm ze štěrku frakce 32/63mm. 

Hutnění štěrkového lože bylo provedeno na stejné hodnoty, jako v případě podkladu 

provizorní panelové komunikace: ID=0,9, Edef,2=100MPa. 

3.3.4 Zásobování rozhodujícími médii 

3.3.4.1 Pitná a záměsová voda 

Výpočet průměrné spotřeby vody 

 
 

Tabulka 3.6 činnosti potřebující vodu 

 

Qn = vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn = spotřeba vody na směnu, určená z tabulek [l] 

kn = koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, určený z tabulek [-] 

t = doba odběru vody [hod] 

 
𝑄 = 1,25 ×

𝑃𝑛 × 𝑘𝑛

𝑡 × 3 600
 

 

(1.5)  

činnost počet MJ 
spotřeba 

na MJ 
celkem 

koefi-
cient 

zpracování a ošetřování betonu 
[m3] 

3.27 175 573 1.5 

mytí nákladních vozidel [kus] 1 500 500 2,0 

pracovník bez sprchy [os.] 10 40 400 2,7 

sprcha [os.] 10 45 450 2,7 



ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

 
70 
 

Průměrné množství zpracovaného betonu za den vychází z předpokladu, že bude 

celková spotřeba čerstvé betonové směsi rovnoměrně rozložena po celou dobu vý-

stavby vrchní stavby výrobní haly. Pro výkyvy ve spotřebě bude na staveništi umís-

těn IBC kontejner s rezervním množstvím 1 000l vody. 

 

V prostorách staveniště se nepředpokládá znečištění vozidel blátem či jinými nečis-

totami, protože přes staveniště vede asfaltová i provizorní panelová komunikace, 

která ústí do prostor budované haly, kde byla zemní pláň vyměněna za štěrkové 

lože. I přes předpokládanou čistotu vozidel je v dimenzování vodovodní přípojky po-

čítáno s možností mytí vozidel. Rozvod staveništní pitné a záměsové vody je řešen 

z místa vodoměrné šachty, kde je prozatím ukončena vodovodní přípojka vodoměr-

nou sestavou. Na vodoměrnou sestavu je připojena dělící armatura, která se skládá 

z T-kusu a dvou kulových ventilů. Na jeden ventil je našroubováno šroubení 26,5mm 

(G ¾‘‘) Gardena, ke kterému lze přes rychlospojku 19mm (3/4‘‘) připojit zahradní 

hadici, pomocí které bude voda doplňována do IBC kontejneru (objem 1 000l) a do 

ocelových sudů (objem 200l). Na druhém ventilu je našroubována armatura umož-

ňující připojení pevné hadice HDPE PE-100 1,0MPa 25/1,8, kterou bude připojeno 

zázemí dělníků a vedoucích pracovníků. Propojení s kontejnery bude na konci rea-

lizováno pancéřovou flex-hadicí, která vykryje případné mírné pohyby přípojky a 

umožní dilataci. Hadice použitá pro připojení kontejnerů zařízení staveniště bude 

v případě její neporušenosti použita i pro připojení budovaného objektu. 

Kanalizační přípojka budovaného objektu bude ukončena revizní vstupní šachtou 

TEGRA 1000NG z PP/PE. Do této šachty bude připojeno zařízení staveniště a po 

jeho demontáži dojde v tomto místě k připojení budovaného objektu. 

 
𝑄 = 1,25 ×

573 × 1,5 + 500 × 2,0 + (400 + 450) × 2,7

8 × 3 600
= 0,193𝑙/𝑠 

 

(1.6)  
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Obrázek 3.5 IBC kontejner [5] 

3.3.4.2 Elektrická energie 

Výpočet průměrné spotřeby elektrické energie 

 

S = maximální současný zdánlivý příkon [kW] 

K = koeficient ztrát napětí v síti (použiji K = 1,1) 

cos φ = průměrný účiník spotřebičů (použiji cos μ = 0,8) 

β1 = průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (použiji β1 = 0,7) 

β2 = průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (použiji β2 = 1,0) 

β3 = průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení a topidel (použiji β3 = 0,8) 

P1 = součet štítkových výkonů elektromotorů [kW] 

P2 = součet výkonů venkovního osvětlení [kW] 

P3 = součet výkonů vnitřního osvětlení [kW] 

Tabulka 3.7 provozní spotřebiče 

spotřebič výkon [kW] 

ponorný vibrátor 2,3 

stavební míchačka 1,5 

vysokotlaký čistič 2,5 

úhlová bruska 230mm 2,2 

míchadlo stavebních hmot 0,85 

 
𝑆 =

𝐾

cos 𝜑
× (𝛽1 × ∑ 𝑃1 + 𝛽2 × ∑ 𝑃2 + 𝛽3 × ∑ 𝑃3) 

 

(1.7)  
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svářecí invertor 4,7 

ruční okružní pila 1,1 

vrtací kladivo 0,78 

CELKEM 15,93 

 

Pro potřeby výpočtu příkonu potřebného pro vnější osvětlení jsem počítal s hodno-

tou 0,8W/m2 v prostorách obrysu budované haly, tzn. 82x20m. Pro výpočet příkonu 

potřebného k osvětlení komunikací jsem použil hodnotu 5kW/km cest s odhadova-

nou délkou osvětlovaných komunikací zhruba 200m. Vzhledem k pracovní době a 

předpokládané časové náročnosti výstavby nepředpokládám použití osvětlovacích 

prostředků. Pro případ jejich nasazení je zde počítaná rezerva v kapacitě připojení. 

Tabulka 3.8 soupis osvětlení 

osvětlení výkon [kW] 

osvětlení půdorysu haly 1,31 

osvětlení komunikací 1,00 

CELKEM 2,31 

 

Do výpočtu spotřeby kontejnerů zařízení staveniště jsem odhadem započítal i 

možné příkony spotřebičů zapojených do jednotlivých zásuvek. V zázemí pro děl-

níky je počítáno s možností připojení mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice. 

Tabulka 3.9 spotřebiče v kontejnerech 

kontejner stavbyvedoucích výkon [kW] 

klimatizace 2,0 

zásuvky 2,0 

osvětlení 0,2 

kontejner dělníků  

topení 2,0 

zásuvky 1,0 

mikrovlnná trouba 1,2 

rychlovarná konvice 2,0 

osvětlení 0,2 

sanitární kontejner  

topení 1,0 

bojler 2,0 

osvětlení 0,1 

CELKEM 13,70 
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Pro hrubý návrh přívodního kabelu k rozvaděči je potřeba spočítat přenášený elek-

trický proud vodičem. 

 

 

Připojení staveništního rozvaděče bude po konzultaci s elektrikářem provedeno ka-

belem CYKY 4x10 RE s maximální proudovou zatížitelností v zemi 81A a na vzdu-

chu 60A. Kabel povede z rozvodné skříně stávajícího objektu v chráničce Kopos 

KD09050 BC trubka dvouplášťová KOPODUR. Kabel bude i s chráničkou veden 

kvůli jeho ochraně v zemi. Kabel bude připojen přes měřák spotřeby elektrické ener-

gie a přes odpovídající jističe. Trasa kabelu je zakreslena ve výkresu zařízení sta-

veniště.  

Hlavní staveništní rozvaděč byl zvolen s ohledem na množství potřebných zásuvek 

a s možností snadného odpojení všech elektrických zařízení pomocí hlavního vypí-

nače. Vybral jsem výrobek firmy NG energy, typ NGS 53 63 209.01 s následujícím 

osazením: 

Tabulka 3.10 osazení hlavního stavebního rozvaděče 

 

 

 
𝑆 =

1,1

0,8
× (0,7 × 15,93 + 1,0 × 2,31 + 0,8 × 13,70) = 33,58𝑘𝑊 

 

(1.8)  

 𝐼 =
𝑃

√3 × 𝑈 × cos 𝜑
=

33 580

√3 × 400 × 0,8
= 60,59𝐴 (1.9)  

komponenty popis počet 

hlavní jistič 63A/3p/400V 10kA char. B 1ks 

hlavní vypínač vačkový spínač 3p 80A 1ks 

zásuvky 400V 
CEE 32A 5p 4ks 

CEE 16A 5p 1ks 

zásuvky 230V 16A s ochranným kolíkem 1ks 

proudový chránič 
typ 1 4-pól. 63A/30mA 1ks 

typ 2 4-pól. 40A/30mA 1ks 
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Obrázek 3.6 hlavní staveništní rozvaděč [6] 

Druhý staveništní rozvaděč bude umístěn u ústí provizorní panelové komunikace do 

prostor budované haly. Rozvaděč je připojen prodlužovacím kabelem CYSY 

5x4mm2 zakončeným zásuvkou 400V/32A 5p, která se připojuje do hlavního stave-

ništního rozvaděče. Tento rozvaděč bude sloužit k připojení strojů a nářadí používa-

ných při výstavbě. Vzhledem k tomu, že je všechno používané nářadí i stroje napá-

jeno napětím 230V, je tento rozvaděč zcela bez zásuvek na 400V. Rozvaděč je 

nutno vždy po skončení pracovní směny uklidit do uzamykatelného kontejneru, po-

kud není pevně spojen s konstrukcí bránící jeho odcizení. I tento rozvaděč je z pro-

dukce firmy NG energy a jedná se o typ SC 31 1032.01 se skladbou komponent: 

Tabulka 3.11 osazení vedlejšího stavebního rozvaděče 

 

 

 

 
Obrázek 3.7 vedlejší staveništní rozvaděč [7] 

komponenty popis počet 

zásuvka 230V 16A s ochranným kolíkem 1ks 

jistič typ 1 5ks 

proudový chránič  typ 1 1ks 
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3.3.5 Bezpečnostní prvky 

3.3.5.1 Mobilní oplocení 

Část prostor staveniště je již oplocena původním vyhovujícím oplocením, které však 

bude potřeba na délce zhruba 220m doplnit mobilním oplocením. Mobilní oplocení 

nebude kopírovat hranici pozemků investora, ale pouze vymezí prostory, kde budou 

prováděny stavební práce a manipulace s matriály. Pozemky investora budou ná-

sledně oploceny novým oplocením po ukončení terénních a stavebních prací. Pro 

oplocení prostor staveniště jsem zvolil plotové dílce s modulovou šířkou 3,5m, které 

se osazují do plastových patek, které jsou volně položeny na stávajícím terénu. 

Vhodné je k sobě jednotlivé plotové dílce přišroubovat, zlepší se tím jejich stabilita. 

Plotové dílce jsou bezúdržbové, protože jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových 

trubek a ze zinkovaného drátu, svařeného do tvaru pletiva. Půjčení a servis mobil-

ního oplocení zajišťuje firma TOITOI s pobočkou v Hradci Králové. Součástí dodávky 

je i uzamykatelná vjezdová brána. 

Tabulka 3.12 specifikace mobilního oplocení 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.8 mobilní oplocení [8] 

 

název Průhledné mobilní oplocení výšky 2m 

délka 3 742mm 

výška 2 000mm 

rám ocelový svařovaný, trubky Ø30 a 42mm 

výplň ocelové pozinkované pletivo 



ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

 
76 
 

3.3.5.2 Pád z výšky a do hloubky 

Při pracích s rizikem pádu z výšky a do hloubky je nutno zabezpečit ochranu pra-

covníků. K tomuto účelu jsem navrhl ocelové ochranné zábradlí VEPE firmy TOITOI. 

Jedná se o ocelové konzoly, které se uchycují přes kotevní šrouby do nosných kon-

strukcí. S ohledem na potřebu práce z celého horního povrchu konstrukce jsem zvolil 

Výsuvné zábradlí VEPE pro okraje střech, které se nekotví do plochy střechy (zde 

by bránilo montáži střešního pláště – izolace z EPS a následně pak povlakové hyd-

roizolace), ale do svislých ploch stěnových konstrukcí, které na střešní konstrukci 

navazují. Montáž zábradlí proběhne před začátkem betonářských a izolatérských 

prací na střešním plášti. Při montáži panelů spiroll musí být pracovníci pohybující se 

po konstrukci jištěni lanovými záchytnými systémy a úvazy. Pracovníci, kteří pracují 

z vysokozdvižné nůžkové plošiny, jsou jištěni pomocí ochranného koše. Po prove-

dení montáže zábradlí je umožněno pracovníkům pokračovat v pracích na zastře-

šení, zejména pak na zálivce mezer mezi panely spiroll, čímž dochází k jejich zmo-

nolitnění. Stejný systém zábradlí bude použit i při vyvazování výztuže na panelech 

filigrán a při následné betonáži stropní desky. Při provádění stropu v 1NP je posta-

čující připevnit prvek zábradlí VEPE pouze v polovině světlého rozpětí sloupů, krajní 

konce dřevěných prken se uchytí k železobetonovým sloupům. 

Tabulka 3.13 specifikace zábradlí VEPE 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.9 detail sloupku zábradlí VEPE [9] 

název 
výsuvné zábradlí VEPE 

pro okraje střech 

upevnění kotevní šrouby M12x50 

rozteč sloupků 3 000mm 

rozměry zábradlí 50x100mm 

okopové prkno 22x150mm 

hmotnost 12kg 
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4 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY, BILANCE ZDROJŮ A 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

     

Tabulka 4.1 časový plán výstavby 
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Tabulka 4.2 potřeba zdrojů - autojeřáb 
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Tabulka 4.3 potřeba zdrojů - autočerpadlo na beton 
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Tabulka 4.4 potřeba zdrojů - autodomíchávač 
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Tabulka 4.5 potřeba zdrojů - pracovníci 
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Tabulka 4.6 rekapitulace dílů - položkový rozpočet 

 

   

hala M&T montáž prefa skeletu Rozpočet : 01

SO 01 hala

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 899 591,00

4 Vodorovné konstrukce HSV 4 544 112,24

99 Staveništní přesun hmot HSV 153 139,12

ON Ostatní náklady ON 366 810,00

CELKEM  OBJEKT 5 963 652,36

Stavba :

Objekt : BP - zastropení f iligrán
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Tabulka 4.7 položkový rozpočet 

 

S: Kvapil

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 1,5 t kus 5,00000 2 095,00 10 475,00

C009 : 2 2,00000

C010 : 3 3,00000

2 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 4 t kus 53,00000 2 625,00 139 125,00

A001 : 5 5,00000

A002 : 3 3,00000

A003 : 2 2,00000

A004 : 2 2,00000

A005 : 1 1,00000

A006 : 1 1,00000

A007 : 1 1,00000

B001 : 12 12,00000

B002 : 1 1,00000

B003 : 1 1,00000

B004 : 1 1,00000

B005 : 2 2,00000

C001 : 8 8,00000

C002 : 4 4,00000

C003 : 1 1,00000

C004 : 2 2,00000

C005 : 3 3,00000

C006 : 1 1,00000

C007 : 1 1,00000

C008 : 1 1,00000

3 ŽB prefabrikovaná konstrukce - sloup m3    74,99910 10 000,00 749 991,00

A001 : (0,4*0,4*8,08+0,057)*5 6,74900

A002 : (0,4*0,4*8,08+0,09)*3 4,14840

A003 : (0,4*0,4*8,08+0,078)*2 2,74160

A004 : (0,4*0,4*8,08+0,045)*2 2,67560

A005 : (0,4*0,4*8,08+0,045)*1 1,33780

A006 : (0,4*0,4*8,08+0,078)*1 1,37080

A007 : (0,4*0,4*8,08+0,065)*1 1,35780

Mezisoučet 20,38100

B001 : (0,4*0,5*6,88+0,147)*12 18,27600

B002 : (0,4*0,5*6,88+0,148)*1 1,52400

B003 : (0,4*0,4*7,78+0,078)*1 1,32280

B004 : (0,4*0,5*6,88+0,098)*1 1,47400

B005 : (0,4*0,5*6,88+0,156)*2 3,06400

Mezisoučet 25,66080

C001 : (0,4*0,4*6,88+0,131)*8 9,85440

C002 : (0,4*0,4*7,78+0,146)*4 5,56320

C003 : (0,4*0,4*6,88+0,164)*1 1,26480

C004 : (0,4*0,4*7,78+0,146)*2 2,78160

C005 : (0,4*0,4*6,88+0,131)*3 3,69540

C006 : (0,4*0,4*7,78+0,179)*1 1,42380

C007 : (0,4*0,4*6,88+0,166)*1 1,26680

C008 : (0,4*0,4*6,88+0,166)*1 1,26680

C009 : 0,3*0,3*4,18*2 0,75240

C010 : 0,3*0,3*4,03*3 1,08810

Mezisoučet 28,95730

Položkový rozpočet 

montáž prefa skeletu

hala

BP - zastropení filigrán

899 591,00

Prefabrikovaný sloup pro montáž skeletu, cena dle konzultace s f. Prefa Brno.
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Tabulka 4.8 položkový rozpočet - pokračování 1 

 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
4 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 8,00112 4 055,00 32 444,54

panely 160 : 0,005*1112,076 5,56040

panely 200 : 0,0048*230,67 1,10720

rezerva : 0,2 1,33350

5 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 1,5 t kus 15,00000 899,00 13 485,00

F2 : 3 3,00000

F2* : 1 1,00000

F3* : 3 3,00000

Mezisoučet 7,00000

F2 : 4 4,00000

F3 : 4 4,00000

Mezisoučet 8,00000

6 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t kus 38,00000 922,00 35 036,00

F1 : 16 16,00000

F1* : 2 2,00000

Mezisoučet 18,00000

F3 : 20 20,00000

Mezisoučet 20,00000

7 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5 kus 310,00000 1 076,00 333 560,00

PP2 : 3 3,00000

PP4 : 14 14,00000

Mezisoučet 17,00000

a1 : 111 111,00000

a2 : 14 14,00000

a3 : 70 70,00000

b1 : 6 6,00000

c1 : 7 7,00000

c2 : 2 2,00000

d1 : 5 5,00000

d2 : 16 16,00000

e1 : 33 33,00000

e2 : 18 18,00000

f1 : 11 11,00000

Mezisoučet 293,00000

8 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 3 t kus 21,00000 1 626,00 34 146,00

PP1 : 14 14,00000

PP3 : 7 7,00000

9 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 88,62902 2 565,00 227 333,44

f iligrány : 500,08*(0,2-0,06) 70,01120

monolit u schodiště : (8*4,425-1,2*4,5)*0,2 6,00000

nad průvlaky 1NP : (6,8*2*5*0,4)*0,2 5,44000

nad průvlaky 2NP : (6,8*2*5*0,4)*0,2 5,44000

rezerva : 0,02 1,73780

10 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 5,40000 539,00 2 910,60

bednění okolo schodiště : 5,4 5,40000

11 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 5,40000 159,50 861,30

monolit u schodiště : 5,4 5,40000

12 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 500,08000 177,00 88 514,16

1NP : 235,752 235,75200

2NP : 264,328 264,32800

13 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 500,08000 42,50 21 253,40

1NP : 235,752 235,75200

2NP : 264,328 264,32800

14 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 4,80770 29 170,00 140 240,61

strop nad 1NP : 3,2506 3,25060

strop nad 2NP : 1,5571 1,55710

4 544 112,23
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Tabulka 4.9 položkový rozpočet - pokračování 2 

 

15 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 8,00000 1 181,00 9 448,00

PR105a : 1 1,00000

PR105b : 1 1,00000

PR106a : 1 1,00000

PR106b : 1 1,00000

PR106c : 1 1,00000

PR107a : 1 1,00000

PR107b : 1 1,00000

PR107c : 1 1,00000

16 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 3 t kus 48,00000 1 627,00 78 096,00

PR101a : 3 3,00000

PR101b : 2 2,00000

PR102a : 2 2,00000

PR102b : 2 2,00000

PR103 : 1 1,00000

PR104 : 1 1,00000

PR201a : 3 3,00000

PR201b : 2 2,00000

PR202a : 3 3,00000

PR202b : 2 2,00000

PR203 : 1 1,00000

PR208a : 2 2,00000

PR208b : 2 2,00000

PR209 : 10 10,00000

PR210a : 2 2,00000

PR210b : 2 2,00000

PR211 : 8 8,00000

17 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 7 t kus 16,00000 2 545,00 40 720,00

PR204 : 1 1,00000

PR205 : 1 1,00000

PR206a : 5 5,00000

PR206b : 2 2,00000

PR207a : 5 5,00000

PR207b : 2 2,00000

18 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 10,30608 7 260,00 74 822,14

prvek A 2NP : 4,9*22,4*18*0,001 1,97570

rezerva : 0,1 0,19760

prvek A 1NP : 4,425*25,3*4*0,001 0,44780

prvek D 2NP : 4,425*25,3*0,001 0,11200

rezerva : 0,1 0,05600

prvek B 2NP : 6,43*61,3*16*0,001 6,30650

prvek C 2NP : 4,3*61,3*2*0,001 0,52720

rezerva : 0,1 0,68340

19 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 15 t kus 7,00000 3 865,00 27 055,00

V201 : 7 7,00000

20 Svar elektrodou v poloze zhora, t= 5mm m 87,90000 686,00 60 299,40

úhelník dl. 150mm : (0,1+0,15+0,1)*90 31,50000

úhelník dl. 200mm : (0,1+0,2+0,1)*96 38,40000

svařování výměn odhad 2bm/světlík : 9*2 18,00000

21 Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 100x100x6 mm T 0,33308 23 280,00 7 754,10

L1 : 0,15*9,26*90*0,001 0,12500

L2 : 0,2*9,26*96*0,001 0,17780

rezerva : 0,1 0,03030

22 Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 11375 T 2,17325 21 210,00 46 094,63

prvek A 2NP : 4,9*22,4*18*0,001 1,97570

rezerva : 0,1 0,19760

23 Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli 11 375 T 0,61574 22 030,00 13 564,75

prvek A 1NP : 4,425*25,3*4*0,001 0,44780

prvek D 2NP : 4,425*25,3*0,001 0,11200

rezerva : 0,1 0,05600



ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY, BILANCE ZDROJŮ A POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 

 
86 
 

Tabulka 4.10 položkový rozpočet - pokračování 3 

 

24 Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli 11 375 T 7,51710 22 630,00 170 111,97

prvek B 2NP : 6,43*61,3*16*0,001 6,30650

prvek C 2NP : 4,3*61,3*2*0,001 0,52720

rezerva : 0,1 0,68340

25 Panel stropní SPIROLL H 160 mm PPD../165, 5 lan d 9,3 

mm

m2    1 112,07600 961,00 1 068 705,04

a1 : 1,2*4,9*111 652,68000

a2 : 1,2*5,05*14 84,84000

a3 : 1,2*1,35*70 113,40000

b1 : 1,08*4,9*6 31,75200

c1 : 0,94*4,9*7 32,24200

c2 : 0,94*5,05*2 9,49400

d1 : 0,8*4,9*5 19,60000

d2 : 0,8*1,35*16 17,28000

e1 : 0,66*4,9*33 106,72200

e2 : 0,66*1,35*18 16,03800

f1 : 0,52*4,9*11 28,02800

Mezisoučet 1 112,07600

26 Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207, 7 lan d 9,3 

mm

m2    230,67000 1 100,00 253 737,00

PP1 : 1,2*5,825*14 97,86000

PP2 : 1,2*3,525*3 12,69000

PP3 : 1,2*4,95*7 41,58000

PP4 : 1,2*4,675*14 78,54000

Mezisoučet 230,67000

27 Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 10 kg m2 500,08000 605,00 302 548,40

F1 : 2,4*4,465*16 171,45600

F1* : 2,4*4,465*2 21,43200

F2 : 1,2*4,465*3 16,07400

F2* : 1,2*4,465*1 5,35800

F3* : 1,6*4,465*3 21,43200

Mezisoučet 235,75200

F1 : 2,4*4,465*20 214,32000

F2 : 1,2*4,465*4 21,43200

F3 : 1,6*4,465*4 28,57600

Mezisoučet 264,32800

28 ŽB prefabrikovaná konstrukce - prut m3    90,17300 10 000,00 901 730,00

PR101a : 0,4*0,4*6,8*3 3,26400

PR101b : 0,4*0,4*6,8*2 2,17600

PR102a : 0,4*0,4*6,8*2 2,17600

PR102b : 0,4*0,4*6,8*2 2,17600

PR103 : 0,4*0,4*7,2*1 1,15200

PR104 : 0,4*0,4*5,3*1 0,84800

PR105a : 0,3*0,3*5,2*1 0,46800

PR105b : 0,3*0,3*3,9*1 0,35100

PR106a : 0,3*0,3*3*1 0,27000

PR106b : 0,3*0,3*2,9*1 0,26100

PR106c : 0,3*0,3*3,2*1 0,28800

PR107a : 0,3*0,3*3,2*1 0,28800

PR107b : 0,3*0,3*3,1*1 0,27900

PR107c : 0,3*0,3*3,6*1 0,32400

Mezisoučet 14,32100

ŽB prefabrikovaný prutový prvek, cena orientační podle Prefa Brno.
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Tabulka 4.11 položkový rozpočet - dokončení 

 
  

PR201a : 0,4*0,4*7,4*3 3,55200

PR201b : 0,4*0,4*7,4*2 2,36800

PR202a : 0,4*0,4*7,4*3 3,55200

PR202b : 0,4*0,4*7,4*2 2,36800

PR203 : 0,4*0,4*5,3*1 0,84800

PR204 : 0,3*0,8*9,6*1 2,30400

PR205 : 0,3*0,8*9,6*1 2,30400

PR206a : (0,3*0,8*9+0,064)*5 11,12000

PR206b : (0,3*0,8*9+0,064)*2 4,44800

PR207a : (0,3*0,8*9+0,064)*5 11,12000

PR207b : (0,3*0,8*9+0,064)*2 4,44800

PR208a : (0,25*0,9*4,65+0,075)*2 2,24250

PR208b : (0,25*0,9*4,65+0,075)*2 2,24250

PR209 : (0,25*0,9*4,7+0,05)*10 11,07500

PR210a : (0,25*0,9*4,4+0,075)*2 2,13000

PR210b : (0,25*0,9*4,4+0,075)*2 2,13000

PR211 : (0,25*0,9*4+0,05)*8 7,60000

29 ŽB prefabrikovaná konstrukce - vazník m3    41,45487 13 500,00 559 640,75

V201 : (0,17*0,956*18,7+2,883)*7 41,45490

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 1 270,86405 120,50 153 139,12

Díl: ON Ostatní náklady
31 Doprava železobetonových vazníků APB Plzeň celek 1,00000 86 740,00 86 740,00

celek 4 jízd soupravy : 1 1,00000

32 Doprava železobetonových prvků NIKA Chrudim souprava 37,67500 3 200,00 120 560,00

Začátek provozního součtu

  celková hmotnost prvků 822t : 

  nosnost soupravy 24t : 

Konec provozního součtu

počet cest : 822/24 34,25000

nekompletní využití souprav : 0,1 3,42500

33 Zařízení staveniště % 2,85000 55 968,42 159 510,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

ŽB prefabrikovaný prutový prvek, cena orientační podle Prefa Brno.

153 139,12

366 810,00
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5  NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

5.1 Stroje 

5.1.1 Doprava materiálu na staveniště 

Volvo FH16 6x2 + Schwarzmüller RH125P 

Tahačem Volvo FH16 v konfiguraci pohonu 6x2 bude na staveniště dopravována 

většina prefabrikovaných prvků v odhadovaném počtu jíst zhruba 38x. Doprava 

bude probíhat z výrobny prefabrikátů H.A.N.S. stavby a.s. v Malé Čeperce v pardu-

bickém kraji. Odhadovaná délka trasy je cca 52km, doba přepravy 1h30min. Do-

pravu obstará firma NIKA Chrudim s.r.o. 

Tabulka 5.1 specifikace Volvo FH16 6x2 

název Volvo FH16 

specifikace motoru D13K460 338kW plnící EURO6 

délka 6 280mm 

šířka 2 495mm 

výška 3 482mm 

pohotovostní hmotnost 8,49t 

 

 
Obrázek 5.1 Volvo FH16 [10] 
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Tabulka 5.2 specifikace Schwarzmüller RH125P 

název Schwarzmüller RH125P 

délka ložné plochy 13 620mm 

šířka ložné plochy 2 480mm 

hmotnost návěsu 6,5t 

hmotnost celková (max.) 39,0t 

 
Obrázek 5.2 Schwarzmüller RH125P [11] 

 

Volvo FH16 6x4 + Nooteboom OVB 55-03 

Tahač Volvo FH16 v konfiguraci pohonu 6x4 s roztahovatelným platem Nooteboom 

OVB 55-03 dopraví na místo stavby montované haly střešní vazníky. Doprava bude 

probíhat z výrobny prefabrikátů H.A.N.S. stavby a.s. v Malé Čeperce v pardubickém 

kraji. Odhadovaná délka trasy je cca 80km, doba přepravy 2h0min. Dopravu obstará 

firma APB Plzeň s.r.o. 

Tabulka 5.3 specifikace Volvo FH16 6x4 

název Volvo FH16 

specifikace motoru D16K650 479kW plnící EURO6 

délka 6 940mm 

šířka 2 495mm 

výška 3 482mm 

pohotovostní hmotnost 9,32t 
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Tabulka 5.4 specifikace Nooteboom OVB 55-03 

název Nooteboom OVB 55-03 

délka ložné plochy 15 160 – 34 560mm 

šířka ložné plochy 2 550mm 

hmotnost návěsu 14,9t 

hmotnost celková (max.) 59,9t 

 

 
Obrázek 5.3 souprava Volvo FH16 6x4 + Nooteboom OVB 55-03 [12] 

 

DAF LF 250 + Palfinger PK 8501A High Performance 

Nákladním automobilem tovární značky DAF bude na stavbu dopravován drobnější 

materiál, například prvky ocelových výměn a výztuž do stropních desek i zálivková 

výztuž panelů spiroll. Ložná plocha automobilu vyhovuje svou délkou pro transport 

6m prutů betonářské výztuže. Nakládka a vykládka materiálu bude probíhat pomocí 

nástavby hydraulické ruky Palfinger PK 8501A High Performance. 

Tabulka 5.5 specifikace DAF LF250 PX-7 

název DAF LF250 PX-7 

specifikace motoru 186kW plnící EURO6 

délka 8 090mm 

šířka 2 480mm 

výška 2 990mm 

hmotnost 4,875t 

 

Tabulka 5.6 specifikace Palfinger PK 8501A 

název Palfinger PK 8501A 

maximální kapacita 5 700kg 

maximální dosah 7,4m při břemeni 1 000kg 

šířka zapatkování 5 600mm 

hmotnost 1 022kg 
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Obrázek 5.4 DAF LF250 PX-7 [13] 

Fiat Ducato Maxi 180 MultiJet Power 

Doplňkový materiál, prvky pro bednění a další tesařské konstrukce případně pytlo-

vané maltové směsi budou na stavbu dopravovány firemním automobilem Fiat Du-

cato. Automobil má zesílené odpružení zadní nápravy a jeho maximální hmotnost i 

s nákladem je 3,5t, tudíž řidiči stačí řidičské oprávnění skupiny B. 

Tabulka 5.7 specifikace Fiat Ducato Maxi 180 MultiJet Power 

název Fiat Ducato Maxi 180 MultiJet Power 

specifikace motoru 3,0 MultiJet 130kW plnící EURO5+ 

délka ložné plochy 4 800mm 

šířka ložné plochy 2 250mm 

výška 2 254mm 

hmotnost 1,705t 

 

 
Obrázek 5.5 Fiat Ducato Maxi 180 MultiJet Power [14] 
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5.1.2 Doprava materiálu po staveništi 

Autojeřáb Liebherr LTM 1090-4.1 

Větší z dvojice používaných autojeřábů bude použit pro montáž zastropení dilatač-

ního celku B, kde se nachází železobetonové střešní vazníky hmotnosti 14,85t a 

délky 19,2m. Tento autojeřáb jsem si k montáži střešní konstrukce zvolil proto, že 

menší typ jeřábu by musel být neustále přepatkováván, aby byl schopný vazníky 

namontovat. Vzhledem k ekonomičnosti montáže jsem ale tento jeřáb použil pouze 

na montáž tohoto zastropení a ne na montáž celého skeletu. Jeřáb LTM 1090-4.1 

disponuje dvěma motory, samostatným pro pojezd stroje a samostatným pro pohon 

mechanizmu jeřábu. 

Tabulka 5.8 specifikace Liebherr LTM 1090-4.1 

název Liebherr LTM 1090-4.1 

specifikace motoru pojezd 350kW plnící EURO5 

specifikace motoru zdvih 145kW plnící EURO5 

délka 13 265mm 

šířka 2 750mm 

výška 3 955mm 

šířka zapatkování 7 000mm 

maximální nosnost 90,0t rádius 2,5m 

maximální vyložení 50m 

hmotnost 48,0t 

 

 
Obrázek 5.6 Liebherr LTM 1090-4.1 [15] 
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5.1.3 Stroje potřebné k betonáži a zmonolitňování 

MAN TGS 35.400 8x4 

Nákladní automobily tovární značky MAN s nástavbami firem CIFA a STETTER bu-

dou na stavbu dodávat čerstvou betonovou směs z nedaleké betonárny v Opočně. 

Betonárna i automobily jsou ve vlastnictví firmy Betostav RH. Firma vlastní několik 

těchto nákladních automobilů, které se liší pouze výrobcem nástavby autodomíchá-

vače. 

Tabulka 5.9 specifikace MAN TGS 35.400 8x4 

název MAN TGS 35.400 8x4 

specifikace motoru 298kW plnící EURO5 

délka 8 675mm 

šířka 2 490mm 

výška 3 223mm 

hmotnost 9,735t 

 

Autodomíchávač - nástavba CIFA SLX9 

Nástavba CIFA SLX9 o objemu transportovaného betonu 9m3 je poháněna hydro-

motorem s napojením na hydraulický okruh nákladního vozidla, ke kterému je na-

montována. Tato řada nástaveb je specifická svou nízkou hmotností a tím pádem 

lepší ekonomičností provozu a vytížitelností nákladního automobilu. 

Tabulka 5.10 specifikace CIFA SLX9 

název CIFA SLX9 

nominální kapacita 9m3 

geometrická kapacita 15,9m3 

nádrž na vodu 400l 

suchá hmotnost 3 500kg 
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Obrázek 5.7 CIFA SLX9 [16] 

Autodomíchávač - nástavba STETTER AM9C 

Nástavba STETTER AM9C o objemu transportovaného betonu 9m3 je stejně jako 

předchozí nástavba poháněna hydromotorem s napojením na hydraulický okruh ná-

kladního vozidla, ke kterému je namontována. I výrobce Stetter nabízí v této řadě 

nástavby s nízkou suchou hmotností, která je všemi směry výhodnější. 

Tabulka 5.11 specifikace STETTER AM9C 

název STETTER AM9C 

nominální kapacita 9m3 

geometrická kapacita 15,81m3 

nádrž na vodu 500l 

suchá hmotnost 3 470kg 

 

Mercedes Benz Actross 6x4 s nástavbou Putzmeister M36-4 

Čerpadlo betonových směsí Putzmeister M36-4 je čtyřramenné pístové čerpadlo na 

podvozku nákladního automobilu Mercedes Benz Actross. Konfigurace pohonu ná-

kladního automobilu je vzhledem k lepší terénní dostupnosti 6x4.  

Tabulka 5.12 specifikace Mercdes Benz Actross 2641K 

název Mercdes Benz Actross 2641K 

specifikace motoru 300kW plnící EURO5 

délka 8 040mm (s nástavbou 10 941mm) 

šířka 2 490mm 

výška 3 191mm (s nástavbou 3 950mm) 

hmotnost 8,3t 
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Tabulka 5.13 specifikace Putzmeister M36-4 

název Putzmeister M36-4 

typ čerpadla BSF 36.16HLS 

průměr pístů 250mm 

délka zdvihu pístů 2 100mm 

počet zdvihů za minutu 26 

počet pístů 2 

čerpatelný objem 160m3/h 

maximální délka vyložení 36m 

počet ramen 4 

průměr potrubí DN 125 

 

 
Obrázek 5.8 Mercdes Benz Actross 2641K s nástavbou Putzmeister M36-4 [17] 

 

Samospádová míchačka BWA-150 

Maltové a betonové směsi připravované na místě budou míchány v bubnové samo-

spádové míchačce značky BWA. Míchačka je specifická svoji robustní, ale jednodu-

chou konstrukcí. Vzhledem k celkové hmotnosti je tento stroj velmi stabilní. Doprava 

míchačky z a k místu uskladnění je usnadněn transportními kolečky a výsuvnou ojí, 

čímž lze stroj zapřáhnout za stavební mechanizaci. 
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Tabulka 5.14 specifikace BWA-150/380V 

název BWA-150/380V 

specifikace motoru třífázový elektromotor 400V 1,5kW 

využitelný objem bubnu 150dm3 

geometrický objem 260dm3 

kapacita 2,4m3/h 

hmotnost 200kg 

 

 
Obrázek 5.9 BWA-150/380V [18] 

 

Pohonná jednotka pro ponorný vibrátor ENAR AVMU 

K hutnění čerstvé betonové směsi používané k zmonolitňování patky se sloupem a 

následně pak ke zmonolitnění konstrukcí z panelů spiroll bude použit ponorný vib-

rátor ENAR AVMU. K jednotce motoru bude připevněn pro přenos hnací síly hřídel 

s vibrační hlavicí s nejmenším dostupným průměrem 25mm, aby se pohodlně do-

stala i do nejužšího místa mezi sloupem a patkou a došlo k dokonalému prohutnění 

čerstvé betonové směsi. 
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Tabulka 5.15 specifikace ENAR AVMU 

název ENAR AVMU 

specifikace motoru jednofázový elektromotor 230V 2,3kW 

otáčky motoru 18 000min-1 

hmotnost 4,5kg 

 

Hřídel vibrátoru ENAR TAXE-3 s vibrační hlavicí AX25 

Ohebnou hřídelí TAXE bude přenášena pohonná síla od motorové jednotky k vib-

rační hlavici ENAR AX25 s průměrem 25mm. 

Tabulka 5.16 specifikace ENAR TAXE-3 + AX25 

název ENAR TAXE-3 + AX25 

délka hřídele 3 000mm 

délka vibrátoru 300mm 

průměr vibrátoru 25mm 

výkonnost hutnění 10m3/h 

 

 
Obrázek 5.10 ENAR AVMU + ENAR TAXE-3 + AX25 [19] 

 

 

 



NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 

 
98 
 

Benzínová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH s motorem Honda 

K hutnění ukládané čerstvé betonové směsi do konstrukce nadbetonovávané žele-

zobetonové desky nad zastropením 1NP bude prováděno plovoucí vibrační latí se 

spalovacím motorem značky Honda. Vzhledem k přítomnosti spalovacího motoru 

odpadá nutnost přívodních kabelů elektrické energie. K motorové vibrační jednotce 

bude připevněna hliníková lišta z dutého profilu QZ. 

Tabulka 5.17 specifikace ENAR QZH 

název ENAR QZH 

specifikace motoru Honda GX-25 4takt 0,82kW 

maximální otáčky 9 500min-1 

odstředivá síla 150kN 

délka lišty 2 000mm 

hmotnost 17kg 

 

 
Obrázek 5.11 ENAR QZH [20] 
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5.1.4 Stroje pro práci ve výškách 

Vysokozdvižná terénní plošina JLG 3394RT 

Pro odvazování železobetonových prvků ve výškách a pro další montážní práce 

bude použita nůžková terénní plošina výrobce JLG. Plošina je vybavena vznětovým 

motorem, který zajišťuje její pohon i polohování montážního koše. Při montáži budou 

potřeba tyto plošiny dvě, aby z každé z nich byl obsluhován jeden konec montova-

ného prvku. 

Tabulka 5.18 specifikace JLG 3394RT 

název JLG 3394RT 

specifikace motoru Deutz T4F D2.9L4 36,4kW 

transportní rychlost 6,44km/h 

doba max. zdvihu 30s 

Zdvih 10,06m 

Kapacita plošiny 1,021t 

Provozní hmotnost 5,402t 

 

 
Obrázek 5.12 JLG 3394RT [21] 

5.1.5 Stroje pro čištění konstrukcí a dalších strojů 

Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/12 CX Plus  

Vysokotlaký čistič bude na staveništi sloužit k očištění betonových konstrukcí od ne-

čistot, případně pro navlhčení a zároveň vyčištění ploch, které se budou zalévat čer-

stvou betonovou směsí. Vysokotlaký čistič bude k dispozici i v případě nutnosti čistit 

a mýt stavební mechanizaci, opouštějící staveniště. Pro potřeby na staveništi jsem 
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zvolil čistič světoznámého výrobce Kärcher, který se na úklidovou techniku speciali-

zuje již několik desetiletí. Čistič HD 5/12 CX Plus spadá do profesionální řady, ur-

čené pro každodenní těžké nasazení na stavbách a v průmyslu. Tento stroj má in-

tegrovanou cívku na 15m  

vysokotlaké hadice, což usnadňuje práci s uklízením stroje. Stroje i betonové prvky 

budou myty výhradně rotační tryskou. 

Tabulka 5.19 specifikace Kärcher HD 5/12 CX Plus 

  

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.13 Kärcher HD 5/12 CX Plus [22] 

  

název Kärcher HD 5/12 CX Plus 

motor 230V/2,5kW 

pracovní tlak 12MPa 

průtok 500l/h 

hmotnost 26kg 

rozměry 380x370x930mm 
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5.2 Nářadí 

5.2.1 Měřicí technika 

Rozměry konstrukcí, montovaných prvků, výztuže či pomocných konstrukcí se měří 

ocelovými svinovacími metry Stanley FatMax s třídou přesnosti měření II. Délku mě-

řidla je vhodno volit s ohledem na měřenou vzdálenost. Při práci bude používáno 

několik svinovacích metrů s délkami 3, 5 a 8m. 

Delší vzdálenosti je výhodné měřit ocelovým svinovacím pásmem Stanley MaxSteel 

délky 60m. I toto měřidlo spadá do třídy přesnosti II. Měřidla je nutno skladovat v su-

chu, i přes to, že výrobce udává odolnost proti vlhkosti. 

Pro rychlé a přesné měření vzdáleností bez pomocníka je určen laserový dálkoměr 

Stanley TLM165 s dosahem až 50m. Přesnost měřění laserového dálkoměru je 

1,5mm/50m. 

Výškové osazení dna kalichů patek je nutno měřit pomocí optického nivelačního pří-

stroje Stanley  AL24. Pracovní dosah tohoto přístroje je 90m s přesností 

1,6mm/45m. Odečítání hodnot na teleskopické hliníkové nivelační lati Stanley AR51. 

Vodorovnost a svislost konstrukcí bude pro jednoduchost měření měřena pomocí 

digitální vodováhy Stanley FatMax digitální vodováha 42-086 délky 120cm s přes-

ností měření +-1mm/m. V případě horších povrchových rovinností prvků a pro lepší 

přesnost měření je nutno použít delší měřidlo, například libelovou vodováhu KAPRO 

779 SpiritTM délky 2m s přesností 0,5mm/m. Vodorovnost prvků je možno měřit ni-

velačním přístrojem s nivelační latí, viz výše. 

V případě vodorovných nadbetonávek nad panely filigrán je nutno měřit úroveň horní 

plochy nadbetonovávané desky. K měření výšek je vhodné použít samonivelační 

rotační laser Stanley RL HW+ s přesností 0,5mm/10m, který bude ustaven na hliní-

kovém stativu Stanley TP1. Stativ ustavíme na pevném místě, kde nebude hrozit 

jeho převrácení a následné poškození rotačního laseru. Na pomocnou dřevěnou lať 

s rozšířeným koncem namontujeme držák detektoru laserového paprsku LD200. Dr-

žák namontujeme do takové výšky, aby byla spodní rozšířená hrana latě v horní 

úrovni betonované desky. Správnou výškovou úroveň při betonování zjišťujeme po-

mocí akustických i optických signálů detektoru.  
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5.2.2 Příprava výztuže 

Výztuž bude na staveniště dopravena v již naohýbaných kusech, které se použijí při 

betonáži. Některé rovné prvky výztuže budou dopraveny v prutech délky 6m, které 

je potřeba na místě zkrátit na požadovanou délku. Ke zkracování prutů betonářské 

výztuže bude použita úhlová bruska Makita GA9020RF s průměrem kotouče 

230mm, příkonem 2200W a s elektronikou omezující velikost rozběhového proudu. 

Kotouč musí být určen na řezání oceli (například Dronco special AS30-T tloušťky 

2,0mm), případně lze použít univerzální kotouč s diamantovými segmenty (například 

Dronco Perfect DB). 

Tabulka 5.20 specifikace Makita GA9020RF 

název Makita GA9020RF 

motor 230V/2,2kW 

otáčky naprázdno 6 600min-1 

uchycení kotouče M14x2 

hmotnost 5,8kg 

 

 

 
Obrázek 5.14 Makita GA9020RF [23] 

5.2.3 Zalévání výztuže v otvorech 

Menší množství zálivkové malty pro výplň otvorů ve zmonolitňovaných prvcích bude 

mícháno ve vědrech pomocí pomaluběžného míchadla Makita UT2204 se spirálo-

vou míchací metlou.  
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Tabulka 5.21 specifikace Makita UT2204 

název Makita UT2204 

motor 230V/0,85kW 

otáčky naprázdno 550min-1 

uchycení metly M14 

hmotnost 3,4kg 

 
 

 
Obrázek 5.15 Makita UT2204 (ilustrační vyobrazení metly) [24] 

5.2.4 Sváření ocelových konstrukcí 

Ke sváření ocelových výměn světlíků a uchycení panelů spiroll na střešní konstrukci 

bude použita invertorová svářečka Omicron GAMA 1550A. Ke svařování kon-

strukční oceli S235 je vhodné v kombinaci s tímto svářecím agregátem použít ba-

zické elektrody E-B 121. Strusku je nutno otlouci svářečským kladívkem, případnou 

povrchovou rez je nutno očistit ocelovým kartáčem. Přívod elektrické energie je 

nutno (vzhledem k příkonu invertoru 4,7kW) řešit prodlužovacím kabelem CYSY 

3x2,5mm2 s voděodolnou úpravou. 

Tabulka 5.22 specifikace Omicron GAMA 1550A 

 

  

  

 

 

název Omicron GAMA 1550A  

napájecí napětí 230V 

příkon 4,7kW 

proudový rozsah 10-150A 

hmotnost 5,7kg 
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Obrázek 5.16 Omicron GAMA 1550A [25] 

5.2.5 Tesařské konstrukce 

Stavební řezivo a bednicí desky budou rozměrově upravovány ruční okružní pilou 

Makita HS6101 s průměrem kotouče 165mm a příkonem 1100W. Kotouč s menším 

počtem (16 zubů) šikmo broušených zubů je vhodný pro rychlé řezy rostlého dřeva, 

kotouč s více menšími zuby (60 zubů) trapézového tvaru je vhodný pro řezání des-

kových materiálů. 

Tabulka 5.23 specifikace Makita HS6101 

 

  

  

 

 

 
Obrázek 5.17 Makita HS6101 [26] 

název Makita HS6101 

motor 230V/1,1kW 

otáčky naprázdno 5 500min-1 

průměr kotouče 165mm 

hloubka řezu 90° 54,5mm 

hmotnost 3,7kg 
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Ke šroubování jednotlivých bednicích desek je vhodný a dostačující akumulátorový 

rázový utahovák Makita TD090DWE 10,8V. Baterie se rychle nabíjí a má velkou sílu 

pro dotahování běžných rozměrů vrutů. Uchycení pracovního nástroje je přes šesti-

hran velikosti bitu ¼‘‘. 

Tabulka 5.24 specifikace Makita TD090DWE 10,8V 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.18 Makita TD090DWE 10,8V [27] 

 

Pro pomocné kotvení bednicích desek a dalších prvků k prefabrikovaným konstruk-

cím je nutno použít stroje s příklepovým vrtáním, vhodné je vrtací kladivo Makita 

HR2460 s příkonem 780W a sílou úderu 2,4J s uchycením nástroje SDS-plus. 

Tabulka 5.25 specifikace Makita HR2460 

 

 

 

 

název Makita TD090DWE 10,8V 

akumulátor Li-ion 10,8V 1,3Ah 

otáčky naprázdno 0 – 2 400min-1 

počet úderů 0 – 3 000min-1 

utahovací moment 90Nm 

hmotnost 0,9kg 

název Makita HR2460 

motor 230V/0,78kW 

otáčky naprázdno 0 – 1 100min-1 

síla úderu 2,4J 

hmotnost 0,9kg 
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Obrázek 5.19 Makita HR2460 [28] 

 

5.2.6 Ruční nářadí 

K zatloukání dubových klínů do kalichů patek bude použita ocelová palička o mini-

mální hmotnosti 1kg s dřevěnou násadou. Pro drobné tesařské práce je možno po-

užít lehčího kladiva. Pro drobné tesařské konstrukce se použijí kladiva menších 

hmotností. 

Pro betonáž, zálivku výztuže a přípravu maltového lože bude použito klasické zed-

nické nářadí: zednické lžíce různých velikostí a tvarů, nerezová, dřevěný i polysty-

renová hladítka, strhávací hliníkové latě, plastová stavební vědra a zednické štětky. 

Pro rozprostírání vrstvy betonu v případě betonování stropní desky se použijí hliní-

kové lopaty různých velikostí a lze využít i kovové zahradnické hrábě. 

K drobnému dorovnání panelů spiroll a ostatních železobetonových prvků je možno 

použít ocelové páčidlo. 
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6 PROBLEMATIKA NADMĚRNÉ A NADROZMĚRNÉ 

DOPRAVY 

6.1 Úvod 

Prvky montovaného skeletu jsou vyráběny ve výrobně prefabrikátů H.A.N.S. stavby 

a.s. v Malé Čeperce v pardubickém kraji. Většinu prefabrikovaných prvků je možno 

přepravit v rámci klasické kamionové dopravy, která splňuje podmínky vyhlášky 

341/2014sb. vydané ministerstvem dopravy. Do podmínek přepravy daných jmeno-

vanou vyhláškou se ale nevejde přeprava prefabrikovaných železobetonových vaz-

níků, které mají na délku 19,2m a jeden kus má hmotnost 14,805t. Celkem je nutno 

přepravit na místo stavby 7ks těchto vazníků. 

6.2 Legislativa 

Povolování přepravy nákladů, jejichž rozměry přesahují stanovené meze vyhláškou 

341/2014sb., spadá podle §25 zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších předpisů do kompetence následujících silničních správních úřadů, 

které jsou stanoveny §40 jmenovaného zákona: 

 Obecní úřad pro přepravu po místních komunikacích 

 Krajský úřad pro přepravu po silnicích I., II. a III. tříd na území jednoho kraje 

 Ministerstvo dopravy v případě přepravy po dálnicích a rychlostních komuni-

kacích a v případě přepravy mezi kraji 

Vyhláška 341/2014sb. Ministerstva dopravy specifikuje rozměrové a hmotnostní po-

žadavky na vozidla provozovaná na pozemních komunikacích ve své deváté části 

„Spojitelnost a největší povolené hmotnosti a rozměry“.  

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení 

na nápravy je uvedeno v §37. Hmotnostní limity přepravy vazníků by nebyly překro-

čeny v případě přepravy pouze jednoho vazníku jednou soupravou, ale přeprava by 

se stala velmi neekonomickou. V případě převozu dvou vazníků na jedné soupravě 

přesáhne celková hmotnost soupravy stanovenou mez 48,00t podle §37, odst. 2, 

písm. i).  

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav upřesňuje §39 zmiňované vy-

hlášky. Problematická není v mém případě ani výška, ani šířka. Celková délka sou-

pravy přesáhne mez 16,50m stanovenou v §39, odst. 1, písm. c), bod 5. 
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6.3 Individuální cenová nabídka 

V rámci zpracování individuální cenové nabídky na přepravu jsem oslovil následující 

společnosti, které se zabývají tímto druhem transportu a disponují potřebnou tech-

nikou: 

 Hanyš – jeřábnické práce, s.r.o. 

 Pavel Švestka, s.r.o. – Demolice, zemní práce, přeprava 

 NIKA Chrudim, s.r.o. 

 MARLO AB, s.r.o. 

 transschwer, s.r.o. 

 APB Plzeň, a.s. 

Z oslovených firem mou přepravu ocenila pouze APB Plzeň na celkovou částku 

86 740Kč bez DPH. V ceně přepravy je zahrnuto následující: 

 Přeprava na jedné přistavené soupravě ve čtyřech otočích z určeného místa 

nakládky na určené místo vykládky 

 3hodiny na každou nakládku soupravy 

 3hodiny na každou vykládku soupravy 

 CMR pojištění nákladu 

 Povolení přepravy CZ a případné mýtné 

 Zajištění přepravní trasy 

 2x doprovodné vozidlo APB 

V ceně nebyly započteny případné montáže a demontáže či jiné úpravy na trase. 

Nakládku vazníků zajistí výrobna prefabrikátů, vykládku na místě montáže zajistí 

odběratel. 

6.4 Specifikace soupravy 

Pro přepravu vazníků byla spediční firmou zvolena souprava složená z tahače Volvo 

FH16 6x4 a z roztahovacího plata Nooteboom OVB 55-03. Dopravní prostředky jsou 

majetkem firmy APB Plzeň, která dopravu zajišťuje. 
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 Tabulka 6.1 specifikace soupravy 

  

 

 

 

 

6.5 Specifikace trasy 

6.5.1 Popis trasy 

Trasa přepravy nadměrného nákladu začíná ve výrobně prefabrikátů firmy H.A.N.S. 

stavby a.s. v Malé Čeperce v pardubickém kraji. Z prostor areálu firmy se vyjede 

přes vrátnici vlevo na silnici III/0373, jdoucí přes část obce Stéblová k přivaděči na 

silnici I/37 ze směru Pardubice – Hradec Králové. Po této silnici trasa pokračuje až 

do Hradce Králové, kde se napojí odbočením vpravo na městský okruh, který tvoří 

silnice I/31. Ze silnice I/31 pokračuje trasa odbočením vpravo na silnici I/11. Po této 

silnici je trasa vedena až na obchvat obce Vamberk, kde se na kruhovém objezdu 

napojí 3. výjezdem na silnici I/14. U obce Dobruška souprava sjede na obchvat 

města, tvořený silnicí II/298 a bude pokračovat odbočením vpravo směrem do centra 

města ulicí Solnickou. Na křižovatce s ulicí Čs. odboje odbočí souprava vlevo a bude 

po této silnici pokračovat až k místu montáže. 

Tabulka 6.2 popis trasy nadměrné přepravy 

popis trasy 
staničení 

[km] 

výjezd z areálu prefa 0,0 

odbočení vlevo na I/37 3,3 

odbočení vpravo na I/31 17,2 

odbočení vpravo na I/11 21,5 

výjezd 3. exitem KO na I/14 57,7 

odbočení vlevo na II/298 79,2 

odbočení vpravo na ul. Solnická 79,3 

odbočení vlevo na ul. Čs. odboje 79,9 

odbočení k místu vykládky 80,6 

 

souprava Volvo FH16 + Nooteboom OVB 55-03 

délka 26,5m 

šířka 2,495m 

výška 3,820m 

hmotnost soupravy 53,92t 

poloměr otáčení 26,5m 
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6.5.2 Kritická místa 

Trasa přepravy vazníků byla záměrně volena převážně po silnicích první třídy s oh-

ledem na jejich parametry, zejména pak šířku komunikace a poloměry směrových 

oblouků. V poslední době se stává trendem stavět místo klasických křižovatek ok-

ružní křižovatky (kruhový objezd – KO), které by měly při správném návrhu srovnat 

plynulost provozu ze všech směrů, které se na křižovatku napojují. Zvýhodněni jsou 

tím ti, kteří se dříve připojovali z vedlejší komunikace, na úkor těch, kteří jedou po 

hlavní komunikaci. Okružní křižovatky jsou stavěny v místech původních křižovatek 

a jejich poloměry bývají malé, takže zde vzniká překážka pro nadměrnou dopravu. 

V mém případě je 10 kritických míst okružní křižovatkou a pouze 3 místa jsou kla-

sické odbočky. 

Tabulka 6.3 seznam kritických míst trasy 

kritické místo 
staničení 

[km] 

odbočka vlevo na silnici I/37 3,3 

KO Blešno I/11 26,6 

KO Týniště nad Orlicí I/11 40,4 

KO Čestice I/11 46,3 

KO Častolovice I/11 21,5 

KO Kostelec nad Orlicí I/11 51,8 

KO Vamberk I/11 56,4 

KO Vamberk I/11 a I/14 57,7 

KO Rychnov nad Kněžnou I/14 61,6 

KO Rychnov nad Kněžnou I/14 62,0 

KO Solnice I/14 66,8 

odbočka z ul. Solnická do Čs. odboje 79,9 

odbočka z ul. Čs. odboje na stavbu 80,6 

 

Ověření průjezdnosti kritických míst v přílohách této práce. Bylo prokázáno, že sou-

prava navrženou trasou projede bez nutnosti úprav či demontáží po cestě. 
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7 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZASTROPENÍ 1NP CELKU A 

7.1 Panely filigrán a nadbetonovaná deska 

7.1.1 Popis systému 

Systém panelů filigrán a následné nadbetonované desky funguje jako zabudované 

bednění. Panely filigrán jsou tenké betonové desky výšky 50-80mm se spodní sta-

tickou výztuží, která zpevňuje panel při manipulaci s ním a při montáži. Výztuž slouží 

i jako spodní výztuž dobetonovávané desky. Spodní statická výztuž je obvykle ulo-

žena pouze v jednom směru. Filigránové desky je nutno doplnit horním vyztužením. 

Pro dokonalé provázání s nadbetonovávanou deskou z filigránů vystupuje příhra-

dová výztuž a horní povrch panelu je zdrsněn. Pro transport panelů na místo zabu-

dování do konstrukce je nutno použít zdvihací mechanizmus, uchycení panelů se 

provádí za vyčnívající příhradovou výztuž. Spodní strana panelu bývá hladká a ob-

vykle i v pohledové kvalitě. 

7.1.2 Výhody 

 Odpadá použití dřevěného bednění desky 

 Lze vyrobit jakýkoliv tvar 

 Rychlá montáž panelů oproti klasickému bednění 

 V případě překlenutí více polí je statické schéma spojitý nosník, vznikají 

menší extrémy momentů a deska může být tenčí 

7.1.3 Nevýhody 

 Nutnost podepření až do samonosnosti nadbetonované desky 

 Pracné vyvazování výztuže 

 Masivní konstrukce s velkou hmotností 

7.1.4 Položkový rozpočet řešení zastropení panely filigrán 

Tabulka 7.1 rekapitulace dílů - rozpočet filigrán 

  

Kvapil montáž prefa skeletu Rozpočet : 01

1NP_F zastropení f iligrán

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

4 Vodorovné konstrukce HSV 432 140,62

99 Staveništní přesun hmot HSV 19 666,17

CELKEM  OBJEKT 451 806,79

Stavba :

Objekt : 1NP
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Tabulka 7.2 položkový rozpočet filigrán 

 

7.2 Předpjaté panely spiroll 

7.2.1 Popis systému 

Stropy z panelů spiroll využívají technologii předpjatého betonu, kdy se maximálně 

využívá jeho pevnost v tlaku a optimálně nedochází v betonu k tahovému namáhání. 

Panely jsou při výrobě na dlouhých drahách vyztuženy předem předpjatou výztuží u 

dolního povrchu, alternativně i u horního. Panely jsou vylehčeny dutinami a pro jejich 

výrobu se používají betony vyšších pevností. Výroba probíhá v modulových šířkách 

1200mm a panely lze podélně dělit pouze v dutinách. V místech, kde není možné 

realizovat zastropení z dořezů, je nutno místa podbednit a dobetonovat. Pro zajištění 

spolupůsobení je nutno dobetonovat spáry mezi panely a vložit do nich konstrukční 

výztuž. S panely se manipuluje samosvornými kleštěmi k tomuto účelu speciálně 

uzpůsobenými, atypické prvky se zvedají pomocí podvěsu z lan (s rizikem poškození 

S: Kvapil

O: 1NP_F

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 1,5 t kus 7,00000 899,00 6 293,00

F2 : 3 3,00000

F2* : 1 1,00000

F3* : 3 3,00000

2 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t kus 18,00000 922,00 16 596,00

F1 : 16 16,00000

F1* : 2 2,00000

3 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 45,33419 2 565,00 116 282,20

f iligrány : 235,752*(0,2-0,06) 33,00530

monolit u schodiště : (8*4,425-1,2*4,5)*0,2 6,00000

nad průvlaky 1NP : (6,8*2*5*0,4)*0,2 5,44000

rezerva : 0,02 0,88890

4 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 5,40000 539,00 2 910,60

bednění okolo schodiště : 5,4 5,40000

5 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 5,40000 159,50 861,30

monolit u schodiště : 5,4 5,40000

6 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 235,75200 177,00 41 728,10

1NP : 235,752 235,75200

7 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 235,75200 42,50 10 019,46

1NP : 235,752 235,75200

8 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 3,25060 29 170,00 94 820,00

strop nad 1NP : 3,2506 3,25060

9 Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 10 kg m2 235,75200 605,00 142 629,96

F1 : 2,4*4,465*16 171,45600

F1* : 2,4*4,465*2 21,43200

F2 : 1,2*4,465*3 16,07400

F2* : 1,2*4,465*1 5,35800

F3* : 1,6*4,465*3 21,43200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 158,38103 124,17 19 666,17

Položkový rozpočet 

montáž prefa skeletu

zastropení filigrán

1NP

432 140,62

19 666,17
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hran), případně za zabetonovaná oka, na která se musí myslet už při výrobě. Pro 

prostupy platí podmínky dané výrobcem, nelze je vyrobit v libovolných rozměrech a 

v libovolném místě. I u panelů spiroll bývá spodní plocha v pohledové kvalitě, občas 

s drážkami po proříznutí drah ve výrobně. Panely spiroll se velmi snadno dimenzují 

na dané zatížení podle tabulek od výrobce, ve kterých se zjišťuje vhodný typ panelu 

na dané zatížení a rozpětí. 

7.2.2 Výhody 

 Téměř okamžitá únosnost (maximum až po zalití spár), ihned pochozí 

 Suchý proces bez vnášení zbytečné vlhkosti do objektu 

 Velmi rychlá montáž 

7.2.3 Nevýhody 

 V případě překlenutí několika polí je nejčastější statické schéma prostý nos-

ník, kde vznikají v poli vyšší momenty 

 Počáteční vzepjetí před úplným zatížením 

 Při realizaci prostupů často nutnost řešit ocelové výměny 

7.2.4 Položkový rozpočet řešení zastropení panely spiroll  

Tabulka 7.3 rekapitulace dílů - rozpočet spiroll 

 
 

Kvapil montáž prefa skeletu Rozpočet : 01

1NP_S zastropení spiroll

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

4 Vodorovné konstrukce HSV 380 863,33

99 Staveništní přesun hmot HSV 11 739,91

CELKEM  OBJEKT 392 603,24

Stavba :

Objekt : 1NP
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Tabulka 7.4 položkový rozpočet spiroll 

 

7.3 Porovnání jednotlivých variant 

Hlavními parametry při porovnávání jednotlivých variant byla časová a finanční ná-

ročnost výstavby. Potřebné údaje jsem získal z rozpočtů a limitek profesí programu 

BuildPower S. Exportované rozpočty a limitky jsou součástí příloh této práce. 

Varianta Zastropení filigrán Zastropení spiroll 

Cena 451 806,79Kč bez DPH 392 603,24Kč bez DPH 

Náročnost práce 335,64Nh 98,82Nh 

 

Z výsledků zpracování rozpočtu a z vyhodnocení výstupu z programu BuildPower 

S vychází jednoznačně výhodněji zastropení z panelů spiroll, jež má o 13% nižší 

finanční a o 71% nižší časovou náročnost oproti panelům filigrán.  

S: Kvapil

O: 1NP_S

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 7,09298 4 055,00 28 762,03

panely 200 : 0,0048*256,42 1,23080

nad průvlaky osy B, C, D : 6,8*0,2*0,2*6 1,63200

nad průvlaky osy A, E : 6,8*0,3*0,2*4 1,63200

nad průvlaky osy 3 : 4,425*0,4*0,2*4 1,41600

rezerva : 0,2 1,18220

2 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5 kus 47,00000 1 076,00 50 572,00

S1 : 43 43,00000

S2 : 1 1,00000

S3 : 1 1,00000

S4 : 1 1,00000

S5 : 1 1,00000

3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,65070 7 260,00 4 724,08

výměna HEB 200 : 0,0613*4,825*2 0,59160

rezerva : 0,1 0,05920

4 Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli 11 375 T 0,65070 22 630,00 14 725,34

výměna HEB 200 : 4,825*0,0613*2 0,59160

rezerva : 0,1 0,05920

5 Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207, 7 lan d 9,3 

mm

m2    256,43625 1 100,00 282 079,88

S1 : 4,625*1,2*43 238,65000

S2 : 4,65*1,1*1 5,11500

S3 : 4,65*1,2*1 5,58000

S4 : 4,65*0,925*1 4,30130

S5 : 4,65*0,6*1 2,79000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 94,54708 124,17 11 739,91

Položkový rozpočet 

montáž prefa skeletu

zastropení spiroll

1NP

380 863,33

11 739,91
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8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

8.1 Vstupní kontroly 

8.1.1 Kontrola podmínek 

8.1.1.1 Projektová dokumentace 

Před začátkem výstavby a při přebírání pracoviště je nutno zkontrolovat projektovou 

dokumentaci. Důležitá je její aktuálnost a odsouhlaseni investorem a potvrzení od 

stavebního úřadu. Součástí projektové dokumentace jsou i technologické předpisy, 

které musí být po dobu výstavby na místě stavby a pracovníci s nimi musí být se-

známeni. Veškerá projektová dokumentace musí být v souladu s platnou legislati-

vou. 

Nejčastější chyby: 

 neaktuální projektová dokumentace 

 několik různých verzí projektové dokumentace v oběhu 

 nekompletní projektová dokumentace 

8.1.1.2 Geodetické vyměřovací body 

Pro správné vytyčení umístění haly je nutno mít na stavbě vyznačené a stabilizované 

vztažné body vytyčovací přímky. Pomocí této přímky se následně vytyčuje budovaný 

objekt. Stabilizace bodů se provádí zatlučením kolíků do země, případně vyznače-

ním bodů na fixních objektech – kanalizační poklopy, rohy budov apod. Nutno je 

zkontrolovat polohu bodů a ověřit si, jestli jsou doopravdy na staveništi vytyčeny. 

Nejčastější chyby: 

 zničení stabilizace bodů přejetím mechanizací či při zemních pracích 

Měřící parametry: 

 vzdálenost bodů, umístění bodů dle PD 

8.1.1.3 Zabezpečení staveniště 

Oplocení staveniště musí být dostatečně stabilní a musí plnit svou funkci. Oplocení 

musí být kompletní a musí prostor staveniště obepínat, kromě míst pro příjezd sta-

vební mechanizace (příjezd umožněn vjezdovou bránou) a pro příchod dělníků a 



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 

 
116 
 

vedoucích pracovníků do prostor staveniště. V případě chybějících či poškozených 

plotových prvků je nutno zapsat stávající stav do stavebního deníku a zjednat ná-

pravu vzniklé situace. 

Nejčastější chyby: 

 Poškození plotových prvků vandaly 

 Neúplnost oplocení 

 Nedostatečná výška oplocení 

8.1.1.4 Ochrana zeleně 

Ochranu zeleně v prostorách staveniště specifikuje norma ČSN 83 9061 Technolo-

gie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Důležité je obednit kmeny vzrostlých stromů prkny ze staveb-

ního řeziva a zabránit tím jejich poškození najetím či odřením stavební mechanizací. 

Bednění je nutno provádět do minimální výšky 2 000mm nad terén. 

Nejčastější chyby: 

 Nedostatečná výška obednění 

 Poškození bednění 

8.1.1.5 Přípojky 

U přípojek je nutno ověřit jejich kapacitu a porovnat provedené dimenze s návrho-

vými dimenzemi. Požadavky na pitnou vodu jsou specifikovány v ČSN 75 7111 Ja-

kost vod. Pitná voda. Voda nižší kvality se dá použít pro potřeby záměsové vody, 

jejíž vlastnosti specifikuje ČSN EN 1008. Bez specifikovaných vlastností je voda 

užitkový pro mytí nářadí a strojů. Staveništní rozvaděč musí být připojen podle ČSN 

EN 61439-4: Staveništní rozvaděče. Rozvaděč musí mít platnou revizi podle zákona 

458/2000sb Energetický zákon. Kanalizační přípojka musí mít alespoň stejně velkou 

dimenzi, jako napojení staveništních kontejnerů. 

Měřicí parametry: 

 DN vodovodní přípojky 

 DN kanalizační přípojky 

 hodnota maximálního proudu na jističích, přes které je připojen rozvaděč 
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Nejčastější chyby: 

 nesprávné dimenze přípojek 

 špatná kvalita přiváděné vody 

8.1.1.6 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Stavba vozovek - 

Kryty z dlažeb a dílců. Podklad pro silniční panely musí splňovat požadavky dané 

výrobcem silničních panelů. Kontrola zhutnění podkladu pod panely a i dalších štěr-

kových komunikací se provádí podle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypa-

nin. Kontrola se provádí zatěžovacími zkouškami. Možností zkoušení je statická a 

dynamická zatěžovací zkouška s odlišnými podmínkami provádění. Zkontroluje se 

umístění staveništních komunikací a provede se v případě nejasností jejich přemě-

ření a zjistí se, jestli korespondují se stavem zakresleným v situaci zařízení stave-

niště. 

Měřicí parametry: 

 Zhutnění ID=0,9, Edef,2=100MPa 

 Délka a umístění komunikace a skladovacích ploch 

Nejčastější chyby: 

 Nekvalitně provedené hutnění štěrkového lože 

 Příliš velké a nevysypané spáry mezi silničními panely 

 Nekompletně vyskládané prostory pro otáčení vozidel 

8.1.1.7 Skladovací plocha 

U skladovací plochy se kontrolují její rozměry, zhutnění povrchu a odvodnění, aby 

se na místě nemohla držet voda. Kontrola, parametry měření i nejčastější chyby jsou 

z velké části společné s předcházejícím bodem. 

8.1.2 Kontrola konstrukcí 

8.1.2.1 Geometrická přesnost základů 

Před začátkem montáže sloupů je nutno překontrolovat správnou výšku i směrové 

osazení kalichů základových patek. Správné polohové umístění patek zkontrolujeme 

po vyměření a vyznačení modulových os, od nichž odměřujeme prostor pro osazení 
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sloupu. Výškové osazení dna kalichů patek měříme nivelačním přístrojem. Na zá-

kladě výškového měření se následně vyrovnává dno kalichu ocelovými podkladními 

destičkami před montáží sloupů. Umístění kalichů patek a výškové úrovně jejich dna 

musí splňovat tolerance stanovené normou ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí. 

Měřicí parametry: 

 Poloha základu vzhledem k modulovým osám 

 Výškový poloha dna kalichů patek 

 

Tabulka 8.1 dovolené odchylky pro polohu základů 

 
 

Nejčastější chyby: 

 Špatná výšková úroveň dna kalichů patek 

 Nepřesná poloha kalichů 
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8.1.2.2 Pevnost betonu kalichů patek 

Před začátkem montáže sloupů musí dosáhnout pevnost betonu kalichů minimálně 

70% 28denní návrhové krychelné pevnosti betonu v tlaku. Tato hranice je daná nor-

mou ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Při 

normových podmínkách pro tuhnutí betonu nastane 70% válcové pevnosti betonu 

v tlaku za dobu dle následujícího výpočtu: 

 

Po dosazení do výpočtu (Rbd=0,7x30MPa, Rb28d=30MPa) vyjde, že pevnosti 21MPa 

dosáhne beton v čase d=6,92. Montáž sloupů bude tedy možno zahájit po 7 kalen-

dářních dnech od vylití kalichů patek. 

Měřicí parametr: 

 Pevnost betonu v tlaku 

Nejčastější chyby: 

 Nízká pevnost betonu v tlaku 

8.1.3 Kontrola materiálu 

8.1.3.1 Přejímka betonářské výztuže 

Při kontrole dodávky betonářské výztuže je potřeba se zaměřit na označení typu 

výztuže na štítku, který by měl být připevněn ke každému svazku výztuže připravené 

z armovny. Označení by se mělo skládat z následujících údajů. Označení daného 

prvku by mělo korespondovat s jeho označením ve výkresu výztuže. Na štítku musí 

být vyznačeny rozměry prvku – jeho rozvinutá délka a průměr. Na štítek se také 

zapisuje počet kusů ve svazku. Přejímaná výztuž nesmí být jakkoliv znečištěna od-

bedňovacími přípravky a mazivy, ani hlínou a blátem či jakýmikoliv dalšími nečisto-

tami, které by snižovaly její soudržnost s betonem. Povrchová rez výztuže není na 

škodu. 

Měřicí parametr: 

 Průměr výztuže 

 Délka výztuže 

 
𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 × (0,28 + 0,5𝑙𝑜𝑔𝑑) 

 
(1.10)  
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Nejčastější chyby: 

 Nesprávné dimenze a rozměry výztuže 

 Nekompletnost dodávky 

 Znečištění prvků 

8.1.3.2 Přejímka válcovaných profilů 

Veškeré válcované profily potřebné pro montáž skeletu musí splňovat příslušné vý-

robní normy. Česká norma pro tyto profily není k dispozici, proto se rozměry a vlast-

nosti profilů řídí normami řady DIN. Rozměry průřezu jsou již deklarovány od výrobce 

profilů, proto je potřeba přeměřit jen jejich rozhodující rozměry a délky. Délky jsou 

specifikovány ve výpisu prvků v projektové dokumentaci. Na rozdíl od betonářské 

výztuže je zde rez naprosto nežádoucí vzhledem k další povrchové úpravě nátěrem. 

Měřicí parametr: 

 Obrysové rozměry průřezu 

 Délka prutů 

Nejčastější chyby: 

 Špatné délky prutů 

 Špatné rozměry průřezů 

8.1.3.3 Přejímka prefabrikátů 

Prefabrikáty budou přebírány průběžně během jejich kontinuální vykládky z náklad-

ního automobilu. Kontrola bude spočívat v ověření rozměrů prvků, v pohledové kon-

trole povrchu a v případném změření povrchových odchylek. Kontrolovat se budou i 

otlučené hrany, k čemuž mohlo dojít kdykoliv během transportu na místo stavby. Pro 

železobetonové prvky platí ustanovení ČSN EN 13369 a pro předpjaté panely usta-

novení z normy ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty – dutinové panely. 
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Tabulka 8.2 odchylky rovinnosti prefabrikátů 

 
 

 
Obrázek 8.1 popis povrchových vad prefabrikátů [29] 

Pro předpjaté stropní panely platí následující rozměrové tolerance: 

 
Obrázek 8.2 mezní rozměrové odchylky spiroll [30] 
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Tabulka 8.3 mezní rozměrové odchylky spiroll [43] 

Popis Rozměr 

Délka panelu l +- 10mm 

Šířka panelu b 1196mm +- 5mm 

Šířka podélně řezaného panelu b‘ +- 20mm 

Výška dílce v nejvyšším bodě hmax + 10mm/ - 5mm 

Vzepjetí dílce d max. l/300 

Odchylka vzepjetí od teoretické hodnoty Δd max(+- 10mm, +- l/1000) 

Prostupy v dílcích l1, l2, b1 +- 50mm 

 

8.1.3.4 Přejímka pytlovaných směsí 

Pytlované suché maltové směsi se na stavbu dodávají v originálních neporušených 

obalech. Při převzetí je nutno zkontrolovat datum spotřeby materiálu a případně 

staré směsi nepoužívat. Při transportu do skladu je potřeba dávat pozor na to, jestli 

nejsou pytle nápadně ztvrdlé, což značí nevhodné předchozí skladování a takováto 

malta by se již neměla používat. 

Nejčastější chyby: 

 Poškozené originální obaly 

 Prošlá expirační doba 

8.1.3.5 Přejímka čerstvé betonové směsi 

Při přejímce čerstvé betonové směsi je potřeba zkontrolovat její specifikaci, jestli je 

v souladu se složením předepsaným v projektové dokumentaci a v technologickém 

předpisu.  

 
Obrázek 8.3 výstřižek dodacího listu čerstvé betonové směsi 
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Shoda mezi projektovou dokumentací a dodacím listem musí být v následujících 

bodech: 

 Pevnostní třída betonu v tlaku 

 Stupeň vlivu prostředí, pro jaké je beton navrhován 

 Maximální velikost zrna kameniva 

 Stupeň obsahu chloridů 

 Konzistence 

 Množství 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí vše nahlásíme řidičovi a odmítneme směs pře-

vzít. Zkouška konzistence se v prostorách staveniště může provádět pomocí sednutí 

kužele, což je jednoduchá zkouška podle normy ČSN EN 12350-2 Zkoušení čer-

stvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Pokud zkouška sednutím nevyjde podle 

objednávky a specifikace v projektové dokumentaci, je na zvážení hlavního stavby-

vedoucího, jestli dodávku přijme. V případě hustší konzistence je ale zakázáno do 

již namíchané směsi přidávat jakékoliv dodatečné množství vody. Klasifikace kon-

zistence sednutím kužele dle Abramse se vyhodnocuje podle následujícího obrázku. 

 
Obrázek 8.4 sednutí kužele dle Abramse [31] 

Měřicí parametr: 

 Konzistence 

Nejčastější chyby: 

 Špatná konzistence 

 Jiná maximální velikost kameniva 
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8.1.4 Kontrola pracovníků 

8.1.4.1 Kvalifikace 

Všichni pracovníci musí mít pro výkon svého zaměstnání patřičné vzdělání a doklady 

o školení a kvalifikaci. Obsluha stavebních strojů musí mít platný průkaz obsluhy 

strojníka pro daný typ stavební mechanizace, vazači břemen musí mít platný vazač-

ský průkaz. Všichni dělníci pracující na staveništi musí být proškoleni v oblasti 

BOZP. Svářeči musí mít platné svářečské zkoušky a svářečský průkaz pro použitou 

metodu svážení MMA. 

Nejčastější chyby: 

 Propadlé průkazy 

8.1.4.2 Způsobilost 

U pracovníků provádějících práce ve výškách a obsluhujících stroje musí být bez-

vadný zdravotní stav a musí procházet pravidelnými prohlídkami lékaře. Osoby se 

srdečními obtížemi a osoby trpící cukrovkou by neměly pracovat ve výškách, kde 

hrozí jejich omdlení a následný pád. 

Nejčastější chyby: 

 Zatajení špatného zdravotního stavu 

8.1.5 Kontrola strojů 

8.1.5.1 Zvedací mechanizmus 

Autojeřáb musí svými parametry odpovídat autojeřábu navrženému ve strojní se-

stavě pro zpracovávanou technologickou etapu, nebo jeho parametry převyšovat. 

Jeřábník má povinnost doložit doklady o revizích a o únosnosti lan. Před započetím 

prací je potřeba zkontrolovat nasazení všech protizávaží na otoči jeřábu, aby mohla 

být využita jeho maximální zvedací kapacita. Jeřáb musí být správně zapatkován na 

únosném podkladu za použití dřevěných roznášecích podkladních hranolů a desek. 

Nejčastější chyby: 

 nejsou nasazena všechna protizávaží 

 nedostatečná kvalita zapatkování podpěr 
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8.1.5.2 Prodlužovací kabely 

Požadavky na prodlužovací kabely k drobným strojům a k nářadí jsou specifikovány 

v normě ČSN 34 0350ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová 

vedení. Pláště prodlužovacích kabelů by měly být bez jakéhokoliv mechanického 

poškození, které by ohrožovalo jejich izolační funkci. Koncovky by měly být nepo-

škozené a kabel musí být v místě napojení na ně celistvý a nepoškozený. V případě 

poškození kabelového pláště či koncovek hrozí úraz elektrickým proudem. Prodlu-

žovací bubny je potřeba pro použití spotřebičů s vyšším příkonem celé rozvinout, 

aby nedocházelo k jejich přehřívání. Potřebné maximální příkony spotřebičů jsou 

uvedeny na bubnu. 

Nejčastější chyby: 

 Poškozený plášť kabelu 

 Poškozené koncovky 

8.1.5.3 Nářadí a stroje 

Veškeré nářadí a stroje napájené elektrickým proudem musí mít nepoškozené pří-

vodní kabely splňující požadavky normy ČSN 34 0350ed.2 Bezpečnostní požadavky 

na pohyblivé přívody a šňůrová vedení. K elektrickému nářadí a strojům je nutno mít 

v zásobě dostatečné množství spotřebního materiálu (např. kotouče do úhlových 

brusek, vrtáky, bity…), aby se nestalo, že kvůli absenci těchto doplňků budeme 

muset zastavit postup prací. Nářadí a stroje, které jsou z výroby opatřeny bezpeč-

nostními kryty, musí mít tyto kryty v průběhu prací nasazeny na svém místě. Použí-

vání například úhlové brusky bez ochranného krytu je zakázáno kvůli možnosti roz-

tržení kotouče a následnému úrazu rychle letícími fragmenty. 

Nejčastější chyby: 

 Poškozené přívodní kabely 

 Chybějící ochranné kryty 

 Nedostatek spotřebního materiálu 
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8.2 Mezioperační kontroly 

8.2.1 Kontrola podmínek 

8.2.1.1 Klimatické podmínky 

Práce na staveništi nemohou probíhat za jakýchkoliv klimatických podmínek. Ně-

které podmínky jsou specifikované v příslušných normách, týkajících se prováděné 

činnosti (ČSN EN 13670 a ČSN EN 206 pro betonáž, ČSN 73 2480 pro montáž 

betonových konstrukcí a je zde i zmínka o svařování oceli). Pro přehled uvádím ta-

bulku doporučených teplot pro jednotlivé činnosti: 

Tabulka 8.4 teplotní omezení 

Název činnosti teplota 

Betonáž bez dalších opatření +5°C až +30°C 

Maltování maltového lože +5°C až +30°C 

Práce ve výškách Minimální teplota -10°C 

Svařování ocelových prvků Minimální teplota 0°C 

 

Ke klimatickým podmínkám patří při pracích ve výšce i rychlost větru, která nesmí 

přesáhnout při práci na zavěšených plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 

5m výšky a při použití závěsu na laně 8ms-1, v ostatních případech rychlost 11ms-1 

danou nařízením vlády číslo 362/2005sb Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

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

nebo do hloubky. 

Dohlednost v místě provádění prací ve výšce nesmí být menší, než 30m. 

Práce ve výškách je nutno přerušit za bouře, deště, sněžení a při tvoření námrazy i 

při riziku tvoření námrazy. Práce v exteriéru se musí v případě nepříznivých podmí-

nek taktéž přerušit. 

Měřicí parametr: 

 Aktuální a průměrná venkovní teplota 

 Rychlost větru 

 Dohlednost 

Nejčastější chyby: 
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 Nepřerušení práce i při nepřízni klimatických podmínek 

8.2.1.2 Skladování materiálu 

V průběhu prací je nutno kontrolovat skladovací plochy a hlavně způsob uložení 

skladovaných prvků. Prvky by měly být podloženy dřevěnými prokladky, u dlouhých 

prutů betonářské výztuže by mělo být podložení takové, aby se uložením nedefor-

movala a nedotýkala se podkladu. Všechny skladované prvky musí být řádně ozna-

čeny a všechny prvky jednoho druhu by měly ležet na skládce vedle sebe, aby bylo 

snazší je najít. 

Nejčastější chyby: 

 Skladované dílce položené volně na skladovací ploše 

 Absence označení 

8.2.1.3 Provedení bednění a podepření 

Veškeré bednění u betonovaných a dobetonovávaných konstrukcí musí splňovat 

požadavky normy ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Základní po-

žadavky na bednění jsou následující:  

 Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí 

 Spoje mezi jednotlivými prvky bednění musí být dostatečně těsné 

 Nasákavé bednění je potřeba před betonáží vlhčit 

 Čistota vnitřního povrchu bednění 

Podpěrné prvky se budují z důvodu stability konstrukcí před jejich úplným zatvrdnu-

tím. Podpůrné konstrukce musí zajišťovat stabilitu bednění, které je na ně uloženo 

a nesmí docházet k jejich deformacím a destrukcím, které by měly vliv na rovinnost 

betonované konstrukce. Podpěrné lešení nesmí bránit betonu v jeho dotvarování. 

Projektová dokumentace musí specifikovat veškeré nároky na podpůrnou kon-

strukci, jako jsou rozteče podpěr, případné počáteční vzepjetí – konstrukční nadvý-

šení, a podobně. 

Nejčastější chyby: 

 Znečištěné vnitřky bednění, zejména dřevním odpadem 

 Nedostatečná prostorová stabilita a následné deformace kvůli plnění beto-

nem 
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8.2.1.4 Dodržování předpisů BOZP 

Součástí práce je i vypracovaná kapitola zabývající se bezpečností a ochranou 

zdraví při práci. Základní požadavky jsou stanoveny v nařízení vlády číslo 

591/2006sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády číslo 362/2005sb. Nařízení 

vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-

tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a norma ČSN 27 7012 Stavební, 

zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

Nejčastější chyby: 

 Nepoužívání ochranných pomůcek 

8.2.1.5 Funkčnost zádržných systémů 

V průběhu práce s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky je nutná úplná funkč-

nost systémů bránících pádu. Na staveništi hrozí pád přes hranu stropních a střeš-

ních konstrukcí, kterému bude zabráněno montáží ocelových konzol výsuvného zá-

bradlí VEPE pro okraje střech. Konzoly zábradlí musí být pevně ukotveny k nosným 

konstrukcím podle dokumentace výrobce. Podmínkou funkčnosti je doplnění konzol 

zábradlím z prken předepsaných rozměrů. 

Nejčastější chyby: 

 Nedostatečné ukotvení konzol 

 Špatné dimenze prvků zábradlí, poškozené prvky 

8.2.1.6 Stav stykovacích ploch 

Stykovací plochy, na které budou dosedat další prefabrikáty, musí být čisté a ve 

správné výškové úrovni pro osazení prvku. Očištění stykovacích ploch se provádí 

vysokotlakým čističem, kdy dojde zároveň i k jejich navlhčení a nebude tak odebí-

rána voda z maltové směsi. Stykovací plochy nesmí být namrzlé, což se ale vzhle-

dem k předpokládané době výstavby haly nepředpokládá. 

Nejčastější chyby: 

 Znečištění betonovým a dřevěným prachem 

 Nenavlhčení ploch 
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8.2.1.7 Vyměření modulových os 

Před započetím montáže sloupoví haly je nutno na každý kalich vyznačit modulové 

osy. Vyznačení os provede geodet a jejich stabilizace se provede nastřelením oce-

lových hřebů a jejich označení značkovacím sprejem výrazné barvy. Před samotnou 

montáží zkontroluje stavbyvedoucí jejich stav a v případě poškození stabilizovaného 

bodu je nutno tento bod znovu vyměřit. Vyměření proved opět geodet. Je vhodné 

přeměřit vzdálenosti modulových os a zkontrolovat, jestli rozměry odpovídají projek-

tové dokumentaci. Modulové osy se pro zjednodušení montáže vyměřují a zakreslují 

i na montované železobetonové sloupy. 

Nejčastější chyby: 

 Porušení stabilizace bodů vyměřujících modulové osy 

8.2.1.8 Pracovní postup 

V průběhu montáže je nutno kontrolovat pracovní postup, jestli odpovídá postupu 

navrženému v technologickém předpisu a v časovém plánu. Vedoucí pracovníci od-

povídají za montáž prvků v správném pořadí a na správné místo.  

Nejčastější chyby: 

 Zaměnění montovaných prvků v případě podobných rozměrů 

8.2.1.9 Uvázání zvedaného prvku 

Za uvázané břemeno zodpovídá vazač, který provedl jeho úvaz a má k práci patřičné 

oprávnění v podobě vazačského průkazu. K železobetonovým prutovým prvkům se 

připojují kulové koncovky DEHA závěsů, které je potřeba dotáhnout na maximální 

možnou míru. Panely spiroll klasické skladebné šířky 1 200mm jsou transportovány 

samosvornými kleštěmi na tyto panely určenými. Samosvorné kleště musí být zavě-

šeny na vahadle a používají se v počtu 2ks na panel. Panely filigrán i dořezy spiroll 

se zvedají lany. 
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Obrázek 8.5 montáž panelů spiroll samosvornými kleštěmi [32] 

Nejčastější chyby: 

 Nedotažení kulové hlavy závěsu DEHA 

 Nepoužívání vodících lan 

8.2.2 Kontrola konstrukcí 

8.2.2.1 Geometrická přesnost 

Geometrický přesnost montovaných železobetonových konstrukcí se řídí ustanove-

ními normy ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty a ustanoveními normy ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí. Následující tabulky jsou vyňaty z normy ČSN 73 0205 Geo-

metrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

Tabulka 8.5 mezní odchylky rozměrů jednotlivých konstrukčních celků [44] 
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Tabulka 8.6 mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí [44] 

 
 

Z normy o provádění betonových konstrukcí jsou vyňaty následující tabulky, ve kte-

rých jsou popisovány hodnoty mezních odchylek pro sloupy, stěny, nosníky a desky. 

Rovinnosti uvedené v této normě se vztahují primárně k monoliticky prováděným 

konstrukcím, lze je ale použít i v oblasti montovaných železobetonových konstrukcí. 

Tolerance pro povrchy se vztahuje zejména k dobetonovávané desce nad panely 

filigrán. 
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Tabulka 8.7 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro sloupy a stěny [45] 
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Tabulka 8.8 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro nosníky a desky [45] 
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Tabulka 8.9 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro nosníky a desky [45] 

 
 

Měřicí parametr: 

 Rovinnost, svislost, přímost, délky 

Nejčastější chyby: 

 Měřené hodnoty se nevejdou do tolerancí stanovených normou 

8.2.2.2 Vyvázání ocelové výztuže 

Správné vyvázání ocelové výztuže je nutno zkontrolovat ještě před jejím zalitím be-

tonovou směsí. Kontrolu provede statik společně se stavbyvedoucím, mistrem i 

technickým dozorem stavebníka. Předmětem kontroly je měření roztečí prutů vý-

ztuže, jejich průměrů a délek, včetně délek stykování jednotlivých prutů. Případné 

nesrovnalosti je potřeba vyřešit ještě před zakrytím konstrukce. Poloha betonářské 

výztuže musí splňovat požadavky stanovené nornou ČSN EN 13670 Provádění be-

tonových konstrukcí.  
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Tabulka 8.10 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro průřezy [45] 
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Tabulka 8.11 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro průřezy – dokončení [45] 

 

Měřicí parametr: 

 Délka, vzdálenost a průměr výztuže, velikost krytí 

Nejčastější chyby: 

 Špatná dimenze výztuže 

 Rozteče výztuže mimo toleranci 

 Krátké přesahy při stykování 

8.2.2.3 Provedení svarů ocelových konstrukcí 

Všechny svary ocelových konstrukcí musí být zkontrolovány ještě před jejich zakry-

tím dalšími konstrukcemi. Svary musí odpovídat svými rozměry velikostem přede-

psaným v projektové dokumentaci. Svar musí být správně provařen a po dokončení 

svařování je nutno ze svarové housenky odstranit strusku a svar natřít antikorozní 

ochranou. Podmínky svařování jsou specifikovány v ČSN 73 2480 Provádění a kon-

trola betonových montovaných konstrukcí. 

Měřicí parametr: 

 Délka a výška svaru 

Nejčastější chyby: 

 Neprovařený svar a špatné rozměry 
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8.2.2.4 Antikorozní ochrana nosných ocelových prvků 

Veškeré prvky z konstrukční oceli musí být ochráněny antikorozním nátěrem splňu-

jícím požadavky sady norem ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní 

ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Provedení antiko-

rozního ochrany specifikuje norma ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce. Antikorozní nátěr musí být proveden na celém povrchu ocelové 

konstrukce v požadované tloušťce. 

Nejčastější chyby: 

 Nedostatečná tloušťka nátěru 

 Neúplný nátěr 

8.2.3 Kontrola materiálu 

8.2.3.1 Montované dílce 

Veškeré montované dílce musí být před montáží zbaveny jakýchkoliv nánosů bláta, 

prachu, sněhu či námrazy. Montované dílce musí být bez viditelných známek poško-

zení. Rozměry a označení dílců musí odpovídat specifikaci uvedené v projektové 

dokumentaci. Před osazením dílce je nutno zkontrolovat stav stykovacích ploch a 

provést jejich navlhčení. 

Nejčastější chyby: 

 znečištění 

8.2.3.2 Kvalita čerstvé betonové směsi 

Čerstvá betonová směs se kontroluje primárně při převzetí první dodávky a pak ná-

hodně v průběhu dalších dodávek a při podezření na změnu kvality dodávané směsi. 

Provádí se hlavně zkouška sednutím dle Abramse kvůli zjištění konzistence směsi, 

na čemž závisí i její zpracovatelnost a čerpatelnost. Kontrola sednutím se provádí 

podle popisu v bodu 7.1.3.5. Důležité je kontrolovat shodu dodacího listu s objedná-

vanou specifikací. V případě pochybností nepodepisovat dodací list a objednávku 

vrátit dodavateli. 

Nejčastější chyby: 

 Špatná konzistence směsi 
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8.2.3.3 Kvalita stykovací malty 

Stykovací malta pro vytvoření maltového lože musí být připravena podle návodu 

výrobce, který je natištěn na každém pytli. Stykovací malta nesmí při vytváření mal-

tového lože vykazovat známky započatého tuhnutí a tvrdnutí. Nepřípustné je doda-

tečné přidávání vody pro zlepšení zpracovatelnosti již tuhnoucí malty. Proto se malta 

míchá pouze v množství, které se zpracuje ještě před začátkem tuhnutí. 

Nejčastější chyby: 

 Špatná konzistence 

 Rozmíchávání ztuhlé malty s dodatečně přidanou vodou 

8.2.4 Kontrola pracovníků 

8.2.4.1 Způsobilost 

V průběhu montážních prací je potřeba kontrolovat způsobilost pracovníků k práci. 

Namátkově a při podezření se kontroluje přítomnost alkoholu v dechu kalibrovaným 

alkoholtesterem a při závažném podezření na přítomnost omamných a psychotrop-

ních látek v těle pracovníka se přistoupí i k testům na přítomnost těchto látek. V pří-

padě pozitivních výsledků testů je pracovníkovi zakázáno pokračovat v práci a bu-

dou z toho pro něj vyvozeny kázeňské postihy. 

Nejčastější chyby: 

 Zbytkový alkohol 

8.2.5 Kontrola strojů 

8.2.5.1 Prodlužovací kabely 

Průběžně je potřeba kontrolovat kvalitu prodlužovacích kabelů k jednotlivým strojům 

a nářadí. Při zjištění jakýchkoliv pochybností o funkčnosti a bezpečnosti kabelu je 

nutno tento kabel vyřadit z používání do doby jeho opravy, případně se vyřadí z pro-

vozu úplně. K poškození izolace kabelu a koncovek může dojít vlivem pádu jakého-

koliv tělesa, usmýknutím či ustřihnutím mezi dvěma tělesy. 

Nejčastější chyby: 

 Poškození izolace kabelu 

 Poškození koncovek 
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8.2.5.2 Nářadí a stroje 

U nářadí a strojů je důležité kontrolovat stav používaných nástrojů (řezné kotouče 

na dřevo, řezné kotouče na ocel, příklepové vrtáky, bity…) a v případě jejich opotře-

bení je nutno je vyměnit. Všechny elektrické stroje a nářadí musí mít v pořádku pří-

vodní kabely a musí být vybaveny již z výroby bezpečnostními prvky, jako jsou 

ochranné kryty minimalizující riziko zranění. 

Nejčastější chyby: 

 Špatný stav nástrojů 

 Špatný stav přívodních kabelů 

 Absence ochranných krytů 

8.3 Výstupní kontroly 

8.3.1 Kontrola konstrukcí 

8.3.1.1 Geometrická přesnost 

Celková geometrická přesnost se kontroluje podle tabulek uvedených v bodě 

7.2.2.1. Odchylky nesmí přesahovat hodnoty stanovené normou a případně smluvně 

dohodnuté hodnoty. Odchylky nesmí bránit dalšímu postupu práce. 

Nejčastější chyby: 

 Vyšší, než normou stanovené odchylky 

8.3.1.2 Celkový vzhled 

Kontroluje se hlavně kvalita prvků, které zůstanou pohledové a bez další povrchové 

úpravy. Tyto plochy musí být bez jakéhokoliv poškození a zašpinění maltou, beto-

nem a blátem. Konstrukce musí být celistvá a bez zjevných vad. 

Nejčastější chyby: 

 Zašpinění pohledových i ostatních prvků 

 Viditelné nerovnosti a odchylky nesplňující požadavky a doporučení norem 

8.3.1.3 Kompletnost konstrukce 

Konstrukce provozně-výrobní haly musí být namontována kompletně celá podle ak-

tuální projektové dokumentace. V případě nekompletnosti může dojít k nepřevzetí 
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díla či k podmíněnému převzetí díla se stanovením termínu dokončení a dodání 

chybějících prací a konstrukcí.  

Nejčastější chyby: 

 Nedokončené konstrukce 

 Chybějící prvky konstrukce 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

9.1 Úvod 

9.2 Základní legislativa týkající se BOZP 

9.2.1 Zákon č. 309/2006sb. ve znění pozdějších předpisů  

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

9.2.1.1 Vybrané části zákona č. 309/2006sb. 

§3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně mon-

tážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pra-

covišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 

náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidel-

ném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během použí-

vání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 

ochranu zdraví, 
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g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle sku-

tečného postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměst-

navatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému 

ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způso-

bilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

§4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní pro-

středky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro 

práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí musí být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
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b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 

§5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li 

je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami2); v případech stano-

vených zvláštními právními předpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci 

pracovní doby časově omezena, 

b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 

páteř. 

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 

§6 Bezpečnostní značky, značení a signály 

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poško-

zení zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a za-

vést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, zna-

čení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 

(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení sig-

nálů stanoví prováděcí právní předpis. 
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9.2.1.2 Shrnutí požadavků zákona č. 309/2006sb. 

Základem správného chodu staveniště je dodržování pořádku. Prostory staveniště 

musí být v souladu s projektovou dokumentací, kde jsou specifikovány požadavky 

na provozní i skladovací plochy. Prevencí pracovních úrazů je předcházení vzniku 

nebezpečných situací a bezpečnostních rizik. Stroje a zařízení provozovaná na sta-

veništi musí být v perfektním stavu, který nebude ohrožovat obsluhu ani jiné osoby. 

S bezpečností souvisí i odpadové hospodářství. Vznikající odpady nenecháváme na 

místě vzniku, ale shromažďujeme je v místě k tomu určeném. Pokud je potřeba vy-

konávat rizikovou práci, nikdy nesmí být na tuto práci povolán pouze jeden pracov-

ník. V případě mimořádné události či úrazu musí být k dispozici osoba, která pomůže 

anebo zavolá další pomoc. Pracoviště musí být označeno bezpečnostními znač-

kami. 

9.2.1.3 Bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č. 309/2006sb. 

 Kontrola stavu staveniště a pořádku na staveništi 

 Používání strojů s vyhovujícím technickým stavem 

 Dodržovat požadavky pro nakládání s odpady 

 Nebezpečné práce vykonávat vždy v minimálně 2 lidech 

 Označení rizik 

9.2.2 Nařízení vlády č. 378/2001sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

9.2.2.1 Vybrané části nařízení vlády č. 378/2006sb. 

§3 

(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 

provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpeč-

nost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu da-

ném normovou hodnotou, 

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umož-

ňující bezpečné používání zařízení, 
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c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyrábě-

ných, bezpečným způsobem, 

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, 

kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 

pracovního zařízení nebo pádu břemene, 

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návo-

dem dodaným výrobcem3), nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stano-

veným zaměstnavatelem, 

f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před 

jevy vyvolanými účinky elektřiny, 

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, 

zejména zasažení bleskem, 

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo ne-

bezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poško-

zení, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; 

nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné 

prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodi-

lého úkonu, 

i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k 

tomu účelu určen, 

j) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení ne-

používá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a 

zabezpečení, 

k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače 

tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné 

části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby 

tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 

l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od 

všech zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí předsta-

vovat pro zaměstnance žádné riziko, 
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m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého 

nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika, 

n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, 

je-li to nutné pro bezpečný provoz a používání, 

o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení, 

p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 

značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a 

nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení, a 

r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života 

a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 

1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, 

2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných 

směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 

3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 

tuhých emisí, 

4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 

destrukcí pohybující se části zařízení. 

(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zaří-

zení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná 

ochranná opatření. 

(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se ne-

nachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní 

systém před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo 

i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru 

měli vždy  

… 

(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 

a) zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení, 
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b) zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou uvedeny v příloze 

č. 2 k tomuto nařízení, 

c) pojízdných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 

d) zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto naří-

zení, 

e) stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot jsou uvedeny v příloze č. 5 k to-

muto nařízení. 

§ 4 

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 

podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní 

dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním 

provozním bezpečnostním předpisem. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001sb. 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 

a zaměstnanců jsou: 

1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u 

pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a 

vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 

každou pracovní polohu zařízení. 

6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakte-

ristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 

7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyža-

dují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním 
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předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a po-

kud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 

vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání váza-

cích prostředků. 

9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poško-

zení. 

10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 

charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 

11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměst-

nanců, zákazem zdvihání osob. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001sb. 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemis-

ťování zavěšených břemen jsou: 

1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bez-

pečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 

pravidelná kontrola a údržba zařízení. 

3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty 

nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, 

že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou 

dobu jeho pohybu. 

4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťo-

vána dvěma nebo více zařízeními. 

6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, po-

kud jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory pře-

krývají. 
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7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným za-

městnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 

zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 

8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebez-

pečí pádu břemene. 

9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se po-

větrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bez-

pečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovol-

nému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

9.2.2.2 Shrnutí požadavků nařízení vlády č. 378/2001sb. 

Veškerá na stavbě provozovaná zařízení smí být použita pouze k účelu, k jakému 

byla určena. Postup obsluhy jednotlivých strojů musí být jasně stanoven, aby se 

předešlo nejasnostem. Veškeré stroje a nářadí musí mít nasazeny funkční ochranné 

kryty. U elektrických zařízení a jiných strojů musí být jednoznačně stanovené prvky, 

kterými se zařízení ovládá. Ovladač pro nouzové zastavení stroje musí být jedno-

duše ovladatelný a snadno dostupný. Je zakázáno zbytečně ohrožovat zaměst-

nance hlukem, vibracemi a teplem emitovaným stroji. Pokud se na jakémkoliv zaří-

zení vyskytne závada, tak se opravuje vždy zařízení odpojené od zdroje. Pokud 

vznikají při manipulaci s břemeny nebezpečné prostory, je zakázáno přes ně bře-

mena transportovat. Nebezpečnými prostory se rozumí zejména místa s větším vý-

skytem osob a místa za hranicí staveniště. Prostor pro manipulaci s břemeny tak 

musí být jasně vymezen. Před uvedením všech zařízení a strojů do provozu je po-

třeba překontrolovat jejich funkčnost. V případě prací se zavěšeným břemenem je 

potřeba zabránit pádu tohoto břemene. Uvázání je potřeba provádět pečlivě a pře-

kontrolovat jeho stav před a v průběhu transportu břemene. Vázací prostředky musí 

být řádně označeny, aby nedošlo k jejich záměně za jiný typ s jinou únosností. I 

správný návrh a dodržování postupu prací má vliv na bezpečnost práce. 

9.2.2.3 Bezpečnostní opatření vyplývající z nařízení vlády č. 

378/2001sb. 

 Používání strojů k dané činnosti určených 

 Dobrý technický stav strojů 

 Seznámení s ovládacími prvky a prvky nouzového zastavení strojů 

 Dodržování postupu a pravidel jeřábnických prací 
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9.2.3 Nařízení vlády 362/2005sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

9.2.3.1 Vybrané části nařízení vlády č. 362/2005sb. 

§3 

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu za-

městnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bez-

pečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 

nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 

například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 

výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesa-

huje 1,5 m. 

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků ko-

lektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zá-

bradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolek-

tivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na po-

vahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 

účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 

proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, 

na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 

nepřesahují 0,25 m, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945407
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c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 

pod korunou vyzdívané zdi. 

(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdo-

rysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich 

vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby 

volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, na-

příklad zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory 

ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách 

o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatí-

žení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolo-

mení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 

(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propad-

nutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 

předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví za-

městnanců. 

(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo sa-

mostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi za-

městnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Za-

městnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 

přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení 

práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstna-

vatele. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 

m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné vý-

plně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
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horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní před-

pisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění kon-

strukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 

náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí 

být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném 

přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce 

ochrany proti pádu opět osadí. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpoví-

daly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 

umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 

s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 

pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními před-

pisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 

prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 

že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m 

od volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabrá-

něno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vy-

loučilo zranění zaměstnance. 
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4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní po-

lohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 

Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 

vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 

kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyško-

len, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 

účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití tako-

vých prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fy-

zicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebez-

pečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 

pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spoleh-

livou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 

než jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pev-
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nými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupu-

jící) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 

: 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 

přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pou-

žití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 

upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti po-

sunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opat-

ření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 

jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být 

před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné 

žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho hor-

ního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 

0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 

zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepře-

sahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčo-

vým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohro-

žení. 

VI. Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických 

a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné kon-

strukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při po-

užití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný 

vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
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9.2.3.2 Shrnutí požadavků nařízení vlády č. 362/2005sb. 

Při práci s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky jsou upřednostňovány prvky 

kolektivní ochrany před individuálními. Otvory s jedním rozměrem vyšším než 0,25m 

je potřeba překrýt a krytům zabránit v posunu. Výška madla zábradlí musí být mini-

málně 1,1m a výška okopového prkna minimálně 0,15m. V případě dočasného od-

stranění kolektivní ochrany je potřeba přistoupit k individuální ochraně. Při pracích 

je vždy nutno použít ochranné prvky povahou odpovídající prováděným pracím. Za-

městnanec používající ochranné prostředky se musí před jejich použitím přesvědčit 

o jejich kompletnosti a funkčnosti. Místo kotvení ochranných prostředků musí být ve 

směru pádu dostatečně trvanlivé a odolné. Při práci a pohybu na žebříku musí být 

pracovník vždy v pozici čelem k němu. Po žebříku je umožněno nosit břemena 

pouze do hmotnosti 15kg. Žebřík může být v jednom okamžiku používán pouze jed-

nou osobou. Při práci ve výškách musí být zajištěna ochrana proti pádu materiálu a 

předmětů. Místo případného dopadu musí být jasně vymezeno a zabezpečeno. Pra-

covníci pracující na střeše musí být chráněni nejen proti pádu přes okraj střechy, ale 

také proti pádu do světlíků a podobných konstrukcí. Práce ve výškách je značně 

limitována povětrnostními podmínkami. 

9.2.3.3 Bezpečnostní opatření vyplývající z nařízení vlády č. 

362/2005sb. 

 Instalace a používání prvků kolektivní a individuální ochrany před pádem 

z výšky anebo do hloubky 

 Seznámení pracovníků s prvky ochrany a kontrola jejich kompletnosti 

 Dodržovat základy práce a přemisťování na žebříku 

9.2.4 Nařízení vlády č. 591/2006sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

 

9.2.4.1 Vybrané části nařízení vlády č. 591/2006sb. 

§2 

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pra-

coviště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším 

požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 
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staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 

uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom po-

stupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci5). 

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 

a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno 

a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skuteč-

nosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

§3 

Zhotovitel zajistí, aby 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v pří-

loze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 

zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 

cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zdě-

ných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, ma-

zanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 

"zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelo-

vých, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého 

tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních ob-

jektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen 

"montážní práce"), 
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10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe-

čeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich 

co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzic-

kých osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepo-

volaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), pro-

vádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, 

a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pra-

covišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis5). 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na sta-

veništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na stave-

ništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
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výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elek-

trickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 

a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmín-

kám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k sou-

částem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 

musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 

musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 

důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracov-

ními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 

půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení tech-

nického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 

vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, po-

sunutí nebo uvolnění. 

II. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v ho-

rizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
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3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými 

v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opra-

vách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit 

pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, 

hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je dr-

žena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže moto-

rová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 

v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladova-

ných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komuni-

kací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
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klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 

by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bez-

pečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně prolo-

ženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené pod-

klady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné kon-

strukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 

a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpo-

čtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a pře-

vzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zho-

tovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

IX.3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 

jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
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2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a pod-

pěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

IX. 5 Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořá-

dány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pra-

coviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich 

provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhoto-

vitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné pro-

vádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo po-

žadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní po-

můcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 

jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumen-

tace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být vo-

leno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bez-

pečně. 
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9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízd-

ných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního před-

pisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, při-

mrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 

zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdá-

lenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 

nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje 

od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními sto-

licemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 

Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, sta-

noví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 

stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bez-

pečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

9.2.4.2 Shrnutí požadavků nařízení vlády č. 591/2006sb. 

Staveniště musí vyhovovat všem požadavkům, které jsou na něj kladeny ze strany 

zákonů a vyhlášek i technologie prováděných prací. Jednotlivá pracoviště musí být 

jednoznačně vymezena. Za prostory staveniště zodpovídá zhotovitel, který ho před 

začátkem prací převzal. Do prostor staveniště musí být zabráněno vstupu nepovo-

laných osob, čemuž brání oplocení a zákazové tabulky u vstupu a případně i na 

oplocení. Vjezd na staveniště má být osazen dopravními značkami, které specifikují 

dopravní situaci a omezení, kterými se provoz na staveništi řídí. Veškerá pracoviště 

a staveništní komunikace musí být v bezpečném stavu a nesmí dojít k ohrožení fy-

zických osob, které se vyskytují v prostorách staveniště. Staveništní rozvaděč nesmí 

být zdrojem výbuchu a požáru a nesmí zvyšovat nebezpečí úrazu elektrickým prou-

dem. Stroje na staveništi používané musí mít zajištěnou stabilitu. Veškeré stabili-

zační prvky, kterými jsou stroje vybaveny, musí být vysunuty a zapojeny do zajištění 

celkové stability. Nařízením vlády jsou specifikovány podmínky provozu míchaček a 

vibrátorů, které je nutno pro zajištění bezpečnosti dodržovat. Materiál na staveništi 

musí být skladován podle jasně daných pravidel nejen v technologickém předpisu, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152680
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ale i v nařízení vlády. Kvalita bednění a podpěr je již stanovena v normě ČSN EN 

13670 Provádění betonových konstrukcí, požadavky nařízení vlády jí odpovídají. 

V případě využívání čerpadla betonových směsí je nutno před zahájením prací sta-

novit signály, kterými se bude domlouvat betonář s obsluhou stroje. Montážní práce 

budou probíhat s ochrannými a zádržnými pomůckami. V průběhu montáže je po-

třeba zajistit stabilitu zbylých prvků na skládce či na nákladním automobilu.  

9.2.4.3 Bezpečnostní opatření týkající se nařízení vlády č. 591/2006sb. 

 Zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště oplocením 

 Upravení dodržování bezpečnosti tabulkami umístěnými u vstupu 

 Splnění požadavků na staveništní rozvaděč 

 Dodržování předpisů pro provoz strojů, obeznámení pracovníků s nimi 

 Správné skladování materiálu a manipulace s ním 

 Před započetím prací jasně dohodnout dorozumívací signály 

9.2.5 Nařízení vlády č. 11/2002sb. a č. 405/2004sb. 

Podoba bezpečnostních značek a signálů je stanovena nařízením vlády č. 

11/2002sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů a v navazujícím předpisu č. 405/2004sb. Nařízení vlády, 

kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

9.2.5.1 Vybrané části nařízení vlády č. 11/2002sb. 

§3 

(1) Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, čer-

veným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh za-

ujímají nejméně 35 % plochy značky. 

(2) Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém po-

zadí s černým okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % 

plochy značky. 

(3) Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý 

piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 

(4) Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo 

místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo 
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čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; bílý piktogram zaujímá nej-

méně 50 % plochy značky. 

9.2.5.2 Shrnutí požadavků nařízení vlády č. 11/2002sb. 

Nařízení vlády specifikuje tvar a rozdělení bezpečnostních značek do různých kate-

gorií. V nařízení vlády jsou k dispozici signály, kterými by se měla řídit mj. obsluha 

zvedacího mechanizmu. V nařízení jsou specifikovány i požadavky na umístění a 

volbu jednotlivých značek.   

9.2.5.3 Bezpečnostní opatření vyplývající z nařízení vlády č. 

11/2002sb. 

 Osazení tabulek s bezpečnostními značkami 

 Jasně dané signály pro provoz strojů, nepoužívat jiné 

9.3 Použité bezpečnostní značky na staveništi 

9.3.1 Tabule u vstupu a vjezdu na staveniště 

9.3.1.1 Značky zákazu 

 

 
Obrázek 9.1 nepovolaným vstup zakázán [33] 
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Obrázek 9.2 nevstupuj pod zavěšené břemeno [34] 

 
Obrázek 9.3 nevstupuj do pracovního prostoru stroje [35] 

9.3.1.2 Značky výstrahy 

 
Obrázek 9.4 pozor na zavěšené břemeno [36] 

9.3.1.3 Značky příkazu 

 
Obrázek 9.5 vstup jen v ochranné přilbě [37] 
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Obrázek 9.6 používej osobní ochranné pracovní prostředky [38] 

9.3.2 Označení elektrických zařízení 

 
Obrázek 9.7 kombinovaný štítek pro hlavní staveništní rozvaděč [39] 

 
Obrázek 9.8 kombinovaný štítek pro vedlejší staveništní rozvaděč 

9.4 Dopravní značky 

Pohyb dopravních prostředků na staveništi bude omezen platnými dopravními znač-

kami podle platné legislativy. Pro bezpečnost na staveništi je důležité omezit rychlost 

pohybu vozidel a zabránit vjezdu nepovolaných vozidel do prostor staveniště. Pro 

tato opatření byly zvoleny následující dopravní značky. 
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Obrázek 9.9 zákaz vjezdu všech vozidel [40] 

 
Obrázek 9.10 dodatková tabulka "mimo dopravní obsluhy" [41] 

 
Obrázek 9.11 omezení rychlosti na staveništi [42] 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo vytvoření realizačních podkladů pro výstavbu hrubé vrchní 

stavby provozně-výrobní haly firmy M&T s.r.o. v Dobrušce. Pro danou etapu jsem 

vytvořil technologický předpis, na nějž navazuje kontrolní a zkušební plán s bezpeč-

nostním řešením v průběhu výstavby. Pro tuto etapu jsem navrhl kompletní strojní 

sestavu od strojů zajišťujících dopravu prefabrikátů na místo stavby, až po drobnější 

stroje a nářadí, zajišťující hladký průběh realizace. 

Navrhl jsem cenově i časově výhodnější variantu zastropení 1NP v administrativní 

části haly. Změnou řešení stropu z panelu filigrán a nadbetonovávanou deskou na 

předpjaté stropní panely spiroll klesla finanční náročnost této části stavby o 13%, 

časová náročnost klesla až nečekaně o 71% oproti původnímu návrhu. Zachovány 

byly požadavky investora na pohledovou kvalitu spodní části stropní konstrukce, 

který zůstane z designových důvodů nezakryta omítkami či sádrokartonovým pod-

hledem. 

Tato práce řeší problémy, které jsou typické pro výstavbu prefabrikovaných hal. Na-

vržená řešení nejsou vždy optimální z cenového i časového hlediska a v dnešní 

moderní době je možné poměrně snadno najít vhodnější alternativu. U velkorozpo-

nových hal s železobetonovými, ale i dřevěnými vazníky vzniká problém s jejich pře-

pravou na místo zabudování. Vyřešil jsem problém nadměrné a nadrozměrné do-

pravy železobetonových vazníků až na staveniště, včetně přípravy vnitrostaveništní 

panelové komunikace na průjezd soupravy (vyšší nosnost panelů, přizpůsoben po-

loměr směrového oblouku).  



 

 
170 
 

POUŽITÉ ZDROJE 

Normy 

1. ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a ve-

getačních ploch při stavebních pracích 

2. ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

3. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako zámě-

sové vody do betonu 

4. ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

5. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

6. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu 

7. ČSN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda 

8. ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro stave-

ništní rozváděče (ACS) 

9. ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 

10. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

11. ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

12. ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty - Dutinové panely 

13. ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

14. ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 

15. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

16. ČSN 27 7012 Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a 

ochrana zdraví 

17. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Po-

zemní stavební objekty 

18. ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů 

19. ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 
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Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

1. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších před-

pisů. Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309 

2. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-

voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [online]. [cit. 2015-05-

17]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378 

3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362. 

4. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591. 

5. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-11. 

6. Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým 

se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-405. 

7. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185. 

8. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-381. 

9. Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických pod-

mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Http://www.zakonypro-

lidi.cz/cs/2014-341. 

Elektronické zdroje 

1. Prefabrikované haly [online]. 2014 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.rie-

der.cz/produkty/prefabrikovane-haly/ 

2. Pozemní stavby | Prefa Brno [online]. 2013 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.prefa.cz/produkty/pozemni-stavby 

3. Ebeton [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.ebeton.cz 

4. Sika CZ, s.r.o. | Česká republika | Stavební chemie, průmyslové tmely a lepidla | Sika 

CZ, s.r.o. [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://cze.sika.com 
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5. Home - home : VOLVO TRUCKS [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.volvotrucks.com/trucks/czech-market/cs-cz/Pages/home.aspx 

6. Vozidla - Schwarzmüller [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://schwarzmueller.com/cs/vozidla/ 

7. Profil | www.nika-chrudim.cz [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.nika-chrudim.cz 

8. Doprava a přeprava APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autoje-

řáby [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.apb-plzen.cz/doprava-a-

preprava 

9. Vítejte na DAF Trucks CZ - DAF Trucks CZ [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné 

z: http://www.daftrucks.cz/# 

10. PALFINGER - Lifetime Excellence [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

https://www.palfinger.com/en/emea 

11. Fiat Professional - Ducato dodávka [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.fiatprofessional.cz/modely/ducato-preprava-zbozi/#pa-

rams&block44=0&block221=0&block104=0 

12. Prodej betonu, transportbeton a prefabeton [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné 

z: http://www.betostavrh.eu 

13. LTM mobile cranes [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.lieb-

herr.com/AT/en-GB/products_at.wfw/id-179-0/measure-metric 

14. Mixers [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.cifa.com/mixers 

15. Autodomíchávače [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.schwing.cz/cz/autodomichavace.html 

16. Mercedes-Benz Česká republika - Nákladní vozy [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Do-

stupné z: http://www.mercedes-benz.cz/content/czechia/mpc/mpc_czechia_web-

site/czng/home_mpc/trucks_.flash.html 

17. Autocerpadla betonu Putzmeister [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.putzmeister.cz/Autocerpadla_betonu_Putzmeister.html 

18. Vibrování betonu | Enar [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.enar.cz/Vibrovani_betonu/ 

19. STANLEY - Czech Republic [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.stanleyworks.cz 
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21. Úvodní stránka | Makita spol. s r.o. [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.makita.cz 

22. Výroba a prodej kontejnerů [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady 

23. Mobilní WC toalety a mobilní oplocení TOI TOI [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Do-

stupné z: http://www.toitoi.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 

 VN - vysoké napětí 

 NN - nízké napětí 

 SO - stavební objekt 

 PD - projektová dokumentace 

 KG - označení typu kanalizační truby 

 DN - průřez truby 

 ČOV - čistírna odpadních vod 

 STL - středotlaký 

 DPS - dokumentace provedení stavby 

 EIA - Environmental Impact Assessment 

 PVC - polyvinylchlorid 

 HDP - vysokohustotní polyetylen 

 PP - polypropylen 

 PE - polyetylen 

 BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 KZP - kontrolní a zkušební plán 

 EPS - expandovaný polystyren 

 MMA - manual metal arc 

 TDS - technický dozor stavebníka 

 DPH - daň z přidané hodnoty 

 CMR - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou silničním dopravcem 

 KO - kruhový objezd 

 Nh - normohodina 

 IBC - intermediate bulk container 

 Bpv - výškový systém baltský po vyrovnání 

Fyzikální veličiny 

 F0 - užitná (čistá) skladovací plocha [m2] 

 f0 - užitná (čistá) skladovací plocha na měrnou jednotku [m2/t] [m2/m3] 

 F - celková skladovací plocha [m2] 

 f - celková skladovací plocha na měrnou jednotku [m2/t] [m2/m3] 

 ID - index ulehlosti [-] 

 Edef,2 - deformační modul [MPa] 

 Q - vteřinový průtok vody [l/s] 
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 Pn - spotřeba vody na směnu [l] 

 kn - koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody 

 t - doba odběru vody [hod] 

 S - maximální současný zdánlivý příkon [kW] 

 K - koeficient ztrát napětí v síti [-] 

 cosφ - průměrný účinník spotřebičů [-] 

 β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů [-] 

 β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení [-] 

 β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení a topidel [-] 

 P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů [kW] 

 P2 - součet výkonů venkovního osvětlení [kW] 

 P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení [kW] 

 U - napětí přívodu staveništního rozvaděče [V] 

 

  



 

 
  179 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Seznamy obrázků tabulek a grafů se generují automaticky podle titulků v textu. 

Obrázky 

Obrázek 3.1 obytná buňka OB6-2,3 [1] ................................................................ 64 

Obrázek 3.2 koupelna, WC - SK4 [2] .................................................................... 65 

Obrázek 3.3 obytná buňka OB6-WC [3] ............................................................... 66 

Obrázek 3.4 skladový kontejner SK20 [4] ............................................................. 67 

Obrázek 3.5 IBC kontejner [5] .............................................................................. 71 

Obrázek 3.6 hlavní staveništní rozvaděč [6] ......................................................... 74 

Obrázek 3.7 vedlejší staveništní rozvaděč [7] ...................................................... 74 

Obrázek 3.8 mobilní oplocení [8] .......................................................................... 75 

Obrázek 3.9 detail sloupku zábradlí VEPE [9] ...................................................... 76 

Obrázek 5.1 Volvo FH16 [10] ............................................................................... 88 

Obrázek 5.2 Schwarzmüller RH125P [11] ............................................................ 89 

Obrázek 5.3 souprava Volvo FH16 6x4 + Nooteboom OVB 55-03 [12] ................ 90 

Obrázek 5.4 DAF LF250 PX-7 [13] ....................................................................... 91 

Obrázek 5.5 Fiat Ducato Maxi 180 MultiJet Power [14] ........................................ 91 

Obrázek 5.6 Liebherr LTM 1090-4.1 [15] .............................................................. 92 

Obrázek 5.7 CIFA SLX9 [16] ................................................................................ 94 

Obrázek 5.8 Mercdes Benz Actross 2641K s nástavbou Putzmeister M36-4 [17]. 95 

Obrázek 5.9 BWA-150/380V [18] ......................................................................... 96 

Obrázek 5.10 ENAR AVMU + ENAR TAXE-3 + AX25 [19] ................................... 97 

Obrázek 5.11 ENAR QZH [20] ............................................................................. 98 

Obrázek 5.12 JLG 3394RT [21] ............................................................................ 99 

Obrázek 5.13 Kärcher HD 5/12 CX Plus [22] ...................................................... 100 

Obrázek 5.14 Makita GA9020RF [23] ................................................................. 102 

Obrázek 5.15 Makita UT2204 (ilustrační vyobrazení metly) [24] ......................... 103 

Obrázek 5.16 Omicron GAMA 1550A [25] .......................................................... 104 

Obrázek 5.17 Makita HS6101 [26] ..................................................................... 104 

Obrázek 5.18 Makita TD090DWE 10,8V [27] ..................................................... 105 

Obrázek 5.19 Makita HR2460 [28] ..................................................................... 106 

Obrázek 8.1 popis povrchových vad prefabrikátů [29] ........................................ 121 

Obrázek 8.2 mezní rozměrové odchylky spiroll [30] ........................................... 121 

Obrázek 8.3 výstřižek dodacího listu čerstvé betonové směsi ............................ 122 

Obrázek 8.4 sednutí kužele dle Abramse [31] .................................................... 123 

Obrázek 8.5 montáž panelů spiroll samosvornými kleštěmi [32] ......................... 130 



 

 
180 
 

Obrázek 9.1 nepovolaným vstup zakázán [33] ....................................................165 

Obrázek 9.2 nevstupuj pod zavěšené břemeno [34] ...........................................166 

Obrázek 9.3 nevstupuj do pracovního prostoru stroje [35] ..................................166 

Obrázek 9.4 pozor na zavěšené břemeno [36] ....................................................166 

Obrázek 9.5 vstup jen v ochranné přilbě [37] ......................................................166 

Obrázek 9.6 používej osobní ochranné pracovní prostředky [38] ........................167 

Obrázek 9.7 kombinovaný štítek pro hlavní staveništní rozvaděč [39] .................167 

Obrázek 9.8 kombinovaný štítek pro vedlejší staveništní rozvaděč .....................167 

Obrázek 9.9 zákaz vjezdu všech vozidel [40] ......................................................168 

Obrázek 9.10 dodatková tabulka "mimo dopravní obsluhy" [41] ..........................168 

Obrázek 9.11 omezení rychlosti na staveništi [42] ..............................................168 

 

Tabulky 

Tabulka 2.1 výpis sloupů ...................................................................................... 34 

Tabulka 2.2 výpis vodorovných prutových konstrukcí 1NP ................................... 35 

Tabulka 2.3 výpis vodorovných prutových konstrukcí 2NP ................................... 35 

Tabulka 2.4 výpis prvků zastropení 1NP .............................................................. 36 

Tabulka 2.5 výpis prvků zastropení 2NP .............................................................. 36 

Tabulka 2.6 výpis vazníků .................................................................................... 37 

Tabulka 2.7 množství zálivkového betonu pro jednotlivé typy kalichů .................. 37 

Tabulka 2.8 spotřeba zálivkové malty SikaGrout 212 ........................................... 38 

Tabulka 2.9 výpis výztuže 1NP ............................................................................ 38 

Tabulka 2.10 výpis výztuže 2NP .......................................................................... 38 

Tabulka 2.11 výpis zálivkové výztuže zastřešení haly .......................................... 39 

Tabulka 2.12 množství transportbetonu pro betonáž nad panely filigrán .............. 39 

Tabulka 2.13 spotřeba zálivkového betonu pro panely spiroll ............................... 39 

Tabulka 2.14 výpis spotřeby dilatačního EPS ...................................................... 40 

Tabulka 2.15 personální obsazení montáže ......................................................... 53 

Tabulka 2.16 kategorizace vzniklých odpadů ....................................................... 59 

Tabulka 3.1 obytná buňka OB6-2,3 ...................................................................... 64 

Tabulka 3.2 specifikace koupelny, WC - SK4 ....................................................... 64 

Tabulka 3.3 obytná buňka OB6-WC ..................................................................... 66 

Tabulka 3.4 skladový kontejner SK20 .................................................................. 67 

Tabulka 3.5 výpis skladovaného materiálu ........................................................... 68 

Tabulka 3.6 činnosti potřebující vodu ................................................................... 69 

Tabulka 3.7 provozní spotřebiče .......................................................................... 71 



 

 
  181 
 

Tabulka 3.8 soupis osvětlení ................................................................................ 72 

Tabulka 3.9 spotřebiče v kontejnerech ................................................................. 72 

Tabulka 3.10 osazení hlavního stavebního rozvaděče ......................................... 73 

Tabulka 3.11 osazení vedlejšího stavebního rozvaděče....................................... 74 

Tabulka 3.12 specifikace mobilního oplocení ....................................................... 75 

Tabulka 3.13 specifikace zábradlí VEPE .............................................................. 76 

Tabulka 4.1 časový plán výstavby ........................................................................ 77 

Tabulka 4.2 potřeba zdrojů - autojeřáb ................................................................. 78 

Tabulka 4.3 potřeba zdrojů - autočerpadlo na beton ............................................ 79 

Tabulka 4.4 potřeba zdrojů - autodomíchávač ...................................................... 80 

Tabulka 4.5 potřeba zdrojů - pracovníci ............................................................... 81 

Tabulka 4.6 rekapitulace dílů - položkový rozpočet .............................................. 82 

Tabulka 4.7 položkový rozpočet ........................................................................... 83 

Tabulka 4.8 položkový rozpočet - pokračování 1 .................................................. 84 

Tabulka 4.9 položkový rozpočet - pokračování 2 .................................................. 85 

Tabulka 4.10 položkový rozpočet - pokračování 3 ................................................ 86 

Tabulka 4.11 položkový rozpočet - dokončení ...................................................... 87 

Tabulka 5.1 specifikace Volvo FH16 6x2 .............................................................. 88 

Tabulka 5.2 specifikace Schwarzmüller RH125P ................................................. 89 

Tabulka 5.3 specifikace Volvo FH16 6x4 .............................................................. 89 

Tabulka 5.4 specifikace Nooteboom OVB 55-03 .................................................. 90 

Tabulka 5.5 specifikace DAF LF250 PX-7 ............................................................ 90 

Tabulka 5.6 specifikace Palfinger PK 8501A ........................................................ 90 

Tabulka 5.7 specifikace Fiat Ducato Maxi 180 MultiJet Power ............................. 91 

Tabulka 5.8 specifikace Liebherr LTM 1090-4.1 ................................................... 92 

Tabulka 5.9 specifikace MAN TGS 35.400 8x4 .................................................... 93 

Tabulka 5.10 specifikace CIFA SLX9 ................................................................... 93 

Tabulka 5.11 specifikace STETTER AM9C .......................................................... 94 

Tabulka 5.12 specifikace Mercdes Benz Actross 2641K ...................................... 94 

Tabulka 5.13 specifikace Putzmeister M36-4 ....................................................... 95 

Tabulka 5.14 specifikace BWA-150/380V............................................................. 96 

Tabulka 5.15 specifikace ENAR AVMU ................................................................ 97 

Tabulka 5.16 specifikace ENAR TAXE-3 + AX25 ................................................. 97 

Tabulka 5.17 specifikace ENAR QZH ................................................................... 98 

Tabulka 5.18 specifikace JLG 3394RT ................................................................. 99 

Tabulka 5.19 specifikace Kärcher HD 5/12 CX Plus ........................................... 100 

Tabulka 5.20 specifikace Makita GA9020RF ...................................................... 102 



 

 
182 
 

Tabulka 5.21 specifikace Makita UT2204 ............................................................103 

Tabulka 5.22 specifikace Omicron GAMA 1550A ................................................103 

Tabulka 5.23 specifikace Makita HS6101 ............................................................104 

Tabulka 5.24 specifikace Makita TD090DWE 10,8V ...........................................105 

Tabulka 5.25 specifikace Makita HR2460 ...........................................................105 

Tabulka 6.1 specifikace soupravy .......................................................................109 

Tabulka 6.2 popis trasy nadměrné přepravy .......................................................109 

Tabulka 6.3 seznam kritických míst trasy ............................................................110 

Tabulka 7.1 rekapitulace dílů - rozpočet filigrán ..................................................111 

Tabulka 7.2 položkový rozpočet filigrán ..............................................................112 

Tabulka 7.3 rekapitulace dílů - rozpočet spiroll....................................................113 

Tabulka 7.4 položkový rozpočet spiroll ................................................................114 

Tabulka 8.1 dovolené odchylky pro polohu základů ............................................118 

Tabulka 8.2 odchylky rovinnosti prefabrikátů .......................................................121 

Tabulka 8.3 mezní rozměrové odchylky spiroll [43] .............................................122 

Tabulka 8.4 teplotní omezení ..............................................................................126 

Tabulka 8.5 mezní odchylky rozměrů jednotlivých konstrukčních celků [44] ........130 

Tabulka 8.6 mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí [44] ..................131 

Tabulka 8.7 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro sloupy a stěny 

[45] ........................................................................................................132 

Tabulka 8.8 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro nosníky a desky 

[45] ........................................................................................................133 

Tabulka 8.9 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro nosníky a desky 

[45] ........................................................................................................134 

Tabulka 8.10 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro průřezy [45] .......135 

Tabulka 8.11 odchylky stanovené normou ČSN EN 13670 pro průřezy – dokončení 

[45] ........................................................................................................136 

  



 

 
  183 
 

PŘÍLOHY 

SADA PŘÍLOH A – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

A.1 Situace širších dopravních vztahů 

A.2 Zařízení staveniště 

A.3 Umístění jeřábu pro montáž prvků 1NP 

A.4 Umístění jeřábu pro montáž prvků 2NP 

A.5 Umístění čerpadla na beton a autodomíchávačů pro betonáž 1NP 

A.6 Umístění čerpadla na beton a autodomíchávačů pro betonáž 2NP 

SADA PŘÍLOH B – STROJNÍ SESTAVA 

B.1 Ověření nosnosti navrženého autojeřábu 

B.2 Křivka dosahů autočerpadla 

SADA PŘÍLOH C – NADMĚRNÁ A NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA 

C.1 Trasa přepravy vazníků 

C.2 Odbočení na silnici I/37 

C.3 KO Blešno I/11 

C.4 KO Týniště nad Orlicí I/11 

C.5 KO Čestice I/11 

C.6 KO Častolovice I/11 

C.7 KO Kostelec nad Orlicí I/11 

C.8 KO Vamberk I. I/11 

C.9 KO Vamberk II. I/14 

C.10 KO Rychnov nad Kněžnou I. I/14 

C.11 KO Rychnov nad Kněžnou II. I/14 

C.12 KO Solnice I/14 

C.13 Odbočka z ul. Solnická do ul. Čs. Odboje Dobruška 

C.14 Odbočka z ul. Čs. Odboje na stavbu 

SADA PŘÍLOH D – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZASTROPENÍ 1NP CELKU A 

D.1 Skladba panelů spiroll a vybrané detaily 

SADA PŘÍLOH E – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

E.1 Tabulka kontol 


