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Abstrakt  
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt návštěvnického centra v 
Mikulčicích. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště s technickou 
zprávou, časový a finanční plán objektu, studii realizace hlavních technologických etap, návrh 
strojní sestavy, rozpočet, technologický předpis montáže ocelové konstrukce a COR-
TENového opláštění s kontrolními a zkušebními plány.  
  
Klí čová slova 
Technická zpráva, časový plán, finanční plán, zařízení staveniště, ocelová konstrukce, COR-
TENové opláštění, kladečské plány pro opláštění, kontrolní a zkušební plán.  
  
  
  
Abstract 
The subject of this diploma thesis is the construction technological project of visitor center in 
Mikulčice. This thesis contains a technical report, project of site equipment with technical 
report, time and financial plan of the building, study for the realization of major technology 
stages, design of assembly machines, budget of object, technological specification of steel 
structure and COR-TEN cladding with inspection and test plans.  
  
Keywords 
Technical report, time plan, financial plan, project of site equipment, steel structure, COR-
TEN cladding, assembly plans of cladding, inspection and test plan.  
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Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce je realizace návštěvnického centra v Mikulčicích. Objekt se 

nachází na pozemku v archeologicky významném okolí. V práci jsem tuto skutečnost zohlednil a 

pokusil se ji zpracovat tak, aby došlo k součinnosti mezi zhotovitelem a archeology. 

 

V mé diplomové práce se budu zabývat finančním a časovým plánem pro stavbu, technologickým 

předpisem realizace ocelového skeletu a návrhu vhodného strojního zařízení, řešením 

dopravních vztahů pro jednotlivé materiály a betonové směsi a vhodným návrhem staveniště. 

Nedílnou součástí je také řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Jako jiné zadání jsem si vybral opláštění budovy COR-TENovým plechem. Tento materiál je 

jednak nezvyklý svým vzhledem, ale také způsobem provádění tohoto opláštění. Pro toto zadání 

jsme vypracoval technologický předpis, kladečské plány a k nim podrobný výpis jednotlivých 

prvků. 

 

Výsledkem by měla být poté plnohodnotná příprava pro řešení dané stavby a skloubení 

veškerých částí do jednoho kompletního celku. 

 

Zúročím zde své poznat z dosavadního studia oboru Realizace staveb. 
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1 Identifikační údaje 

Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 

patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-

TENovými plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

2 Členění stavebních objektů: 

SO 01    Návštěvnické centrum 

SO 02   Provizorní informační centrum 

IO 02   Sadové úpravy a úprava pěších komunikací 

IO 03   Mobiliář a informační systém 

IO 04   Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 

IO 05   Přípojka dešťové kanalizace 
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3 Obecná charakteristika 

Novostavba technologického centra je situována na území statutárního města Přerov 

v Olomouckém kraji, v zastavěné městské části Předmostí v katastrálním území Předmostí. Objekt 

bude obdélníkového tvaru s plochou střechou. Rozměry jsou 46,14 m x 34,14 m. Konstrukční výška je 

4,50 m. Nově vzniklá stavba bude propojena se stávajícím objektem. Propojení bude realizováno 

spojovacím krčkem ve 2. nadzemním podlaží. Účelem této stavby bude výroba, kompletace a servis 

specializovaného lékařského zařízení, zejména endoskopů.  

Převzato z technické zprávy  

 

4 Architektonické řešení 

Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 

stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 

Koncept archeoparku je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. Návrh 

návštěvnického centra se snaží návštěvníkům otevřít možnost silné osobní zkušenosti. Zásadním 

materiálem je COR-TEN (rezavý plech), který evokuje starobylost, historii a doby dávno minulé a 

skleněné plochy, přes které je návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  

Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním směrem 

rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní nižší 

přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 

vystřídána prosklenými plochami či děrovanými cor-tenovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 

západní straně objektu. K objektu nového centra byla navržena rozhledna, která umožní návštěvníkům 

z výšky cca 30m m shlédnout areál Slovanského hradiště Mikulčice. 

Převzato z technické zprávy  

 

5 Dispoziční řešení 

Nové dispoziční řešení objektu vychází z moderních požadavků na muzejní a výstavní prostory. 

Bezbariérový vstup do objektu se nachází na severní straně, která přiléhá ke stávající parkovací ploše. 

Vnitřní dispozice umožňuje volné proudění osob výstavním prostorem a využití nabídky návštěvnických 

služeb. Severní část obvodového pláště je prosklená, tento prostor má za funkci vtáhnout návštěvníky 

dovnitř muzea. Ze vstupního prostoru má návštěvník přímý přístup do šatny, pokladny s drobným 

prodejem a do volného výstavního prostoru. Na výstavní prostor přímo navazuje přednáškový sál, se 

kterým může být v případě potřeby propojen. Přednáškový sál bude využíván jako prezentační prostor 
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pro novináře, odborníky či laickou veřejnost. Kongresový sál bude vybaven kvalitní audiovizuální a 

osvětlovací technikou s návazností na skladové prostory. 

V centrální části výstavního prostoru bude vytvořeno tzv. Experimentárium, kde budou moci být 

prováděny doplňkové návštěvnické programy, prezentace a tvůrčí dílny. Prostor nabídne různé 

programy pro rodiče s dětmi, školní skupiny, zahraniční návštěvy či znevýhodněné děti. Z centrálního 

prostoru je umožněn přístup do nově vybudovaných toalet pro ženy, muže i osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

Převzato z technické zprávy  

 

6 Objekt SO01 – Návštěvnické centrum Mikulčice 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu, jehož obvodové nosné konstrukce by nebyly 

dostatečnými nosnými prvky pro přístavbu a rozšíření budovy, proto byly tyto konstrukce doplněny a 

částečně nahrazeny novou ocelovou konstrukcí. Nový objekt je nepodsklepený, má nepravidelný tvar, 

který půdorysně vychází z 2 do sebe zasklesnutých obdélníků původního půdorysu návštěvnického 

centra. Rozměry těchto obdélníků byly cca 10 x 26,5 m. Tento půdorys byl rozšířen o vstupní část na 

severní fasádě a o zázemí na východě objektu. Stávající konstrukce tedy ztrácí svou primárně nosnou 

funkci a stávají se spíše dělícími konstrukcemi. S ohledem na dispoziční požadavky je navržena 

konstrukce z ocelového skeletového konstrukčního systému. Sloupy jsou uspořádány v pravidelných 

půdorysných modulech. Nosná konstrukce je montovaná jednolodní a dvojlodní. Tvoří ji v příčném 

směru plnostěnné rámy s vetknutými sloupy a tuze uloženými stropními a střešními průvlaky. Na 

průvlaky je uložena stropní železobetonová deska a střešní nosný trapézový plech. Kotvení ocelových 

sloupů je navrženo pomocí kotevních šroubů dodatečně vrtaných. V podélném i příčném směru bude 

provedeno zavětrování. Rozhledna je navržena jako ocelová prostorová příhradová konstrukce 

s točitým ocelovým schodištěm se středním ocelovým vřetenem.  

 

Konstrukční výšky: 1.NP (galerie)   3,45 m    

1.NP (kanceláře)  4,20 m  

2.NP (kanceláře)  3,89 m   

 

Výška srovnávací roviny ±0,00 = 160,72 m. n.m. Bpv je zvolena v úrovni čisté podlahy 1.NP 

budovy. 
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6.1 Bourací práce 

 Před prováděním bouracích prací je třeba nejdříve dozdít otvory po demontovaných výplních 

otvorů, aby tak byla zajištěna větší tuhost ponechávaných konstrukcí. Skladba střešního pláště bude 

demontována i s nosnou konstrukcí střechy včetně odvodnění a uzemnění. Bude kompletně zbourána 

stávající vstupní část se schodištěm a terasou. Stávající základové konstrukce budou ponechány.  

 Budou demontovány stávající okenní a dveřní výplně. V některých částech bude provedeno 

zbourání parapetních částí pod demontovanými okny. V případě bourání otvorů pro nová okna a dveře 

bude nadpraží otvoru podchyceno ocelovými profily.  

 Budou zbourány některé vnitřní příčky a stěny. Budou zbourána schodiště do stávajícího bufetu 

či venkovní schodišťové stupně na toalety určené veřejnosti. Konstrukce stávajících podlah budou 

ponechány, pouze bude sejmuta nášlapná vrstva. V prostoru současného vstupního prostoru, nových 

toalet pro veřejnost a zázemí pro průvodce v 1.NP bude kompletně vybourána podlahová konstrukce 

z důvodu realizace nového vedení vnitřní kanalizace a archeologického výzkumu.  

6.2 Základy 

Povrch území se generelně svažuje od JV k SZ z kóty 160,3 m n.m. na kótu 160,14 m n.m. 

Stávající základové konstrukce budou ponechány a nové konstrukce budou založeny převážně 

na pilotách metodou CFA, tak aby byly minimalizovány zásahy do archeologického terénu pod 

povrchem.  

Nové založení objektu je navrženo na pilotách vetknutých do vrstev štěrků. Piloty pod nosnými 

sloupy jsou navrženy průměru 500 mm. Délka pilot odpovídá zatížení a je navržena 6m.  

S ohledem na skutečnost, že trvanlivost betonu vůči agresivnímu prostředí je zajištěna 

množstvím cementu a požadavkem vodního součinitele je beton pro piloty definován jako 

vodostavebný třídy C 20/25 s předepsaným vodním součinitelem. 

Konzistence betonové směsi bude přizpůsobena podmínkám při provádění. Piloty jsou 

vyztuženy betonářskou výztuží 10505 (R) - 6 ks svislých Ø 16 mm a ovinuty spirálou Ø 6 mm, jejíž 

výška závitu je cca 250 mm. Svislá výztuž pilot bude ukončena cca 100 m m pod horním lícem hlavice 

piloty. Hlavice pilot budou vyztuženy armokoši z betonářské výztuže 10505 (R) ve tvaru U o profilech 

Ø16 mm po 250 mm. Minimální krytí armokoše po výšce piloty je předepsáno 50 mm. Na hlavách pilot 

je excentricky navržena železobetonová patka, na kterou budou kotveny ocelové sloupy.  

Založení rozhledny je navrženo metodou CFA na pilotách vetknutých do vrstev slídnatých jílů. 

Piloty pod základovou deskou rozhledny jsou navrženy průměru 700 mm. Délka pilot je předběžně 

navržena 8m a bude upřesněna dodavatelem pilotového založení. Základová deska je navržena z  
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betonu C 20/25. Piloty jsou vyztuženy armokoši z betonářské výztuže R 10505 s minimálním krytí 50 

mm.  

V místech výkopových prací pro realizaci základových konstrukcí a v místech vedení nových sítí 

bude umožněn archeologický výzkum. Po provedeních průzkumů bude proveden zpětný zhutněný 

zásyp na úroveň spodní hrany železobetonových hlavic pilot. Poté budou provedeny piloty a jejich 

hlavice. 

6.3 Zásypy, drenáže 

Veškeré zásypy budou provedeny z hutnitelných nenamrzavých materiálů (štěrkopísky). 

6.4 Obvodové stěny a obvodový plášť 

Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť s větranou mezerou opláštěný plechem. 

Z většiny bude opláštění tvořit cor-tenový rezavý plech, z menší části pak šedočerný plech. Lokálně je 

na fasádě použit perforovaný cortenový plech. Zateplovací systém bude tvořit provětrávaný plášť – 

bude tak zajištěn rychlý odvod vlhkosti, která vzniká při v průběhu užívání a zajistí tak lepší mikroklima 

stavby. Jako tepelná izolace je navržena minerální vlna – viz skladby konstrukcí. V místech styku stěny 

s terénem nebo plochou střechy bude do výšky cca 300 mm nad přilehlý povrch provedena tepelná 

izolace z extrudovaného polystyrenu.  

Otvory po vybourání stávajících oken a dveří budou zazděny plnými cihlami. Nad stávajícími 

obvodovými stěnami bude po provedení bouracích prací proveden nový železobetonový věnec.  

Na stávajících zděných svislých konstrukcích bude z interiéru provedena nová vrstva omítek.  

6.5 Vnitřní nenosné konstrukce a příčky 

V objektu jsou upřednostněny dělící konstrukce realizované suchou výstavbou. Nové nenosné 

stěny budou tvořit sádrokartonové příčky tl. 100, 125 a 150 mm.  V případě příček tl. 150 mm bude 

příčka tvořena nosnými profily šíře 100 mm, mezi kterými bude vložena minerální vlna a z obou stran 

dvojitě opláštěna sádrokartonovými deskami. Příčky tloušťky 125 mm a 100 mm budou z obou stran 

opláštěny jednou vrstvou SDK desky. V případě jejich doplnění o instalační stěny a předstěny jsou 

navrženy konstrukce s větší tloušťkou. Pro sádrokartonové konstrukce, které jsou na hranici prostor 

s výskytem vyšší relativní vlhkosti vzduchu, bude použito opláštění SDK deskami určenými do těchto 

prostor. Veškeré skladby konstrukcí musí splňovat požadavky požární ochrany, zejména pokud tvoří 

hranici požárních úseků.  
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6.6 Střecha 

Nad hlavní částí objektu návštěvnického centra je navržena střešní konstrukce dvojího typu – 

klasická skladba s hydroizolační fólií na povrchu a zelená střecha umístěná na pohledové svažující 

straně budovy.  

Konstrukce zelené/klasické střechy bude stvořena ocelovými nosníky I330, přes které je uložen 

trapézový plech s výškou vlny 100 mm. Zelená střecha je navržena jako šikmá s klasickým pořadím 

vrstev, je zateplena pěnovým polystyrenem EPS ve spádu. Hydroizolace bude povlaková, pro její 

ochranu byla na ni navržena izolace proti prorůstání kořínků. Jako vodoakumulační a ochranná vrstva 

byla vložena strukturovaná rohož. Ta bude překryta vrstvou extenzivního substrátu o tl. 150 mm 

v závislosti na užití předpěstované vegetační rohože či výsevu osiva.   

Klasická střecha bez extenzivní zeleně má stejnou skladbu až na úroveň šedé hydroizolační 

fólie odolné proti UV záření. Střešní vpusti na střeše 2.NP jsou napojené na vnější svody umístěné 

v obvodovém plášti. 

Nad vstupní části objektu je navržena šikmá lomená střecha, jejíž nosná konstrukce je tvořena 

tepelnou izolací vloženou mezi nosné ocelové nosníky a izolací na nosném trapézovém plechu. Finální 

vrchní vrstvu však tvoří šedá hydroizolační fólie odolná proti UV záření.  

6.7 Stropy 

Stropy mezi podlažími budou tvořeny ocelovými nosníky I450, na které bude uložen trapézový 

plech spřažený s betonovou deskou. Výška vlny trapézového plechu 60 mm. Deska bude při horním líci 

vyztužena kari sítí 150/150/5, do každé vlny trapézového plechu bude pak dále vložen profil R10. 

Stropní konstrukce budou ze spodní strany opláštěny požárně odolným podhledem, nad kterým bude 

ponechán prostor pro vedení technických instalací. Některé přízemní prostory probíhají po celé výšce 

objektu, jsou tedy završeny střechou. 

6.8 Podlahy a nášlapné vrstvy 

Podlahy v přízemí objektu budou především realizovány na stávající konstrukci podlah, ze 

kterých bude odstraněna svrchní pochůzná vrstva (koberec, linoleum, atd.). V prostoru stálé expozice 

nebude realizována nová podlahová konstrukce z důvodu separátního řešení interiéru těchto prostor.  

V místech archeologických výzkumů pod bouranou částí podlah či v místech rozšíření stávajícího 

obrysu návštěvnického centra bude provedeno kompletní nové souvrství podlahy. V přízemí objektu 

byla navržena železobetonová deska s korundovým vsypem na povrchu v tl. 130 mm. ŽB deska bude 
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oboustranně vyztužena kari sítí o profilech Ø5mm a velikosti oka 100/100 mm. Pod tuto desku byla 

navržena tepelná izolace z expandovaného polystyrenu tl. 70 mm a nová hydroizolační vrstva a izolace 

proti radonu či ochranná textílie. V administrativní části objektu podlahovou konstrukci tvoří betonová 

deska, kročejová izolace a roznášecí anhydritová vrstva tl. 40mm. Nášlapnou vrstvu pak tvoří zátěžový 

koberec či dlažba.  

6.9 Podhledy 

Veškeré podhledy budou řešeny jako hladké sádrokartonové, nad kterými budou rozvedeny 

instalace technického zařízení. V místech, kde je potřeba zajistit přístup k instalacím nad podhledy 

budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých profesí. Všechny podhledy budou 

provedeny se systémovou hliníkovou nosnou konstrukcí dle vybraného dodavatele.  

6.10 Předstěny 

Veškeré předstěny v zázemí objektu, předstěny koupelen a toalet, budou řešeny jako hladké 

sádrokartonové, za kterými mohou být rozvedeny instalace technického zařízení. V místech, kde je 

potřeba zajistit přístup k instalacím budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých 

profesí. Všechny předstěny budou provedeny na systémovou hliníkovou nosnou konstrukci.  

6.11 Schodiště 

Budou řešena jako ocelová se schodnicovou konstrukcí, mezi kterou bude lomen žebírkový 

pochozí plech. Jednotlivé stupně i podstupnice budou plné. Součástí schodišť bude i konstrukce 

zábradlí, která bude tvořena nosným rámem oboustranně opláštěným černošedým plechem.  

6.12 Výplně otvorů 

Prosklené stěny, prosklené fasády budou z fasádního systému – hliníkových profilů 

s přerušeným tepleným mostem, zasklená izolačními trojskly. Konstrukce rámů oken, prosklených stěn 

a dveří bude provedena v černošedé barvě.  

6.13 Úpravy povrchů vnitřních - omítky 

Dle specifikace místností budou stěny a stropy opatřeny omítkou. V místě přechodů 

jednotlivých typů materiálů, překladů nebo při nutnosti aplikace větší tloušťky omítky je nutné vložit 

armovací tkaninu. Veškeré vnější rohy budou opatřeny podomítkovými ochrannými profily. Omítky 

budou splňovat požadavky na jejich použití.  
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6.14 Úpravy povrchů vnitřních - sádrokartony 

Finální úprava: tmelení, broušení, dvakrát nátěr kvalitní otěruodolný bílý - bude proveden dle 

firemních předpisů a typových detailů výrobce 

6.15 Úpravy povrchů vnitřních - obklady keramické  

Obklady budou slinuté dlaždice, glazované obklady musí být v I. kvalitativní třídě. Pro objekt 

budou použity rozměry a barevné kombinace obkladů a dlažeb kladených v pravoúhlém rastru. Povrch 

obkladů a dlažeb bude matný. Výška obkladů bude dle specifikace  v PD nebo do výšky podhledu. 

Stěny pod obklady budou podhozeny jádrovou omítkou. Stěny a podlaha koupelen budou opatřeny 

hydroizolačním nátěrem.  

6.16 Úpravy povrchů vnitřních - malby 

Povrchy, které mají jako podkladní vrstvu provedenou omítku, sádrokarton budou opatřeny 

interiérovou malbou. Malby budou prováděny disperzní barvou (barva bílá), ve dvojnásobné vrstvě na 

penetrovaný, suchý a nemastný podklad. 

6.17 Klempířské výrobky 

Pro oplechování prvků obvodového pláště (atiky, parapety,…) bude použit TiZn plech tl. 0,8 mm 

barvě dle hliníkových profilů oken a prosklených stěn.  

6.18 Zámečnické výrobky 

Jedná se například o zábradlí, schodiště, větrací mřížky, kolárna, madla či dveře. Všechny 

ocelové zámečnické výrobky budou žárově zinkovány ponořením do zinkové lázně. Minimální tl. 

povlaku bude 70µm (505g/m2).  

Převzato z technické zprávy  

 

7 Objekt SO 02 - Provizorní informační centrum 

Objekt využívá kontejnerový systém, který je možno snadno členit na jednotlivé moduly či 

libovolně spojovat do různých celků. Provizorní informační centrum bude tvořit 7 modulů. Uvnitř se bude 

nacházet pokladna, toalety pro návštěvníky, 2 kanceláře, zasedací místnost a zázemí zaměstnanců s 

toaletou. 

 



24 
 

8 Objekt IO 02 - Sadové úpravy a úprava pěších komunikací 

Lokalita je dopravně napojena asfaltovou komunikací z Mikulčic, která končí v areálu. Doprava 

Kapacita parkoviště je zcela dostačující i pro předpokládané rozšíření počtu návštěvníků. V okolí 

návštěvnického centra budou odstraněny výsadby vzniklé poněkud živelným způsobem nekoncepčního, 

náhodného založení. Dřeviny jako jalovce, dřišťály a další zahradnické odrůdy působí v přírodním 

charakteru území cizorodě. Dosadby stromového patra jsou plánovány v minimálním rozsahu.  

Předmětem řešení je úprava bezprostředního okolí návštěvnického centra, vybudování 

přístupového chodníku a cesty. Bude provedena demolice stávajících zpevněných ploch kolem 

návštěvnického centra. S ohledem na nutnost bezbariérového napojení objektu bude okolí 

návštěvnického centra navýšeno o cca 30-50 cm. U mlatové cesty budou instalovány plastové 

obrubníky a použita štěrkodrť frakce 0/63, tl. 150 mm barva šedo-béžová, s podílem jílu (mlat).  

 

9 Objekt IO 03 - Mobiliář a informační systém 

Území je v současnosti vybaveno standardním mobiliářem ve stavu, odpovídajícím stáří a 

omezené údržbě. Stávající mobiliář bude demontován a odvezen na skládku. 

Cílem je umístit do řešeného území mobiliář pro návštěvníky areálu, korespondující s celkovou 

koncepcí návrhu jakožto jeho nedílnou součástí. 

Informační tabule bude tvořena z materiálů, jež korespondují s hlavními použitými materiály v 

celém areálu, jež jasně oddělují původní vrstvu a vrstvu zcela novou. Spodní část tabule tvoří obklad 

z COR-TENu, horní část je tvořena třívrstevným sklem 

Lavičky, sedátka, stolky, stojany na kola a odpadkové koše jsou opět navrženy materiálů 

charakterizující nejnovější vrstvu. Bočnice jsou z COR-TENu, sedák z tropického dřeva. Mobiliář bude 

kotven do terénu pomocí zemních vrutů. Tím dojde k minimalizaci výkopů a zároveň i snadno 

demontovatelný bez zanechání větších stop.  

 

10 Objekt IO 04 - Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 

Splaškové odpadní vody jsou ukončeny v kontrolní šachtě u jihozápadní fasády. Následně jsou 

přes přípojku splaškový kanalizace napojeny do bezodtokové jímky, umístěné při jižní fasádě objektu. 

Potrubí kanalizace bude provedeno z plástového potrubí a tvarovek z PP – HT, spojovaní hrdly s 

těsnícími pryžovými kroužky. 
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11 Objekt IO 05 - Přípojka dešťové kanalizace 

Přípojka dešťové kanalizace je tvořena potrubím a retenčním vsakovacím perem. Dešťové vody 

jsou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace bude prováděna v místech 

archeologického výzkumu a nebude tedy nutno provádět výkopové práce, pouze dle nutnosti upravit 

pláň dna výkopu, případně výkop prohloubit. Při provádění zásypů rýhy je nutno zajistit dostatečné 

hutnění, aby bylo zamezeno poškození podzemního vedení v důsledku dodatečného sedání zásypu.  

Kanalizační potrubí PVC KG bude uloženo do pískového lože. Obsyp potrubí bude proveden 

nesoudržným matriálem, zrnitost max. 8 – 16 mm, hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 

mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Po ukončení obsypu je navržen zásyp rýhy 

nesoudržným materiálem (štěrk fr. 16/32) ve vrstvách po 300 mm. Nad obsypem bude uložen 

zahradnický substrát.  

Uložení perforovaného drenážního potrubí DN 200 bude obaleno filtrační geotextilií a uloženo 

do štěrku fr. 0/16. Výstavba kanalizace bude prováděna proti spádu potrubí. 

 

12 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

12.1 Staveništní doprava  

Hlavní staveništní komunikace a prostor před staveništními buňkami bude tvořena ze 

štěrkového vrstvy o mocnosti 100mm. Tato vrstva bude od původního terénu separována pomocí 

podkladní geotextílie. Vzhledem k unikátnosti složení jednotlivých vrstev zemní pláně není možné 

dočasné komunikace a plochy vytvářet pouze štěrkovými podklady bez vhodné separace.  

Obslužný prostor kolem budovy návštěvnického centra bude tvořen štěrkovým ložem o 

mocnosti 100mm. Zde rovněž použijeme separační vrstvu. Vzhledem k probíhajícímu archeologickému 

průzkumu může dojít k situaci, kdy bude potřeba tuto vrstvu dočasně odstranit. Při této události musí 

dojít ke vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a pověřenými osobami za archeologický průzkum.  

12.2 Energetické sítě 

Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka. Ta bude vycházet 

z původního odběrného místa na západní straně budovy návštěvnického centra. Staveništní přípojka 

bude vedena v kabelovém žlabu a případně po celé délce doplněna o topný kabel. Po přivedení k místu 

míchacího centra a sanitárních buněk bude vyvedena na povrch a upevněna k zaraženému dřevěnému 

kůlu. Na konec přípojky umístíme rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude 

pokrytí potřeby vody pro hygienické účely, jako záměsovou vodu pro přípravu betonových a maltových 
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směsí, pro ošetřování betonových konstrukcí a pro napojení staveništní míchačky. Proti případnému 

zamrzání bude použit odporový drát, který omotáme kolem staveništní přípojky v nadzemní části. Nově 

vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 25mm, tj. 1 palce. 

Přípojka elektrické energie bude vedena od původního hlavního rozvaděče návštěvnického 

centra, který se nachází na západním rohu budovy. Vzhledem k možnosti minimálního zásahu do země, 

je nutné stejně jako vodovodní přípojku ji umístit do plastových přejezdů. z důvody provádění 

archeologického průzkumu povedeme kabelové žlaby k mobilnímu opocení. Zde přípojku vytáhneme do 

výšky 3m nad terén. Umístíme ji na provizorní sloupy z lešenářských trubek. Takto ji dovedeme až ke 

staveništním buňkám. Přípojka je dimenzována pro pokrytí potřeby elektrického nářadí, vybavení 

staveništních buněk a venkovního osvětlení. Nově vybudovaná elektrická přípojka je nadimenzována 

pro výkon 25.66kW. 

Vzhledem k absenci splaškové kanalizace bude pod sanitární buňku umístěn fekální tank s 

objemu 9m3. Pro snadný přístup do sanitární buňky bude v místě vstupu sestava 3 ocelových stupňů. 

Vývoz odpadu bude prováděn 1x za týden. 

 

13 Stavebně technologická část   

13.1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

Tato část diplomové práce se zabývá návrhem jednotlivých tras pro zajištění zdrojů pro 

provedení stavby. Dále je zde popsáno použité dopravní značení v místě stavby. 

Textová část je uvedena ve zprávě A2 

Výkresová část je uvedena v přílohách B1, B2 

13.2 Časový a finanční plán stavby – objektový 

Tato část diplomové práce se zabývá dobou výstavby a čerpání financí celé stavby. 

Grafická část je uvedena ve zprávě A3. 

13.3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 

Tato část diplomové práce se zabývá popisem realizace hlavních technologických etap. A to 

zejména bouracími pracemi, zemními a základovými konstrukcemi, pilotovými základy, montáží ocelové 

konstrukce, opláštění fasády COR-TENovým plechem, střešní konstrukcí a sádrokartonovými 

konstrukcemi. 

Textová část je uvedena ve zprávě A4. 
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13.4 Projekt zařízení staveniště 

Tato část diplomové práce se zabývá popisem zařízení staveniště pro budovu návštěvnického 

centra. Technická zpráva zařízení staveniště obsahuje celkové uspořádání prostoru pro nově vznikající 

objekt. Je zde popsáno rozmístění a nutný počet staveništních buněk, popis nově vybudovaných 

staveništních přípojek a jejich navržené dimenze. Je zde řešena vertikální a horizontální doprava, 

míchací centrum, skládka materiálu a přístupová komunikace s oplocením. 

Textová část je uvedena ve zprávě A5. 

Výkresová část je uvedena v přílohách B3.1, B3.2 

13.5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

Tato část diplomové práce se zabývá návrhem jednotlivých stavebních strojů a mezaninů pro 

provedení stavby. Jsou zde popsány veškeré důležité informace o použitých strojích. 

Textová část je uvedena ve zprávě A6. 

13.6 Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 

Tato část diplomové práce se zabývá návrhem provádění jednotlivých prací v čase, výpočet 

doby trvání činností a vytvoření harmonogramu výstavby objektu SO01 

Grafická část je uvedena ve zprávě B9.1. 

Výpočtová část je uvedena ve zprávě B9.2. 

13.7 Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO01 

Tato část diplomové práce se zabývá výpočtem ceny pro stavebně konstrukční část objektu 

SO01. Dále je zde popsána potřeba jednotlivých strojů v čase a určení počtu pracovníků na stavbě. 

Výpočtová část je uvedena ve zprávě B.8. 

Grafická část je uvedena v přílohách B10.1, B10.2. 

13.8 Technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce 

Technologický předpis je sestaven pro vypracování montované ocelové konstrukce 

návštěvnického centra. Součástí tohoto technologického předpisu je také schéma pojezdů autojeřábu 

s popisem jednotlivých pozic a kontrolní a zkušební plán kvality. 

 

Obsah technologického předpisu: 

1. Obecné informace  
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2. Materiály 

3. Převzetí pracoviště 

4. Pracovní podmínky 

5. Personální obsazení  

6. Stroje a pracovní pomůcky 

7. Pracovní postup 

8. Kontrola jakosti 

9. BOZP 

10. Ekologie 

 

Textová část je uvedena ve zprávě A.9. a A.10. 

Grafická část je uvedena v přílohách B5.1, B5.10. 

Výpočtová část je uvedena v příloze B.10. 

13.9 Technologický předpis pro opláštění budovy COR-TENovým plechem  

Technologický předpis je sestaven pro vypracování opláštění budovy COR-TENovým plechem. 

Součástí tohoto technologického předpisu jsou také kladečské plány opláštění budovy a kontrolní a 

zkušební plán kvality. 

 

Obsah technologického předpisu: 

1. Obecné informace  

2. Materiály 

3. Převzetí pracoviště 

4. Pracovní podmínky 

5. Personální obsazení  

6. Stroje a pracovní pomůcky 

7. Pracovní postup 

8. Kontrola jakosti 

9. BOZP 

10. Ekologie 

 

Textová část je uvedena ve zprávě A.11. a A.12. 

Grafická část je uvedena v přílohách B.7. 

Výpis prvků je uveden v příloze B.11. 
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13.10  Plán BOZP 

Zde jsou popsány možná rizika a následná opatření při provádění stavebních prací. Pro popsání 

možných rizik a opatření bylo zejména využito nařízení vlády 591/2006 Sb. - o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 

Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je zde popsán chod staveniště a související 

opatření spolu c činností koordinátora BOZP. 

 

Textová část je uvedena ve zprávě A.14. 
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1 Situace širších dopravních vztahů 

Značení širších tras je uvedeno v příloze B1. 

Popis dopravního značení v místě stavby je uvedeno v příloze B2. 

2 Definice tras 

2.1 Doprava betonové směsi - Trasa A 

CEMEX Hodonín 

Směs bude na místo stavby dopravována pomocí mix pumpy Schwing FBP o objemu 

4,5m3, případně pomocí autodomíchávače Tatra 815 s přepravním objemem  9 m3. Betonárka se 

nachází v blízkosti budované stavby. Díky tomu bude dle potřeby zajištěna plynulá doprava 

betonové směsi. V případě nedostupnosti mix pumpy využijeme autočerpadla Schwing, která je také 

v této betonárce přítomna. 

 

adresa:  U Kyjovky 7 (areál VHS-Plus) 

695 01 Hodonín 

 

− délka trasy: 9,8km 

− průměrná dojezdová doba: 18 minut 

 

 

obr. 2.1 Doprava betonové směsi 

 



33 

 

2.2 Doprava ocelové konstrukce návštěvnického centra – Trasa B 

OK mont - STM, spol. s r.o. 

Ocelová konstrukce bude dopravována z výrobního závodu firmy OK mont. Pro dopravu 

použijeme tahač DAF XF 105 s návěsem Krone Profi Liner SPD 27. Vzhledem k celkové hmotnosti 

ocelové konstrukce návštěvnického centra bude zapotřebí provést 5 jízd pro dopravu ocelových 

prvků budovy a 2 jízdy pro dopravu ocelové konstrukce rozhledny. Stavba bude předzásobena 

minimálně 3 dny před začátkem montážních prací. 

 

adresa:  Bohunická 50/133 

619 00Brno 

 

− délka trasy: 67,2 km 

− průměrná dojezdová doba je 1 hodina a 10 minut 

 

obr. 2.2 Doprava ocelové konstrukce 
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2.3 Doprava pilotovací soupravy Trasa C 

KELLER spol. s r.o. 

Doprava pilotovací soupravy Soilmec SF 50 je navržena z vozového parku firmy KELLER. 

Tato souprava je dostatečná pro provedení předepsaných prací a nachází se v přijatelné vzdálenosti 

od stavby. Pro dopravu pilotovací soupravy bude potřeba požádat o povolení k nadrozměrné 

přepravě, a to zejména na přepravu hmotných objektů. Na trase se nevyskytují mosty, které by naši 

trasu omezovaly. Poloměry jednotlivých zatáček jsou dostačující. Použijeme doprovodného vozidla, 

které umožní bezpečný průjezd až na místo stavby. 

 

adresa:  Vídeňská 120 

619 00 Brno 

 

− délka trasy: 67,5 km 

− průměrná dojezdová doba je 1 hodina a 10 minut 

 

 

obr. 2.3 Doprava pilotovací soupravy 
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2.4 Doprava prvků opláštění a ostatní stavební materiál – Trasa D 

DEK a.s. pobočka Brno 

Vzhledem k odběru prvků opláštění systému DEK, bude vhodné uzavření rámcové smlouvy 

a odebírat i veškerý ostatní stavební materiál. Doprava bude zajištěna pomocí nákladního 

automobilu MAN TGA 26 s hydraulickou rukou. Přepravovaný materiál bude ukládán po celé ložné 

ploše automobilu a dostatečně zajištěn. Řidič bude odpovídat za upevnění a přepravu nákladu. 

Materiál bude přepravován na vhodných podkladních prvcích (paletách), abychom umožnili jeho 

jednoduchou skládku. 

 

adresa:  Pražákova 625/52a 

61900 Brno - Horní Heršpice 

 

− délka trasy: 67,5 km 

− průměrná dojezdová doba je 1 hodina a 10 minut 

 

 

obr. 2.4 Doprava prvků opláštění a stavebního materiálu 
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2.5 Doprava autojeřábu AD 20 – Trasa E 

Autojeřáby Dolan s.r.o. 

Doprava autojeřábu AD20 je naplánována z firmy Autojeřáby Dolanský. Autojeřáb se 

nachází ve městě Kyjov. Jeho dopravní vzdálenost je dobrá. Při provádění montážních prací bude 

možné tento stroj parkovat na návštěvnickém parkovišti před budovou návštěvnického centra. 

Staveniště bude průběžně hlídané. 

 

Adresa:   třída Palackého 203/10 

697 01 Kyjov 

 

− délka trasy: 32,8 km 

− průměrná dojezdová doba je 35 minut 

 

 

obr. 2.5 Doprava autojeřábu 

2.6 Skládka zemin a stavební suti - Trasa F 

Skládka zemin a sutě se nachází v dostupné vzdálenosti od stavby. Doprava zemin bude 

prováděna nákladním automobilem Tatra 815 S3. Doprava sutě pomocí nákladního automobilu 

v provedení s kontejnerem. Ostatní odpady budou za úlatu odváženy do sběrného dvora 

v Hodoníně. 
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Skládka Hodonín 

 

Adresa:   Pánovská 

695 01 Kyjov 

 

− délka trasy: 14,8 km 

− průměrná dojezdová doba je 25 minut 

 

 

obr. 2.6 Skládka zemin a stavební suti 

3 Doprava v místě stavby 

Primárně bude doprava jednotlivých prvků a materiálů zajištěna přes příjezdovou bránu 

v severní části staveniště. Případně dojde k demontáži části dílcového oplocení 

Na příjezdovou bránu umístíme dopravní značku, která bude omezovat maximální rychlost 

pohybu na staveništi na 10km/h. Její platnost bude pro celý prostor staveniště.  Dále zde bude 

umístěna bezpečnostní tabulka zakazující vstup nepovolaným osobám a značka umožňující vjezd 

pouze dopravní obsluze. Na stranu do staveniště umístíme značku Stůj, dej přednost v jízdě. Do 

vzdálenosti 30m od staveniště umístíme značky Jiná nebezpečí, které budou upozorňovat na blízký 

výjezd vozidel ze stavby. Dopravní značení bude odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 

30/2001. 

 



38 

 

  

obr.2.7 Maximální dovolená rychlost – B20a 

 

 

obr.2.8 Nepovolaným vstup zakázán 

 

 

obr.2.9 Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu – B01 

 

 

obr.2.10 Stůj, dej přednost v jízdě – P6 
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obr.2.11 Jiná nebezpečí s doplňující značkou – A22 

 

Návrh dopravního značení byl proveden dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích. 
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1 Časový a finanční plán stavby 

Časový a finanční plán stavby je uveden v příloze B9.3 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 

patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-

TENovými plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

2 Obecné informace o stavbě  

Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 

stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 

Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 

Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 

návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  

Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 

směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 

nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 
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vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 

západní straně objektu. 

2.1 Rozsah staveniště 

Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v zákoně 591/2006 Sb. Naše staveniště 

bude zřízeno a provozováno dle tohoto předpisu.  

Staveniště se nachází na pozemcích s označením: 2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120. Pozemky 

jsou ve vlastnictví investora stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.1 Rozsah zařízení staveniště 

2.2 Informace o staveništi 

Staveniště pro přístavbu návštěvnického centra se nachází v jihovýchodní části území obce 

Mikulčice. Plocha staveniště ze severní strany navazuje na příjezdovou komunikaci s parkovištěm. 

Z ostatní stran je staveniště ohraničeno zelenou plochou. Staveniště se nachází v rovinatém terénu. 

Celková plocha staveniště je 2960m2. Je nepravidelného obdélníkového tvaru. Na staveništi se 

nachází stávající budova návštěvnického centra, která je předmětem rekonstrukce, vyskytují se zde 

nízké stromy a náletové dřeviny. Ty budou před zahájením zemních prací odstraněny.  Příjezd do 

prostoru staveniště bude umožněn ze severní strany z návštěvnického parkoviště. 
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2.3 Informace o rozsahu hlavního stavebního objektu 

Návštěvnické centrum Mikulčice 

Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 

Obestavěný prostor: 4500 m3 

Celková užitná plocha: 944 m2 

3 Členění stavby na stavební objekty 

3.1 Stavební objekty 

Označení Název stavebního objektu 

IO 01 Sadové a terénní úpravy 

IO 02 Mobiliář a informační systém 

IO 03 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 

IO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO01 Budova návštěvnického centra 

SO02 Provizorní informační centrum 

 

4 Popis jednotlivý technologických etap výstavby 

4.1 Bourací práce 

 Před prováděním bouracích prací je třeba nejdříve dozdít otvory po demontovaných výplních 

otvorů, aby tak byla zajištěna větší tuhost ponechávaných konstrukcí. Skladba střešního pláště bude 

demontována i s nosnou konstrukcí střechy. Bude kompletně zbourána stávající vstupní část. Stávající 

základové konstrukce budou ponechány.  

 Budou demontovány stávající okenní a dveřní výplně. V některých částech bude provedeno 

zbourání parapetních částí pod demontovanými okny. V případě bourání otvorů pro nová okna a dveře 

bude nadpraží otvoru podchyceno ocelovými profily. Budou zbourány některé vnitřní příčky a stěny.  
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 Konstrukce stávajících podlah budou ponechány. V prostoru současného vstupního prostoru, 

nových toalet pro veřejnost a zázemí pro průvodce v 1.NP bude kompletně vybourána podlahová 

konstrukce z důvodu realizace nového vedení vnitřní kanalizace a archeologického výzkumu.  

4.1.1  Strojní vybavení 

Velké stroje 

- Autojeřáb Tatra AB 063      1 ks 
- Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K   1 ks 
- Třístranný sklápěč Tatra 815 S3    2 ks 
- Smykový nakladač Bobcat S175    1 ks 

Ruční nářadí 

- Kladivo hydraulické CAT 126 + hydraulický agregát PP120 1 ks 
- Bourací kladivo Makita HM1101C    2 ks 
- Motorová pila HUSQVARNA 435    1 ks 

Měřicí přístroje 

- Nivelační přístroj Leica NA 720     1ks 

4.1.2 Časový plán 

5.10 – 18.12.2016 

4.1.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 1x řidič nakladače 
- 1x vysokozdvižného vozíku 
- 2x řidič nákladního automobilu 
- 4x pomocný stavební dělník 

4.1.4 Výkaz výměr pro bourací práce 

Typ činnosti Výměra  Jednotka 

Bourání příček cihelných tl. 15 cm 202,36 m2 

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 73,16 m3 

Bourání mazanin betonových  9,50 m3 

Bourání betonových podkladů 14,25 m3 

Vybourání dřevěných rámů oken plochy do 2 m2 34,83 m2 

Vybourání dřevěných rámů oken plochy do 4 m2 19,44 m2 
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Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2 8,27 m2 

Vybourání kovových dveřních zárubní plochy nad 2 m2 4,83 m2 

Otlučení omítek vnitřních stěn  279,52 m2 

Demolice původního vstupu 232,97 m3 

Demontáž krovů vázaných  593,34 m 

Demontáž dřevěného podbití 242,57 m2 

4.1.5 Pracovní postup bourací prací 

- vysazení otvorových výplní a vybourání rámů 
- zazdívka otvorových výplní a osazení nových ocelových překladů 
- bourání cihelného zdiva 
- kompletní rozebrání střešní konstrukce  
- kompletní vybourání původního vstupu návštěvnického centra 
- vybourání části betonové podlahy 1. NP 

4.1.6 Kontrola jakosti provádění bouracích prací 

Vstupní 

- kontrola zabezpečení stavby a odpojení kabelových vedení 
- kontrola vyznačení douraných konstrukcí 
- kontrola projektové dokumentace 

Mezioperační 

- kontrola provádění bouracích prací 
- kontrola provádění bourání dle projektové dokumentace 
- kontrola dodržování podmínek BOZP 
- kontrola separování odpadu do předem připravených nádov 

Výstupní 

- kontrola dokončení bouracích prací  
- kontrola výškové úrovně ponechaného zdiva 

 

4.2 Zemní práce 

Výkop kolem budovy bude odborně proveden archeology. Vykop bude probíhat jednak kolem 
budovy návštěvnického centra, dále pak v prostoru nově prováděných základových desek. Hloubka 
výkopu kolem budovy je určena na 1,55m.  Hloubka výkopu v prostoru nově navržených základových 
desek je určena na 1.45. Archeologové zajistí přesun výkopu do vzdálenosti 5m. Následně bude část 
výkopu uložená na mezideponii, část výkopu bude odvozena na skládku v Hodoníně. Po provedení 
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archeologického výzkumu při 1. Etapě provedeme zásyb původně vytěženosti zeminou. Budeme hutnit 
po vrstvách o tloušťce max. 300mm.  

4.2.1 Strojní vybavení 

Velké stroje 

- Rýpadlo – nakladač CAT 442E    1 ks  
- Smykový nakladač Bobcat S175    1 ks 
- Vibrační pěch Bomag BT 65     1 ks 
- Ježkový válec Bomag BMP 850    1 ks 

4.2.2 Časový plán 

27.1. – 7.2. 2017;  8.3. – 3.5. 2017 

4.2.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 1x řidič nakladače 
- 1x řidič rypadla 
- 2x řidič nákladního automobilu 
- 3x pomocný stavební dělník 

4.2.4 Výkaz výměr pro zemní práce 

Typ činnosti Výměra Jednotka  

Zemina z archeologického průzkumu 499,45 m3 

Základová patka pod rozhlednou 29,05 m3 

Zemina pro zpětný zásyp 249,45 m3 

4.2.5 Pracovní postup zemních prací 

- vytýčení polohy výkopových prací 
- provádění výkopů do předem stanovené hloubky 
- provedení úpravy základové spáry 
- průběžný odvoz zeminy na skládku zemin, část bude ponechána na mezideponii pro 

zpětný zásyp 
- po provedení archeologického průzkumu provést zasypání výkopu na dolní hranu 

základových patek 
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4.2.6 Kontrola jakosti zemních prací 

Vstupní 

- ověřeni správnosti vytyčeni staveniště 
- převzetí staveniště 
- kontrola vyznačeni podzemních vedeni 
- kontrola projektové dokumentace 

Mezioperační 

- kontrola správného směru hloubení výkopu 
- kontrola hloubky výkopu  

Výstupní 

- kontrola nivelačním přístrojem rovinnosti výkopu na dně stavební jamy, povolená 
odchylka je 30mm 

4.3 Vrtané piloty CFA 

Stávající základové konstrukce budou ponechány a nové konstrukce budou založeny převážně 

na pilotách metodou CFA, tak aby byly minimalizovány zásahy do archeologického terénu pod 

povrchem. Nové založení objektu je navrženo na pilotách vetknutých do vrstev štěrků. Piloty pod 

nosnými sloupy jsou navrženy průměru 500 mm. Délka pilot odpovídá zatížení a je navržena 6m. 

S ohledem na skutečnost, že trvanlivost betonu vůči agresivnímu prostředí je zajištěna množstvím 

cementu a požadavkem vodního součinitele je beton pro piloty definován jako vodostavebný třídy C 

20/25 s předepsaným vodním součinitelem. Piloty jsou vyztuženy betonářskou výztuží 10505 (R) - 6 ks 

svislých Ø 16 mm a ovinuty spirálou Ø 6 mm, jejíž výška závitu je cca 250 mm. Svislá výztuž pilot bude 

ukončena cca 100 mm pod horním lícem hlavice piloty. Založení rozhledny je navrženo metodou CFA 

na pilotách vetknutých do vrstev slídnatých jílů. Piloty pod základovou deskou rozhledny jsou navrženy 

průměru 700 mm. Délka pilot je navržena 8m. 

4.3.1 Strojní vybavení 

Velké stroje 

- Pilotovací souprava SOILMEC SF-50   1 ks 
- Mixpumpa Schwing FBP 21     1 ks 
- Návěs Goldhofer STZ-L 4-45/80    1 ks 
- Tahač návěsu Daf XF 105      1 ks 
- Třístranný sklápěč Tatra 815 S3    1 ks 
- Smykový nakladač Bobcat S175    1 ks 

Ruční nářadí elektrické 
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- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP     1 ks 
- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 

Měřící přístroje 

- Nivelační přístroj Leica NA 720     1ks 

4.3.2 Časový plán 

8.2. - 7.3. 2017 

4.3.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 2x geodet 
- 1x vrtmistr 
- 1x obsluha vrtné soupravy 
- 4x pomocný stavební dělník 
- 1x obsluha nakladače 
- 1x řidič mixpumpy 

4.3.4 Výkaz výměr pro vrtané piloty CFA 

Typ činnosti Výměra Jednotka  

Výplň pilot z železobetonu C20/25 102,30 m3 

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 4,60 t 

Zřízení pilot o průměru 500 a 700mm 362,00 m 

4.3.5 Pracovní postup vrtané piloty CFA 

- zaměření pilot geodetem, vyznačení středu pilot 
- zahájení vrtných prací, plynulý průběh vrtání 
- dokončení vrtu piloty v projektem stanovené hloubce 
- betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 
- zasunutí armokoše do čerstvě vybetonované pilot, zabránění utopení armokoše 
- dokončení piloty, kontrola vyčnívající výztuže, odstranění degradovaného betonu a 

následné začištění 
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4.3.6 Kontrola jakosti pilot CFA 

Vstupní 

- kontrola vytýčení pilot 
- kontrola dodaného materiálu 

Mezioperační 

- kontrola průběhu vrtání, svislost, hloubka, průměr piloty 
- kontrola provádění betonáže pilot 
- kontrola osazování výztuže do betonu 

Výstupní 

- kontrola ošetření betonu 
- kontrola konečného provedení pilot 

4.4 Základové konstrukce 

Typ činnosti Výměra  Jednotka 

Železobeton základových desek C 25/30 57,79 m3 

Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 2,78 t 

Beton základových pasů prostý C 25/30 16,40 m3 

Bednění stěn základových pasů - zřízení 77,67 m2 

Železobeton základových patek C 25/30 60,61 m3 

Bednění stěn základových patek - zřízení 127,20 m2 

Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505 6,72 t 

4.4.1 Strojní vybavení 

- Pila kotoučová Einhell BT-CS 1400/1    1 ks 
- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- Vibrační lišta Enar QRZ     1 ks 
- Svářecí agregát Einhell BT-EW160    1 ks 
- Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP     1 ks 
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4.4.2 Časový plán 

10.3. – 19.4. 2017; 15.5. – 18.5. 2017; 14.8. – 30.8. 2017;  

4.4.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí  
- 1x mistr      
- 2x betonář / vazač výztuže 
- 4x pomocný stavební dělník 
- 1x řidič mixpumpy 

4.4.4 Pracovní postup základové konstrukce 

- kontrola a případná úprava základové spáry, provedení úpravy pilotových hlavic, 
provedení úpravy stěrkového násypu ŽB desek 

- sestavení dřevěného bednění 
- vyvázání armovacích košů, vložení do bednění a následné propojení v bednění, 

položení KARI sítí s přesahem o 100mm 
- ošetření bednění a kontrola před provedením betonářských prací 
- provedení vlastní betonáže základových konstrukcí, kontrola provádění hutnění 

4.4.5 Kontrola jakosti základových konstrukcí 

Vstupní 

- kontrola podkladových vrstev 
- kontrola dodaného materiálu 

Mezioperační 

- kontrola montáže bednění, stability, těsnosti 
- kontrola vyvazování a ukládání výztuže dle dokumentace 
- kontrola kontrola provádění betonářských prací 

Výstupní 

- kontrola ošetření betonu 
- kontrola konečného provedení základových konstrukcí 

 

4.5 Ocelová konstrukce návštěvnického centra 

4.5.1 Strojní vybavení 

Velké stroje 

- Autojeřáb Tatra AD 20       1 ks 
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- Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP    2 ks 
- Tahač návěsu Daf XF 105      1 ks 
- Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS    1 ks  
- Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K   1 ks 

Ruční nářadí elektrické 

- Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- Vrtací kladivo HITACHI DH28PC     1 ks  
- Průmyslový vysavač SPIT AC 1600     1 ks 
- Míchadlo Bosch GRW 12 E     1 ks 
- Rázový utahovák Hilti SI 100     2 ks 

Měřící přístroje 

- Nivelační přístroj Leica NA 720     1ks 

4.5.2 Časový plán 

9.6.– 20.7.2017;  7.11. – 10.11.2017 

4.5.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)          
- 1x vazač        
- 1x jeřábník       
- 3x montážní osoba 
- 1x pomocný dělník 
- 1 x obsluha vysokozdvižného vozíku 

4.5.4 Výkaz výměr pro ocelovou konstrukci 

Typ činnosti Výměra  Jednotka 

Ocelová konstrukce návštěvnického centra  61, 957 t 

Ocelová konstrukce rozhledny 14,747 t 

4.5.5 Pracovní postup ocelovou konstrukci 

Montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je rozdělena do 10 pracovních pozic. 

Z každé pozice dojde k osazení části konstrukce, která bude mít dostatečnou statickou tuhost, 

Jednotlivé pozice jsou voleny tak, aby bylo možné provést montážní práce bez nutnosti přejezdů 

autojeřábu. 
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Pozice 1 

Osazovací prostor pozice 1 je navržen mezi osami 2-4 a A až F. 

• Osazení sloupů S1 na ose 2, osazení sloupů S1 na ose 4 
• Osazení obvodových vaznic V47 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V48na ose 4 
• Osazení vnitřních vaznic V1+V2 na ose A, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 

k ose F 
• Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami A-B 
• Montáž hřebene střechy z prvků R43 
• Osazení stěnových ztužidel Z3+Z6 na ose 2, osazení stěnových ztužidel Z4+Z6 na ose 4 

Pozice 2 

Osazovací prostor pozice 2 je navržen mezi osami 2-4 a F až J. 

• Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 
• Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V49na 

ose 4 
• Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 

k ose J 
• Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 

Pozice 3 

Osazovací prostor pozice 3 je navržen mezi osami 1-3 a K až Q. 

• Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 
• Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V49na 

ose 4 
• Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 

k ose J 
• Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 

Pozice 4 

Osazovací prostor pozice 4 je navržen mezi osami 1-3 a Q až V. 

• Osazení sloupů S11 až S15 na ose 3, osazení sloupů R1.2,S15,R1.3 na ose 1 
• Osazení obvodových vaznic V48 na ose 1, montáž svislých konstrukcí (sloupků) S25-S28 na 

ose 1, následné osazení vaznice V60  
• Osazení obvodových vaznic V48 na ose 3 
• Osazení vnitřní vaznice V7 na ose R, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem k ose V 

Pozice 5 

Osazovací prostor pozice 5 je navržen mezi osami 1-3 a V až Z. 

• Osazení sloupů S16 až S19 na ose 1, osazení stěnových sloupů S30 na ose Z osazení sloupů 
S16 až S19 na ose 3 

• Osazení obvodových vaznic V48, vaznice V67 na ose 1, následně osazení obvodových vaznic 
V48, vaznice V67 na ose 3 

• Osazení vnitřní vaznice V7 na ose W, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem k ose Z 
• Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami X-Y 
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• Osazení vodorovných ztužidel Z12 mezi osami Y-Z 
• Osazení stěnových ztužidel Z5 na ose 1, osazení stěnových ztužidel Z4 až Z7 na ose 3 

Pozice 6 

Osazovací prostor pozice 6 je navržen mezi osami 3-4 a J až Q. 

• Osazení sloupů S4 a S7 na ose 4 
• Osazení obvodové vaznice V63 mezi osami N až Q, na ni bude osazena dvojice sloupků 

S31+S32 
• Osazení stěnových vaznic V67 mezi sloupky S31,S32 a okrajovými sloupy, následně provedení 

vrchní obvodové vaznice V53 
• Osazení obvodových vaznic V36 na ose K, vaznic V59 a V68na ose 4 
• Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 
• Osazení stropních vaznic V36-V38 mezi osami K-P 
• Osazení vodorovných ztužidel mezi osami K a L, dále mezi osami M a L 

Pozice 7 

Osazovací prostor pozice 7 je navržen mezi osami 1-2 a A až J. 

• Osazení sloupů S1 na ose E a CH 
• Osazení obvodových vaznic V54,V55 a V56 mezi osami A až I, při vaznic bude použita 3x 

podpěrná stojka o nosnosti min. 30kN a stavební výšce do 5,5m. zajištěna pomocí trojnožky a 
nahoře osazena vidlicí pro uložení vaznice. Demontáž po osazení kompletního bloku OK. 

• Osazení stropních vaznic V39, V40 a V44 na osách A, E a CH pro zajištění částečné tuhosti 
konstrukce 

• Osazení stěnových sloupků S29 a S39 v obvodové stěně mezi osami A až I 
• Osazení horních obvodových vaznic V54, V55 a V56 na ose 1 
• Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 
• Osazení střešních vaznic 2.NP V8 až V12 mezi osami A až E, tím dokončíme část celku 

montáže z dané pozice pro 1. a 2. NP 
• Osazení stropních vaznic 1.NP (V41+V13,V42+V14,V43+V15,V16) spolu s montáží střešních 

vaznic 2.NP (v17+v18+v64,v45+v46+v64). Montáž provádíme od osy F k ose J. postupujeme 
tak, že vždy osadíme spodní vaznici, následně nad ni provedeme montáž horní vaznice 

• Osazení stěnových ztužidel Z13+Z15 na osách A a B 
• Osazení stěnových ztužidel na ose 1 a mezi osami E a F, F a G 

Pozice 8 

Osazovací prostor pozice 8 je navržen mezi osami 1-2 a CH až Z. 

• Osazení dvojic kruhových sloupů R1 mezi osami J až Z 
• Osazení obvodových vaznic V51,V52.1 a V52.2 mezi osami CH až J 
• Osazení stropních vaznic V19 až V35, jednotlivě na osách J až Z 

Pozice 9 

Osazovací prostor pozice 9 je navržen mezi osami 2-4 a na ose A. 

• Osazení stěnových svařenců (kompletů) které jsou tvořeny prvky R19-R23(R7+R28) 
• Osazení stěnových prvků R2-R6+R10, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
• Osazení stěnových prvků R8,R10-R17, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
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Pozice 10 

Osazovací prostor pozice 10 je navržen mezi osami 1-3 a na ose Z. 

• Osazení stěnových svařenců (kompletů) R28+R29+R12 
• Osazení stěnových prvků R32-R33, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 
• Osazení stěnových prvků R30, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 

4.6 Opláštění budovy COR-TENovým plechem 

Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť s větranou mezerou opláštěný plechem. 
Z většiny bude opláštění tvořit cor-tenový rezavý plech, z menší části pak šedočerný plech. Lokálně je 
na fasádě použit perforovaný cortenový plech. Zateplovací systém bude tvořit provětrávaný plášť – 
bude tak zajištěn rychlý odvod vlhkosti, která vzniká při v průběhu užívání a zajistí tak lepší mikroklima 
stavby. Jako tepelná izolace je navržena minerální vlna.  

4.6.1 Strojní vybavení 

Velké stroje 

- autojeřáb Tatra AB 063 s permanentním magnetem GP250  1 ks 
- MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160   1 ks 
- vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K    1 ks 

Ruční nářadí  

- utahovačka s hloubkovým dorazem Hilti ST 1800 
- elektrické prostřihovaci nůžky Narex ENP 20  
- rotační laser Topcon RL H3 CL 
- vrtačka 
- jeřábový permanentní magnet  GP250 s nosností ve svislém směru 80kg 

Měřicí přístroje 

- Laserový nivelační přístroj Topcon RH H3 CL    1 ks 

4.6.2 Časový plán 

26.9. – 30.10. 2017 

4.6.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety, zaučený montážník s největší praxí)  
- 1x mistr pro zajištění opláštění (zaučený montážník)  
- 4x zaučených montážníků  
- 2x pomocný stavební dělník 
- 1x obsluha jeřábu  
- 1x obsluha vysokozdvižného vozíku  
- 1x řidič nákladního automobilu  
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4.6.4 Výkaz výměr pro opláštění budovy 

Typ opláštění Výměra  Jednotka 

Opláštění fasády - obklad stěn COT-TENovým plechem tl.1,5mm na kovový rošt 494,21 m2 

pohled jižní 170,81 m2 

pohled severní  215,5 m2 

pohled východní 53,60 m2 

pohled západní  54,30 m2 

Opláštění fasády - obklad stěn perforovaným COR-TENovým plechem tl.1,5mm 

na kovový rošt 

135,80 m2 

pohled jižní 92,00 m2 

pohled západní 43,80 m2 

Opláštění fasády - obklad stěn kazetami DECASSETTE LE tl.1,5mm na kovový 

rošt 

210,20 m2 

pohled jižní  171,70 m2 

pohled východní 25,40 m2 

pohled západní  13,10 m2 

Opláštění podhledu - COR-TENový plech tl.1,5mm na kovový rošt 110,63 m2 

Hlavní vstup 1.NP  76,72 m2 

Podhled u rozhledny 1.NP 33,91 m2 

4.6.5 Pracovní postup opláštění budovy 

- montáž vodorovného nosného roštu, profily omega OM50 a OM80, pro opláštění 
cihelného zdiva kazetami DEKCASSETTE montáž konzol A140 a profilu Z spolu 
s tepelnou izolací. 
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- montáž pojistné hydroizolace. 
- montáž svislého nosného roštu, Profily omega 110 pro COR-TENové opláštění, 

Profily Z pro kazety DEKCASSETTE v barvě RAL 9006. 
- montáž COR-TENových a fasádních kazet DEKCASSETTE. 

4.6.6 Kontrola jakosti opláštění 

Vstupní 

- Kontrola potřebných podkladů, TP, kladečských plánů 
- Kontrola připravenosti stavby 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 
- Kontrola provizorních staveništních přípojek 
- Kontrola pracovních podmínek 
- Kontrola strojní sestavy 

Mezioperační  

- Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 
- Kontrola osazování prvků dle kladečského plánu  
- Kontrola provádění šroubových spojů  
- Kontrola napojování prvků nosného roštu  
- Kontrola dodržování spár mezi panely  
- Kontrola kompletnosti a rozměrových tolerancí jednotlivých vrstev opláštění před 

započetím následujících vrstev  
- Kontrola opracování detailů  

Výstupní 

- Kontrola provedení v souladu s PD  
- Kontrola celkové rovinnosti a svislosti  
- Kontrola kompletního vizuálního vzhledu kompletnosti provedení 

 

4.7 Střešní konstrukce 

Nad hlavní částí objektu návštěvnického centra je navržena střešní konstrukce dvojího typu – 

klasická skladba s hydroizolační fólií na povrchu a zelená střecha umístěná na pohledové svažující 

straně budovy.  

Konstrukce zelené/klasické střechy bude stvořena ocelovými nosníky I330, přes které je uložen 

trapézový plech s výškou vlny 100 mm. Zelená střecha je navržena jako šikmá s klasickým pořadím 
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vrstev, je zateplena pěnovým polystyrenem EPS ve spádu. Hydroizolace bude povlaková, pro její 

ochranu byla na ni navržena izolace proti prorůstání kořínků. Jako vodoakumulační a ochranná vrstva 

byla vložena strukturovaná rohož. Ta bude překryta vrstvou extenzivního substrátu.   

Klasická střecha bez extenzivní zeleně má stejnou skladbu až na úroveň šedé hydroizolační 

fólie odolné proti UV záření. Střešní vpusti na střeše 2.NP jsou napojené na vnější svody umístěné 

v obvodovém plášti. 

Nad vstupní části objektu je navržena šikmá lomená střecha, jejíž nosná konstrukce je tvořena 

tepelnou izolací vloženou mezi nosné ocelové nosníky a izolací na nosném trapézovém plechu. Finální 

vrchní vrstvu však tvoří šedá hydroizolační fólie odolná proti UV záření. 

4.7.1 Strojní vybavení 

- Svařovací přístroj Leister Triac AT    2 ks 
- Svařovací automat Leister Variant V2   1 ks 
- Vrtačka Hilti       1 ks 

4.7.2 Časový plán 

11.8. – 5.9.2017; 22.9. – 29.9.2017 

4.7.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)  
- 1x mistr pro zajištění provedení střešního pláště  
- 4x zaučených montážníků  
- 2x pomocný stavební dělník 

4.7.4 Výkaz výměr pro střešní konstrukci 

Typ činnosti Výměra Jednotka  

Zelená střecha 354,48 m2 

PVC střecha 255,99 m2 

Střecha nad vstupem 168,45 m2 
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4.7.5 Pracovní postup střešní konstrukci 

- položení tepelné izolace z minerální vaty, kotvení talířovými hmoždinkami pro 
povlakové krytiny 

- provedení hydroizolační vrstvy z M-PVC fólie natavením na terče hmoždinek 
(kotev) 

- provedení vytažení HI vrstvy na atiky a připevnění na poplastované plechy 
- v prostoru zelené střechy rozvinutí separační vrstvy z geotextílie 
- položení vodoakumulační vrstvy 
- rozhrnutí zahradnického substrátu 

 

4.7.6 Kontrola jakosti střešní konstrukce 

Vstupní  

- kontrola předcházejících vrstev 
- kontrola rovinnosti podkladu 
- kontrola čistoty podkladu  
- kontrola dodaného materiálu  

Mezioperační  

- kontrola provedení vrstvy z tepelné izolace bez mezer mezi jednotlivými deskami 
- kontrola provedení izolace se zaměřením na její těsnost a dodržení předepsaných 

přesahů jednotlivých vrstev. 

Výstupní 

- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
- kontrola dokončení střešní konstrukce dle PD 

4.8 Sádrokartonové konstrukce 

V objektu jsou upřednostněny dělící konstrukce realizované suchou výstavbou. Nové nenosné 

stěny budou tvořit sádrokartonové příčky tl. 100, 125 a 150 mm.  V případě příček tl. 150 mm bude 

příčka tvořena nosnými profily šíře 100 mm, mezi kterými bude vložena minerální vlna a z obou stran 

dvojitě opláštěna sádrokartonovými deskami. Příčky tloušťky 125 mm a 100 mm budou z obou stran 

opláštěny jednou vrstvou SDK desky. V případě jejich doplnění o instalační stěny a předstěny jsou 

navrženy konstrukce s větší tloušťkou. Pro sádrokartonové konstrukce, které jsou na hranici prostor 

s výskytem vyšší relativní vlhkosti vzduchu, bude použito opláštění SDK deskami určenými do těchto 

prostor. Veškeré skladby konstrukcí musí splňovat požadavky požární ochrany, zejména pokud tvoří 

hranici požárních úseků.  
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Veškeré podhledy budou řešeny jako hladké sádrokartonové, nad kterými budou rozvedeny 

instalace technického zařízení. V místech, kde je potřeba zajistit přístup k instalacím nad podhledy 

budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých profesí. Všechny podhledy budou 

provedeny se systémovou hliníkovou nosnou konstrukcí dle vybraného dodavatele.  

Veškeré předstěny v zázemí objektu, předstěny koupelen a toalet, budou řešeny jako hladké 

sádrokartonové, za kterými mohou být rozvedeny instalace technického zařízení. V místech, kde je 

potřeba zajistit přístup k instalacím budou provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých 

profesí. Všechny předstěny budou provedeny na systémovou hliníkovou nosnou konstrukci.  

4.8.1 Strojní vybavení 

- Zvedák na sádrokartonové desky    2 ks 
- Aku šroubovák s dorazem BOSCH GSR   4 ks 

4.8.2 Časový plán 

9.11. 2017– 23.1.2018 

4.8.3 Složení pracovní čety 

- 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety)  
- 1x mistr pro zajištění provedení SDK konstrukcí 
- 4x sádrokartonář  
- 4x pomocný stavební dělník  

4.8.4 Výkaz výměr pro sádrokartonové konstrukce 

Typ sádrokartonové konstrukce Výměra Jednotka  

Příčka SDK, 1x opláštěná, tl. 80 mm, RB 15 mm 12,42 m2 

Příčka SDK, 1x opláštěná. tl 100mm, RB 12,5mm 132,37 m2 

Příčka SDK, 1x opláštěná tl 125mm, RB 12,5mm 39,48 m2 

Příčka SDK, 1x opláštěná tl 125mm, RBI 12,5mm 147,65 m2 

Příčka SDK, 2x opláštěná tl.150mm, RB 12,5mm 171,87 m2 

Příčka SDK, 2x opláštěná tl.150mm, RF 12,5mm 35,03 m2 
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Příčka instalační 2x opláštěná, RBI 12,5 15,76 m2 

Předstěna SDK, tl.65mm, 1x RF 12,5mm 326,90 m2 

Předstěna SDK, tl.90mm, 1x RB 12,5mm 14,44 m2 

Podhled sádrokartonový desky požární impregnované, tl. 12,5 mm 594,82 m2 

Podhled sádrokartonový desky požární impregnované, tl. 2x12,5 mm 225,97 m2 

4.8.5 Pracovní postup sádrokartonové příčky a předstěny 

- provedení zaměření a vyměření jednotlivých příček a konstrukcí 
- provedení obvodových konstrukcí z UW profilů opatřených pěnovou páskou 
- osazení stojen z CW profilů, osazení zárubní pro SDK konstrukce 
- opláštění první strany SDK konstrukce 
- provedení vnitřních instalací, montáž tepelné izolace, u předstěn vložení parotěsné 

vrstvy 
- opláštění druhé strany konstrukce 
- přetmelení spojů a šroubů s použitím bandáže 
- broušení sádrokartonových konstrukcí 

4.8.6 Pracovní postup sádrokartonové podhledy 

- provedení zaměření a vyměření jednotlivých výšek podhleddů 
- provedení osazení profilu UD po obvodu místnosti  
- rozměření polohy jednotlivých SDK závěsů a provedení jejich montáže ke stropní 

konstrukci 
- provedení montáže první vrstvy CD profilů 
- provedení montáže druhé vrstvy CD profilů 
- provedení vnitřních instalací, montáž tepelné izolace 
- provedení parotěsné vrstvy 
- provedení opláštění sádrokartonového podhledu 
- opláštění druhé strany konstrukce 
- přetmelení spojů a šroubů s použitím bandáže 
- broušení sádrokartonových konstrukcí 

4.8.7 Kontrola jakosti - sádrokartonové konstrukce 

Vstupní  

- kontrola předcházejících vrstev 
- kontrola rovinnosti podkladu 
- kontrola dodaného materiálu  
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Mezioperační  

- kontola osazování jednotlivých profilů 
- kontrola dokončení všech instalací před zaklopením 
- kontrola použití správných desek 

Výstupní 

- kontrola celkového vzhledu 
- kontrola tmelení a broučení 
- kontrola dokončení sádrokartonových konstrukcí dle PD 

 

5 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit zákonem 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). 

Před zahájením provádění prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. Bude ověřena odborná způsobilost pracovníků 

k obsluze použitých mechanismů. 

Před zahájením prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet 

na provádění prací. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a příslušnými 

ustanoveními: 

- 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, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

6 Environment 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Na 

staveništi budou umístěny kontejnery pro vzniklé odpady, které budou tříděny dle jejich druhu. Odpady 

vzniklé při výstavbě budou tříděny do těchto kategorií: 
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Kód odpadu Kategorie Název odpadu Likvidace 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 

15 01 03 O Dřevěné obaly Recyklace 

15 01 04 O Kovové obaly  Recyklace  

15 01 06 O Směsné odpady Recyklace 

170101  O Beton Skládka  

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  Recyklace  

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Recyklace  

17 02 01 O Dřevo Skládka 

17 03 02 N Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  
Ekologická 

likvidace 

17 02 02 O Sklo Recyklace  

17 04 02 O Hliník  Recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 

17 04 11 N Kabely 
Ekologická 

likvidace 

17 05 04 O Zemina neobsahující nebezpečné látky Skládkování 

17 06 04 O Izolační materiály bez nebezpečných látek 
Ekologická 

likvidace 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady Skládka 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
Ekologická 

likvidace 

200127 N Barva, lepidlo, pryskyřice 
Ekologická 

likvidace 

170802 O Stavební materiály na bázi sádry Skládka 

 

Problematikou v oblasti environmentu se zabývají legislativní předpisy, se kterými musí být pracovníci 

seznámeny: 

- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
- vyhláška 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, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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1 Identifikační údaje 

Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. patra, 

nová ocelová konstrukce, opláštění COR-TENovými 

plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

2 Obecné informace o stavbě  

Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 

stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. Koncept 

návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. Zásadním 

materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je návštěvník 

neustále v kontaktu s okolní krajinou.  

Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 

směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní nižší 

přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude vystřídána 
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prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a západní 

straně objektu. 

2.1 Informace o rozsahu stavby  

Návštěvnické centrum Mikulčice 

Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 

Obestavěný prostor: 4500 m3 

Celková užitná plocha: 944 m2 

3 Rozsah staveniště 

Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v zákoně 591/2006 Sb. Naše staveniště bude 

zřízeno a provozováno dle tohoto předpisu.  

Staveniště se nachází na pozemcích s označením: 2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120. Pozemky jsou 

ve vlastnictví investora stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5.1 Rozsah zařízení staveniště 
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3.1 Informace o staveništi 

Staveniště pro přístavbu návštěvnického centra se nachází v jihovýchodní části území obce 

Mikulčice. Plocha staveniště ze severní strany navazuje na příjezdovou komunikaci s parkovištěm. 

Z ostatní stran je staveniště ohraničeno zelenou plochou. Staveniště se nachází v rovinatém terénu. 

Celková plocha staveniště je 2960m2. Je nepravidelného obdélníkového tvaru. Na staveništi se 

nachází stávající budova návštěvnického centra, která je předmětem rekonstrukce, vyskytují se zde nízké 

stromy a náletové dřeviny. Ty budou před zahájením zemních prací odstraněny.  Příjezd do prostoru 

staveniště bude umožněn ze severní strany z návštěvnického parkoviště. 

3.2 Stavební objekty 

IO 01 Sadové a terénní úpravy 

IO 02 Mobiliář a informační systém 

IO 03 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 

IO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO01 Budova návštěvnického centra 

SO02 Provizorní informační centrum 

 

4 Termín výstavby 

Začátek výstavby :       1.9.2016 

Konec výstavby:       25.6.2018 

5 Staveništní doprava 

5.1 Dopravní značení 

Na příjezdovou bránu umístíme dopravní značku, která bude omezovat maximální rychlost pohybu 

na staveništi na 10km/h. Její platnost bude pro celý prostor staveniště.  Dále zde bude umístěna 

bezpečnostní tabulka zakazující vstup nepovolaným osobám a značka umožňující vjezd pouze dopravní 

obsluze. Na vnitřní stranu u výjezdové brány umístíme značku Stůj, dej přednost v jízdě. Dopravní značení 

bude odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 30/2001. 
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obr. 5.2 Maximální dovolená rychlost – B20a 

 

 
obr.5.3 Nepovolaným vstup zakázán 

 

 
obr.5.4 Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu – B01 

 

5.2 Horizontální doprava 

Po dopravu štěrkových a zásypových zemin požijeme třístranný sklápěč Tatra 815 S3. Horizontální 

dopravu prvků ocelové konstrukce po staveništi bude doplňkově zajišťovat vysokozdvižný vozík Desta. 

Skládky materiálu jsou situovány tak, aby montáž probíhala přímo bez nutnosti dodatečné dopravy. 

Betonová směs bude dopravována pomocí mix pumpy Schwing FBP, případně pomocí autobomíchávače 

AM 369 na automobilovém podvozku Tatra 815. Pro dopravu palet se zdícími prvky bude použit tahač 

s návěsem MAN. 

5.3 Vertikální doprava 

Pro ocelovou konstrukci je jako hlavní stoj na vertikální dopravu navržen autojeřáb Tatra AD20. Pro 

montážní a osazovací práce jsou zde umístěny dvě montážní plošiny Haulotte HA12 IP. Pro dopravu 
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stavebního materiálu a prvků opláštění využijeme autojeřábu Praga V3S AD 080. Doprava betonové směsi 

bude zajištěna mix pumpy Schwing FBP. 

6 Objekty zařízení staveniště 

6.1 Staveništní přípojky 

6.1.1 Vodovodní přípojka 

Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka. Ta bude vycházet z původního 

odběrného místa na západní straně budovy návštěvnického centra. Staveništní přípojka bude vedena 

v kabelovém žlabu a případně po celé délce doplněna o topný kabel. Po přivedení k místu míchacího 

centra a sanitárních buněk bude vyvedena na povrch a upevněna k zaraženému dřevěnému kůlu. Na 

konec přípojky umístíme rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude pokrytí potřeby 

vody pro hygienické účely, jako záměsovou vodu pro přípravu betonových a maltových směsí, pro 

ošetřování betonových konstrukcí a pro napojení staveništní míchačky. Proti případnému zamrzání bude 

použit odporový drát, který omotáme kolem staveništní přípojky v nadzemní části. 

Nově vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 25mm, tj. 1 palce. 

6.1.2 Přípojka elektrické energie 

Přípojka elektrické energie bude vedena od původního hlavního rozvaděče návštěvnického centra, 

který se nachází na západním rohu budovy. Vzhledem k možnosti minimálního zásahu do země, je nutné 

stejně jako vodovodní přípojku ji umístit do plastových přejezdů. z důvody provádění archeologického 

průzkumu povedeme kabelové žlaby k mobilnímu opocení. Zde přípojku vytáhneme do výšky 3m nad 

terén. Umístíme ji na provizorní sloupy z lešenářských trubek. Takto ji dovedeme až ke staveništním 

buňkám. 

 

obr.5.5 – kabelový přejezd 
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Přípojka je dimenzována pro pokrytí potřeby elektrického nářadí, vybavení staveništních buněk a 

venkovního osvětlení. 

Nově vybudovaná elektrická přípojka je nadimenzována pro výkon 25.66kW. 

6.1.3 Kanalizační přípojka  

Vzhledem k absenci splaškové kanalizace bude pod sanitární buňku umístěn fekální tank s objemu 

9m3. Pro snadný přístup do sanitární buňky bude v místě vstupu sestava 3 ocelových stupňů. Vývoz 

odpadu bude prováděn 1x za týden. 

 

 
 

obr.5.6 Fekální tank 
 

6.2 Oplocení  

Pro zajištění prostoru staveniště bude použito mobilní oplocení VRA z pozinkovaných trubkových 

rámů s drátěnou výplní o rozměrech pole 3,45m x 2,0m. Jednotlivá pole budou v patě spojována pomocí 

plastové 27kg nosné patky a v horní polovině je zajistíme pomocí plechové spony. Brány budou tvořeny ze 

dvou polí pro klasický plot, místo zajišťovací spony použijeme k tomu určený pant na branku. Bránu 

budeme uzamykat pomocí řetězem se zámkem. Klíče budou umístěny v kanceláři stavbyvedoucího. Při 

dopravě rozměrných prvků bude možné jednotlivé dílce oplocení rozpojit a umožnit tak při dopravě 

rozměrných prvků tahači s návěsem snadnější přístup na stavbu. 

 
Obr. 5.7 Mobilní oplocení s nosnými patkami 
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6.3 Staveništní buňky 

Po dobu výstavby budou na stavbě umístěny buňky šaten, kancelář stavbyvedoucího, hygienická a 

skladovací buňky. Staveništní buňky budou umístěny v severozápadní části staveniště. Pomocí autojeřábu 

budou ukládány na předem připravenou vodorovnou plochu. Na ni budou uloženy 2 smrkové hranoly do 

přední a zadní části kontejneru a 1 smrkový hranol do prostřední části kontejneru. Hranoly budou ukládány 

kolmo k delší straně buňky. Vzhledem k možnostem omezeného zásahu do pláně z důvodů archeologicky 

významného prostředí, bude nutné jednotlivé buňky vyrovnán do požadované tolerance +/- 10 mm na 

kontejner pomocí podložení roznášecími dřevěnými fošnami. Obdobným způsobem bude osazen i fekální 

tank pro sanitární buňku. 

Na staveništi budou použity staveništní buňky firmy Contpro. Pro hygienické a sanitární účely zde 

bude umístěna jedna sanitární buňka - SAN 2. Pro stavbyvedoucího zde bude umístěna jedna obytná 

buňka kancelářského typu - OB6-P. Jako šatna pro pracovníky na staveništi je zde navržena jedna obytná 

buňka - OB6-2,3. Pro skladové účely budou použity dvě buňky SK 20. 

Všechny tyto staveništní buňky budou připojeny na elektrickou síť. Jednotlivé buňky budou mezi 

sebou propojeny zdrojovým kabelem. Sanitární buňka SAN2 bude ještě připojena na fekální tank a 

vodovodní přípojku. 

 

Použití kotejeneru Počet Typ kontejneru 

Šatna 2 Contimade OB6 2,3 

Kancelář stavbyvedoucího 1 Contimade OB6 P 

Hygienická buňka 1 Contimade SAN 2 

Skladová buňka 2 Contimade SK 20 

 

Podrobný popis staveništních buněk je uveden v příloze 5.2 

6.4 Ostraha na staveništi 

Vzhledem k tomu, že se staveniště vyskytuje v odlehlé oblasti, tak je nutné jej ochránit pomocí 

staveništní ostrahy. Pomocí tohoto opatření je možné odstavit jednotlivé pracovní stroje na předem 

vyhrazené plochy v prostoru staveniště. Stejně tak je možné ukládat vhodný stavební materiál ve vnějších 

prostorech. Staveništní ochrana bude zajištěna hlavním dodavatelem stavby. Ostraha bude přítomna 24 

hodin denně. Svůj prostor pro vykonávání práce bude mít v jedné ze šaten. 
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6.5 Míchací centrum 

V severozápadní části staveniště zhotovíme míchací centrum pro výrobu maltových směsí a 

betonových směsí. Bude zde umístěna stavební míchačka, která bude pro přípravu stavebních směsí. 

Stejně zde bude prostor i pro ruční míchadlo, které použijeme pro přípravu stěrkových hmot a omítek. Do 

prostoru míchacího centra bude přivedena vodovodní hadice s kulovým kohoutem a rychlospojkou. Dále 

zde umístíme staveništní rozvaděč s možností napojení na napětí 230V a 380V.  

6.6 Skládky prvků a materiálů na staveništi 

Výkopy vzniklé z provádění archeologického výzkumu budou ukládány po vnějším obvodu budovy 

tak, aby nebránily plynulému chodu stavby (na východní straně staveniště). Následně po provedení všech 

prací nezbytných pro výzkum jimi zasypeme původní výkop. Přebytečná zemina vzniklá výkopem bude 

průběžně nakládána a odvážena na skládku zemin. 

 Jednotlivé skladovací plochy budou tvořeny ze štěrkopískového podsypu o mocnosti 100mm. Tato 

vrstva bude od původního terénu separována pomocí netkané geotextílie. Následně po provedení prací 

budou tyto vrstvy odstraněny v kompletní míře až na původní terén. Většina skladovacích ploch je 

navržena v severní části staveniště. Tento prostor je lehce přístupný z přilehlého parkoviště, tudíž nám to 

umožní pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu MAN přímou vykládku. Zde jsou také navrženy 

skládky jednotlivých prvků ocelové konstrukce. Díky tomu může autojeřáb provádět montáž bez nutnosti 

dodatečné dopravy jednotlivých prvků. Omezení je u montáže prvků z pozice P7. Zde využijeme 

vysokozdvižného vozíku Desta. 

 

6.7  Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 

Hlavní staveništní komunikace a prostor před staveništními buňkami bude tvořena ze 

štěrkopískového lože vrstvy o mocnosti 100mm. Tato vrstva bude od původního terénu separována 

pomocí podkladní geotextílie. Vzhledem k unikátnosti složení jednotlivých vrstev zemní pláně není možné 

dočasné komunikace a plochy vytvářet pouze štěrkovými podklady bez vhodné separace.  

Obslužný prostor kolem budovy návštěvnického centra bude tvořen štěrkovým ložem o mocnosti 

100mm. Zde rovněž použijeme separační vrstvu. Vzhledem k probíhajícímu archeologickému průzkumu 

může dojít k situaci, kdy bude potřeba tuto vrstvu dočasně odstranit. Při této události musí dojít ke 

vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a pověřenými osobami za archeologický průzkum.  
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6.8 Oklepová plocha 

Oklepová plocha je na staveništi navržena v severní části v prostoru části parkoviště. Po provedení 

očištění stavební techniky bude odstraněná zemina odklizena pomocí smykového nakladače. V případě, že 

by docházelo k nadměrnému znečištění asfaltového parkoviště, bude objednán samosběrný zametač od 

technických služeb města Hodonín. Po dokončení stavby bude prostor parkoviště kompletně očištěn od 

zbytků zeminy opět samosběrným zametačem. 

6.9 Parkovací plochy pro osobní automobily 

Po dohodě s investorem bude možnost parkovat automobily a stavební techniku v severní části 

obslužného parkoviště. 

6.10   Osvětlení na staveništi 

V západním prostoru staveniště bude zřízeno provizorní osvětlení. To bude osvětlovat staveništní 

buňky, skládku materiálu a staveništní vnitroblok. Je tvořeno pěti lampami, které jsou vedeny podél 

staveništních buněk. Celé osvětlení je napojeno na rozvaděč elektrické energie pro staveništní buňky. 

Vlastní osvětlení v prostoru stavby bude zajištěno přenosnými halogenovými lampami na stojanu. 

 

7 Ochrana životního prostředí 

V průběhu výstavby může docházet ke zvýšené koncentraci prachových částic ve vzduchu. To je 

způsobeno s vnitrostaveništní dopravou. Jako opatření je navrženo dostatečné kropení přístupové 

komunikace. Stejně tak dojde k navýšení hluku. Stavba se nachází v zastavěné části města a tak je nutné, 

aby byly dodrženy veškeré hlukové limity dle Nařízení vlády 148/2006 - O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Při montáži budeme používat velké stavební stroje a není vyloučen únik provozních kapalin. Vždy 

po přerušení práce a převezení stroje na parkovací místo se pod jeho olejovou nádrž umístí plechová 

vana, do které případné kapaliny zachytíme. Doplňování paliva provádíme v prostoru blízké benzínové 

pumpy. Při doplňování paliva do drobného nářadí tuto činnost provádíme také nad plechovou vanou. 

V případě úniku kapalin do půdy provedeme odstranění nejvíce kontaminované půdy a ošetříme zasažený 

prostor sorbentními granulemi značky Absodan. Zde se budeme řídit zákonem č.17/1992 Sb. - o životním 

prostředí. 

  Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad, komunální odpad a kontejnery na suť a 

zeminu o objemu 3m3. Jednotlivé nádoby na odpad budou řádně označeny. 
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            Obr. 5.8 Sorbent Absodan                                    Obr. 5.9 Kontejner na suť a zeminu 

 

8 Požární bezpečnost na staveništi 

Vzhledem k tomu, že se bude na stavbě pracovat s hořlavými materiály, umístíme do obytných 

staveništních buněk přenosné hasicí přístroje s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do 

každé buňky umístíme jeden kus. Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti překlopení. Tento přístroj je také 

vhodný k zásahu u požáru strojní sestavy. 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Všichni pracovníci budou povinni nosit předepsané osobní ochranné prostředky, a to zejména 

pracovní přilbu a reflexní vestu. Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních 

předpisů. A to především podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. - o bližších 

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

hloubky. Jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky. Pro tuto 

problematiku je vypracována zpráva – A14. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

81

10 Příloha 5.1 - Dimenzace staveništních přípojek 

Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 

Tabulka 3.1 - Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště: 

Potřeba vody pro provozní účely 

Akce: množství 

m.j. 

měrná jednotka střední norma 

(l) 

potřebné množství 

vody (l) 

Ošetření betonu 500 m2 10 5000 

Mytí vozidel 0,2 kus 1250 250 

Zdění z tvárnic 1 m3 275 275 

 Součet potřeby vody pro provozní účely 5525 

Potřeba vody pro hygienické účely 

Akce: množství 

m.j. 

měrná jednotka střední norma 

(l) 

potřebné množství 

vody (l) 

Umyvadla 20 1 prac./směna 40 800 

Sprchy 20 1 prac./směna 50 1000 

 Součet potřeby vody pro hygienické účely 1800 

Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 

Qnh =(Sn x kn)/(t x 3600)= 

 =(5525*1,5)/(8*3600)= 

 =0,288 l/s 

Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 

Qnp =(Pp x Ns x kn)/(t x 3600)= 

=(1800*2,7)/(8*3600)= 

 = 0,169 l/s 

          Qncelkové  = Qnh + Qnp 

  =0,288+0,169=0,457l/s 

Pro staveništní potřebu 0,457 l/s je navrženo plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 25mm, tj. 

1 palce. 
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Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště: 
Tabulka 3.2 - Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště: 

Potřeba energie pro elektrické nářadí 

Nářadí: Příkon (kW) Počet (ks) Celkově (kW) 

Míchačka stavební AL-

KO 

0,6 1 0,6 

Bourací kladivo Bosch 1,5 1 1,5 

Čerpadlo potěrů 0,4 1 0,4 

Ponorný vibrátor Hervisa 

Perles 

2 1 2 

Úhlová bruska Einhell 1,01 2 2,02 

Průmyslový vysavač Spit 1,6 1 1,6 

Pila kotoučová Einhell 1,4 1 1,4 

Ruční míchadlo 1,2 2 2,4 

Svářečka Leister Triac 1,6 2 3,2 

Svářečka Leister Variant 4,6 1 4,6 

Osvětlení na stavbě 0,5 6 3,0 

 Celkový přípon P1 25,72 

Potřeba energie pro vnitřní osvětlení 

Prostor: Příkon (kW) Počet (ks) Celkově (kW) 

Sanitární buňka 0,144 1 
0,144 

Obytná buňka 0,144  3 
0,432 

Skladová buňka 0,072 2 
0,144 

Vnitřní osvětlení stavby   
 

 Celkový přípon P2 
0,72 

Potřeba energie pro venkovní osvětlení 

Prostor: kW/km l (km) Celkově (kW) 

Staveništní komunikace 10 0,02 0,2 

 Celkový přípon P3 0,2 
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S = 1,1 x ((0,55 x P1 + 0,7 x P2 + P3 )2 + (0,7 x P1 )2)-2 

S = 1,1 x ((0,55 x 25,72 + 0,7 x 0,72 +  0,9 x 0,2 )2 + (0,7 x 25,72)2)-2 

S = 1,1 x ((14,83 )2 + (18,01)2)-2 

S = 25,66 kW 

 

1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 

0,5 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 

0,7 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 

0,8 - koeficient vyjadřující současný provoz vnitřního osvětlení 

 

Požadovaný příkon pro staveništní provoz je 25,66 kW. 
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11 Příloha 5.2 - Technická specifikace kancelářských sanitárních a skladových 
staveništních buněk 

Rám 

• 3 mm silné za studena válcované svařované ocelové profily. Kontejnerové rohové kostky mají 

rozměry dle norem ISO 

Podlaha 

• Konstrukce rámu: ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 a jeklů, 

rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2.050 mm (střed-střed) 

• Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,7 mm silný pozinkovaný plech, PE-

Folie. 

• Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny, PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šeda, svařované 

pasy 

Střecha 

• Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech (ČSN 11375) St 38 s dvojitým falcem 

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

• Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně laminovaná dřevotříska E1 v bíle barvě 

Rohové sloupky 

• ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235  

Stěnové prvky 

• Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 

• Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bíle barvě 

• Venkovní opláštění: z trapézového pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 – 0,75 mm  

• Isolace: 50 mm minerální vata 

Dveře 

• venkovní dveře: jednokřídlové dveře s ocelovou zarubni, dveřní křidlo z pozinkovaného 

ocelového plechu, rozměry 875 x 1970 mm, s cylindrickou vložkou a 3 klíče 

• vnitřní dveře: na přání u zádveří: dýhované dřevěné dveře s oštinovou výplní, pravé nebo levé, 

rozměry 850 x 1970 mm, 750 x 1970 mm, 650 x 1970 mm 

Okna 

• kancelářské a obytné kontejnery: 2 ks okno PVC 900 x 1200 mm s izolovaným prosklením, 

otočné/výklopné, venkovní plastová roleta nebo 1800 x 1800 mm DK/FIX 

• sanitární kontejner: PVC okno 600 x 600 mm s izolovaným prosklením, výklopné, matné sklo 

Elektroinstalace 
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CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-polova 

• 1 ks rozvaděč na omítku jednořady 

• 1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

• 1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 

• 2 ks automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 

• 2 ks zásuvky 

• 1 ks zásuvka pro topeni 2 kW 

• 1 ks vypínač světla 

• 2 ks dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 

Vodoinstalace 

• standardní provedeni z PVC 

• Přívod: PVC trubka 0.5“, 0.75“ nebo 1“ , boční přívod přes stěnu kontejneru 

• Příprava teple vody: přes průtokový ohřívač 5 l nebo přes el.bojler  

• Odpady: odvodněn je přes 50 nebo 110 mm trubky, bokem přes PVC trubky, kontejnerovou 

stěnu a musí byt odvedeny do kanalizační sítě. 

Topení a klimatizace  

• Individuální vytápěni přes el. radiátory. Mechanické odvětraní je možno provést pomoci 

elektrických ventilátorů. 

Lakování 

• Dvousložkové laky v odstínech RAL 5010 (encianova modra), RAL 7035 (světle šeda), RAL 

9010 (čistě bila)  

Tepelná izolace 

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

• střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 

• venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 

• okna k-Wert: 2,10 W/m2K 

• dveře k-Wert: 1,90 W/m2K 

Nosnost 

• nosnost podlahy: 250 kg/m2 

• nosnost střechy: 350 kg/m2 

Odolnost proti větru 

• Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotveni proti sile větru 100 km/h. 

Usazení a montáž 
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• Kontejner musí byt usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu v toleranci +/- 10 

mm na kontejner. Usadíme je na dřevěné hranoly 100/100mm. Rovinnost základů je 

předpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 

 

SAN2 - sanitární buňka pro hygienickou činnost  

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm 

Vnitřní výška: 2300 mm   

 

 

 

Vybavení:  

• vchodové dveře 875 x 2000 mm 

• vnitřní dveře 800 x 1970 mm 

• ISO okna 600 x 600 mm 

• WC, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla 

• bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního papíru, háčky ručníků  

 

OB6-P - obytná buňka 

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm 

Vnitřní výška: 2300 mm  
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Vybavení:  

• vchodové dveře 875 x 2000 mm vnitřní 

• dveře 800 x 1970 mm 

• ISO okno 1800 x 1200 mm s roletou  

• předsíň   

 

OB6-2,3 - obytná buňka šatna 

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm  

Vnitřní výška: 2300 mm  

 

Vybavení:  

• vchodové dveře 875 x 2000 mm 

• ISO okno 1800 x 1200 mm roletou   
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Rám 

• svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a z válcovaných profilů tl. 3 mm 

• 8 ks kontejnerových rohů z materiálu o síle 5 mm 

• rohy je možné kontejnery k sobě montovat či použít pro manipulaci 

• kapsy pro vysokozdvižný vozík 

Opláštění 

• stěny, čelo, střecha a výplně vrat jsou vyrobeny z trapézového plechu tl. 1,3 -1,5 mm 

• boční stěny opatřeny větracími otvory / 4 x 5 otvorů / 

Podlaha 

• ocelový rýhovaný plech tl. 3/4mm 

• vodě odolná překližka tl. 21mm 

Vrata 

• opatřeny těsnící gumou 

• jištění dvěmi uzavíracími tyčemi 

• úhel otevření max. 270 stupňů 

Povrchová úprava 

• barvy dle vzorníku RAL 

Usazení a montáž 

• Kontejner musí byt usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu v toleranci +/- 10 

mm na kontejner. Usadíme je na dřevěné hranoly 100/100mm. Rovinnost základů je 

předpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 

 

SK20 - skladový kontejner 

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm  
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1 Stavební stroje 

1.1 Rýpadlo – nakladač CAT 442E 

Stroj bude použit pro výkop základové patky ocelové rozhledny. Vzhledem k tomu, že hlavní část 

výkopů bude odborně prováděna v režii archeologického výzkumu, Je tento stroj dostačující. Následně 

bude použit pro zhotovení zásypu kolem budovy po provedení archeologického průzkumu v dané etapě. 

Technické parametry: 

- Výkon motoru: 73 kW 

- Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 

- Objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 

- Max. hloub. dosah / max. dosah:  6,5 / 7,2 m 

- Provozní hmotnost: 7,9 t 

 

obr. 6.1 Rýpadlo – nakladač CAT 442E 

1.2 Smykový nakladač Bobcat S175 

Stroj bude použit pro rozhrnutí jednotlivých vrstev podkladních násypů. Při provádění pilot metodou 

CFA bude v průběhu vytahování vrtného šneku odebírat vytěženou zeminu a přemisťovat ji na 

mezideponii na staveništi, případně na nákladní automobil Tatra T815. Při nadměrném znečištění 

příjezdového parkoviště pracovními stroji, jej použijeme na stržení vyvezené zeminy. 

Technické parametry: 

- Výkon: 35 KW (48 HP)    

- Užitečná nosnost: 860 kg  

- Bod přetížení: 1872 kg                                                 

- Provozní hmotnost: 2900 kg 

- Délka stroje s lopatou: 3309 mm 

- Šířka stroje s lopatou: 1727 mm 
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- Výška stroje: 1938 mm 

- Výška zdvihu k čepu lopaty: 3002 mm 

- Objem lopaty: 0,86m3 

 

obr. 6.2 Smykový nakladač Bobcat S175 

1.3 Třístranný sklápěč Tatra 815 S3 

Stroj bude použit pro odvoz přebytkové zeminy a pro dopravu sypkých materiálů pro stavbu. 

Technické parametry: 

- Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 

- Užitečná hmotnost: 10 700 kg 

- Celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 

- Objem korby: 8 m3 

- Chlazení motoru: vzduchem 

- Základní spotřeba paliva: 32,5/63 l/km 

- Maximální rychlost: 80 km/hod 

- Pohon: 6 x 6 

 

obr. 6.3 Tatra 815 S3 



 

1.4 Pilotovací souprava SOILMEC SF

Pilotovací souprava Soilmec je navrčena pro provedení pilot metodou CFA. Je vhodná vzhledem k 

dostupnosti v blízkosti stavby, rychlosti provádění a možnosti provést vlastní osazení armokoše na 

danou pozici. 

Technické parametry: 

- Maximální průměr vrtání: 900mm

- Maximální hloubka vrtání:25(16+9)m

- Výkon motoru: 165 kW 

- Výkon betonové pumpy: 320lt/min

- Přepravní šířka stroje: 2550mm

- Přepravní výška stroje: 3250mm

- Přepravní délka stroje: 16,37mm

- Přepravní hmotnost pilotovací soupravy: 32,5t

obr. 
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Pilotovací souprava SOILMEC SF-50 

Pilotovací souprava Soilmec je navrčena pro provedení pilot metodou CFA. Je vhodná vzhledem k 

, rychlosti provádění a možnosti provést vlastní osazení armokoše na 

Maximální průměr vrtání: 900mm 

Maximální hloubka vrtání:25(16+9)m 

Výkon betonové pumpy: 320lt/min 

Přepravní šířka stroje: 2550mm 

Přepravní výška stroje: 3250mm 

Přepravní délka stroje: 16,37mm 

hmotnost pilotovací soupravy: 32,5t 

obr. 6.4 Pilotovací souprava Soilmec SF-50 

Pilotovací souprava Soilmec je navrčena pro provedení pilot metodou CFA. Je vhodná vzhledem k 

, rychlosti provádění a možnosti provést vlastní osazení armokoše na 
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1.5 Autojeřáb Tatra AD20 

Autojeřáb Tatra AD20 bude sloužit pro kompletní montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra a 

ocelové konstrukce rozhledny. Vzhledem k tomu, že není možné vjet do prostoru stavby, provedeme 

převážně montáž z východní strany stavby. Jednotlivé prvky budou skládkovány v dosahu autojeřábu. 

Tím docílíme toho, že z dané pozice provedeme kompletní montáž části ocelové konstrukce bez 

nutnosti přejezdů a přepatkování.  

Technické parametry: 

- Délka: 10530 mm  

- Šířka: 2500 mm  

- Výška: 3750 mm  

- Šířka s vysunutými opěrami: 4600 mm 

- Celková hmotnost: 24560 kg 

- Nosnost: 20000 kg 

- Délka výložníku:  8 900 mm (zasunutý)  

20900 mm (vysunutý) 

28800 mm (s nástavcem) 

- Typ podvozku: TATRA T 815 

- Výkon motoru: 230 kW při 1 800 ot. x min-1 

- Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 

 
obr. 6.5 Autojeřáb Tatra AD20 



 

obr. 

Posouzení autojeřábu AD20 pro montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je 

1.6 Autojeřáb Praga V3S AD 080

Autojeřáb Praga bude použit pro dopravu jednotlivých stavebních materiálů jednotlivých podlaží stavby 

(trapézové plechy, tepelná izolace střechy, atd.). Dále bude použit pro montáž jednotlivých plechů 

opláštění. K této činnosti bude autojeřáb doplněn o permanentní magnet. Jedná se o lehké prvky (do 

100kg), zde je ale nutné přihlédnout k

varianty autojeřábu. 

Technické parametry: 

- Délka: 7050 mm 

- Šířka: 2400 mm 

- Výška: 3300 mm 

- Celková hmotnost: 10400

- Nosnost: 8000 kg 

- Délka výložníku:  65

96 

br. 6.6 Graf dosahu autojeřábu Tatra AD20 

Posouzení autojeřábu AD20 pro montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je 

v příloze B6. 

Autojeřáb Praga V3S AD 080 

Autojeřáb Praga bude použit pro dopravu jednotlivých stavebních materiálů jednotlivých podlaží stavby 

(trapézové plechy, tepelná izolace střechy, atd.). Dále bude použit pro montáž jednotlivých plechů 

této činnosti bude autojeřáb doplněn o permanentní magnet. Jedná se o lehké prvky (do 

100kg), zde je ale nutné přihlédnout k výšce budovy a tato podmínka je rozhodující pro vhodnost této 

10400 kg 

6500 mm (zasunutý)  

 

Posouzení autojeřábu AD20 pro montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je popsáno 

Autojeřáb Praga bude použit pro dopravu jednotlivých stavebních materiálů jednotlivých podlaží stavby 

(trapézové plechy, tepelná izolace střechy, atd.). Dále bude použit pro montáž jednotlivých plechů 

této činnosti bude autojeřáb doplněn o permanentní magnet. Jedná se o lehké prvky (do 

výšce budovy a tato podmínka je rozhodující pro vhodnost této 
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10800 mm (vysunutý) 

13800 mm (s nástavcem) 

- Typ podvozku: PV3S M6 

- Výkon motoru: 85 kW při 2600 ot. x min.-1 

- Max. dopravní rychlost: 80 km/hod. 

 

        obr. 6.7 Autojeřáb Praga V3S AD 080              obr. 6.8 Graf dosahu autojeřábu Tatra AD20 

1.7 Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP 

Pracovní plošina bude na stavbě ve 2 kusech. Budou použity pro konečné osazení jednotlivých prvků 

ocelové konstrukce. Jsou vhodné vzhledem k velikosti pracovního koše a jejich výškovému a bočního 

dosahu. 

Technické údaje: 

- Pracovní výška: 12,0 m  

- Výška podlahy pracovního koše: 10,0 m  

- Stranový dosah: 6,7 m  

- Výška přemostění: 5,25 m  

- Max. nosnost: 230 kg  

- Rozměry pracovního koše:1,2 m x 0,8 m  

- Rychlost pojezdu: 0,7 - 4,4 km/h  

- Vnější poloměr otáčení: 2,85 m  

- Akumulátory: 48 V 

- Celková hmotnost: 5910 kg 
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obr. 6.9 Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP 

1.8 Mix pumpa Schwing FBP 21 

Mix pumpa bude sloužit k dopravě betonové směsi na místo uložení. Díky možnosti čerpat betonovou 

směs přímo vrtáku pilotovací soupravy Solmeck není nutné použít dodatečné čerpadlo betonové směsi, 

případně autočerpadlo Schwing. Také bude složit při provádění železobetonových desek 1. a 2.NP. Její 

prostorový rozsah nám umožní provést tuto betonové konstrukce v celém objemu. 

Technické parametry: 

- Dopravní výkon: 61m3/h 

- Maximální tlak: 71 bar 

- Maximální počet zdvihů: 32  

- Vertikální dosah: 21,5 m 

- Horizontální dosah: 17,3 m 

- Dopravované množství betonu: 4,5 m3 

- Celková přípustná hmotnost: 32 t 
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obr.6.10 Schwing FBP 21 

 

obr.6.11 Rozsah mix pumpy Schwing FBP 21 

1.9 Čelní vysokozdvižný vozík DV 35 T4K  

Slouží k nakládání, skládání a přepravě zboží a materiálu, zejména paletovaného. Je určen k provozu v 

terénních podmínkách, kde nelze používat vozíky běžného provedení.  

Technické údaje: 

- Nosnost: 3500 kg  

- Těžiště břemene: 500 mm  

- Výška zdvihu: 3300 mm  
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- Poloměr otáčení: 4100 mm  

- Celková šířka: 1270 mm  

- Celková délka: 4330 mm  

- Světlá výška  podvozku: 280 mm  

- Celkový výkon  motoru: 39 kW  

- Spotřeba: 3,6 l  

 

obr.6.12 Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K 

 

2 Stroje pro dopravu 

2.1 MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160 

Bude použit pro dopravu většiny stavebního materiálu. Díky hydraulické ruce a ložné ploše pro 12 palet 

je vhodnou volbou. Materiál bude ukládat na předem připravené skládky materiálu. Při vykládání bude 

spolupracovat s výše uvedeným vysokozdvižným vozíkem. 

Technické parametry: 

- Užitečná nosnost: 13 450 kg 

- Rozměry valníku: šířka 2,48 m – délka 6,14 m 

- Plocha valníku: 15,23 m2 

- Maximální vyložení hydraulické ruky: 10 m 

- Maximální zdvihací moment hydraulické ruky: 16 kNm 
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obr. 6.13 Nákladní automobil MAN TGA26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160 

 

2.2 Sedlový tahač DAF XF 105 

Sedlový tahač DAF XF 105 bude sloužit pro dopravu pilotovací soupravy Soilmec a nosných prvků 

ocelové konstrukce. 

Technické informace: 

- Užitná hmotnost: 14080 kg 

- Celková hmotnost: 27000 kg 

- Výška: 3450 mm 

- Šířka: 2490 mm 

- Motor: DAF BMOT 

- Výkon:  510 HP(375 KW)  

- Počet válců:  6 

- Převodová skříň: ZF 16S2500 

- Počet náprav: 3 

 

obr. 6.14 Sedlový tahač DAF XF 105 



 

2.3 Návěs Goldhofer STZ

Vzhledem ke své nosnosti a rozměrům 

Technické informace: 

- Celková hmotnost návěsu 60

- Zatížení labutího krku 20

- Pohotovostní hmotnost cca 13

- Nosnost cca 46500 kg  

- Labutí krk 3500 x 2490 mm 

- Ložná plocha za labutím 

- Teleskopická o 5400 mm až na 13

- Ložná výška v zatíženém stavu 925 mm 

obr. 

2.4 Návěs Krone Profi Liner SPD 27

Vzhledem ke své nosnosti a rozměrům je tento podvozek ideální k

konstrukce. 

Technické informace: 

- Celková hmotnost návěsu 39000 kg 

- Zatížení labutího krku 12000 kg 

- Pohotovostní hmotnost 5420 kg 

- Nosnost cca 33580 kg  

- Ložná plocha 13500 x 2550 mm 
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Návěs Goldhofer STZ-L 4-45/80 

Vzhledem ke své nosnosti a rozměrům je tento podvozek vhodný k dopravě pilotovací soupravy.

elková hmotnost návěsu 60000 kg  

000 kg  

ohotovostní hmotnost cca 13500 kg  

490 mm  

žná plocha za labutím krkem 8000 x 2550 mm  

eleskopická o 5400 mm až na 13800 mm  

zatíženém stavu 925 mm  

obr. 6.15 Návěs Goldhofer STZ-L 4-45/80 

Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS 

Vzhledem ke své nosnosti a rozměrům je tento podvozek ideální k dopravě jednotlivých prvků ocelové 

Celková hmotnost návěsu 39000 kg  

Zatížení labutího krku 12000 kg  

Pohotovostní hmotnost 5420 kg  

Ložná plocha 13500 x 2550 mm  

dopravě pilotovací soupravy. 

 

jednotlivých prvků ocelové 



 

obr. 

3 Ruční nářadí 

3.1 Vibrační pěch Bomag BT 65

Vibrační pěch bude sloužit ke zhutnění podkladových vrstev ze štěrkopísku a zásypové zeminy. Bude 

použit v hůře přístupných místech kolem základových patek pasů a zdí.

Technické parametry: 

- Provozní hmotnost: 68 kg

- Pracovní šířka – patka pěchu: 280 mm

- Frekvence: 10–11,8 Hz 

- Odstředivá síla: 17 kN 

- Pracovní rychlost: 20 m/min

- Motor: Honda GX 100 

- Výkon: 2,3 kW 

- Palivo: Benzín 
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obr. 6.16 Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS 

 

Vibrační pěch Bomag BT 65 

Vibrační pěch bude sloužit ke zhutnění podkladových vrstev ze štěrkopísku a zásypové zeminy. Bude 

hůře přístupných místech kolem základových patek pasů a zdí. 

Provozní hmotnost: 68 kg 

patka pěchu: 280 mm 

Pracovní rychlost: 20 m/min 

 

obr. 6.17 Vibrační pěch Bomag BT 65 

 

Vibrační pěch bude sloužit ke zhutnění podkladových vrstev ze štěrkopísku a zásypové zeminy. Bude 
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3.2 Ježkový válec Bomag BMP 850 

Ježkový válec bude sloužit ke zhutnění podkladových vrstev ze štěrkopísku a zásypové zeminy. Bude 

použit pro plošné zhutnění. Hutnění bude probíhat i ve vnitřním prostoru ponechané budovy, tudíž bude 

zapotřebí dobrá manipulovatelnost. 

Technické parametry: 

- Provozní hmotnost: 1595kg 

- Šířka běhounů: 850mm 

- Odstředivá síla: 72kN 

- Frekvence: 42Hz 

- Amplituda: 1,12mm 

- Rychlost pojezdu: 2,5km/h 

- Stoupavost: 55% 

- Motor: Kubota D1005 

- Výkon: 14,5kW 

- Palivo: Nafta 

 

 

obr. 6.18 Ježkový válec Bomag BMP 850 

3.3 Vibrační lišta Enar QZR 

Vibrační lišta bude sloužit pro kvalitní zhutnění stropní nadbetonávky (železobetonové desky 2.NP) a 

podkladní betonové vrstvy a betonové mazaniny 1.NP. Byl zvolen typ s kratší lištou pro jednodušší 

ovladatelnost. Její provoz bude zajišťovat osoba k tomu určená. 

Technické informace: 

- Motor: ROBIN EH025 4-dobý 

- Zdvihový objem: 24,5 cm2 

- Výkon: 11/7000 HP/otáček 
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- Palivo: bezolovnatý benzín 

- Objem nádrže: 0,5l 

- Frekvence: 7000/min 

- Odstředivá síla: 150kp 

- Délka lišty: 2m 

- Hmotnost: 17kg 

 

 

obr. 6.19 Vibrační lišta Enar QZR 

3.4 Mechanický ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP  + hlavice AM 35/3 

Tento stroj bude sloužit ke zvibrování betonové směsi železobetonových patek a pasů a 

železobetonových desek při okrajích. 

Technické parametry: 

Ponorný vibrátor: 

- El. příkon: 2000 W  

- Napětí: 230 V / 50 Hz  

- Proud: 6 A  

- Dvojitá izolace: ANO  

- Otáčky: 16.000 ot./min.  

- Rozměry: 320 x 135 x 220 mm  

- Hmotnost: 6 kg  

 

Vibrační hlavice AM 35/3: 

- Průměr hlavice: 35 mm 

- Délka hadice: 3 m 

- Vibrační výkon: 10m3/h 

- Hmotnost: 9 kg  
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obr. 6.20 Ponorný vibrátor s hřídelí a hlavicí 

3.5 Pila kotoučová Einhell BT-CS 1400/1 

Tuto pilu použijeme ke krácení dřevěných prken. Ty budou sloužit jako bednění základových pasů a 

patek. 

Technické informace: 

- Hmotnost: 3.5 kg 

- Síťová přípojka: 230 V, 50 Hz  

- Příkon: 1400 W  

- Volnoběžné otáčky : 4800 ot/min  

- Hloubka řezu 90° | 45°: 66 | 45 mm  

- Pilový kotouč: 190 x 20 x 2.5 mm / 24 T  

- Hmotnost (kg): 3.850 

 

obr. 6.21 Kotoučová pila Einhell BT CS 1400 

3.6 Kladivo hydraulické CAT 126 + hydraulický agregát PP120 

Hydraulické kladivo bude sloužit pro vybourání vodorovných konstrukcí (betonových desek a mazanin) 

původní budovy návštěvnického centra. 

Parametry: 

- Celková hmotnost: 96 kg 
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- Celkový výkon: 6.7 kW 

Hydraulické kladivo CAT 126 

- Hmotnost: 6 kg 

- Průtok oleje: 20l/min 

- Pracovní tlak: 120 barů 

- Úderová frekvence: 1620/min 

Hydraulický agregát PP120 

- Motor: Honda GX270 

- Hmotnost: 70 kg 

- Pracovní teplota: od -20° do +70° 

- Palivo: natural 95 

- Max. pracovní tlak: 150 barů 

 

 
obr. 6.22 Kladivo hydraulické CAT 126 + hydraulický agregát PP120 

3.7 Bourací kladivo Makita HM1101C 

Bourací kladivo bude sloužit pro vybourání svislých konstrukcí (zdí a příček) původní budovy 

návštěvnického centra. 

Technické parametry 

- Příkon 1300 W 

- Počet úderů naprázdno 1100-2650 min-1 

- Intenzita úderů: 11,5 J 

- Vibrace 13,5 m/s2 

- Hmotnost 7,3 kg 



 

obr. 

3.8 Motorová pila HUSQVARNA 435

Motorová pila bude použita pro krácení dřevěných prvků bednění a pro demontáž krovů původní budovy 

návštěvnického centra. 

Technické parametry 

- Objem válce: 40.9 cm3 

- Výstupní výkon:  1.6 kW 

- Max.otáčky motoru při zatížení: 9.000 ot./min.

- Doporučená délka lišty: 33 

- Hmotnost: 4.2 kg 

 

obr. 

3.9 Jednorotorová hladička B 424

Hladička bude použita při konečném srovnání betonové podlahy a

Je vybavena odvalovacím kruhem pro práci u stěn.

Technické informace: 

- Výkon: 2,9 kW/ 4,0 HP 

- Hmotnost: 50 kg 

108 

 

obr. 6.23 Bourací kladivo Makita HM1101C 

Motorová pila HUSQVARNA 435 

Motorová pila bude použita pro krácení dřevěných prvků bednění a pro demontáž krovů původní budovy 

 

Max.otáčky motoru při zatížení: 9.000 ot./min. 

Doporučená délka lišty: 33 - 45 cm 

 

obr. 6.24 Motorová pila HUSQVARNA 435 
 

Jednorotorová hladička B 424 

Hladička bude použita při konečném srovnání betonové podlahy a pro zahlazení vytvrzujícího posypu. 

Je vybavena odvalovacím kruhem pro práci u stěn. 

Motorová pila bude použita pro krácení dřevěných prvků bednění a pro demontáž krovů původní budovy 

zahlazení vytvrzujícího posypu. 
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- Otáčky: 70 - 140 ot/min 

- Šířka záběru: 600 mm 

- Motor: HONDA GX 120 

- Průměr: 600 mm 

 
obr. 6.25 Hladička B 424 

3.10 Čerpadlo potěrů Utiform V1 

Čerpadlo bude sloužit pro dopravu  anhydritových směsí do 2.NP nově prováděných podlah. 

Technické informace: 

- Pohon: elektromotor 400 V 

- Výkon motoru: 6,5 – 8 

- Max. čerpací výkon: 8 – 10 m3/hod 

- Max. pracovní tlak: 10 – 30 bar 

- Zrnitost: 0 – 10 mm 

- Plnící výška: 700 mm 

- Délka: 2300 mm 

- Šířka: 700 mm 

- Výška: 700 mm 

- Hmotnost: 320 kg 

 

obr. 6.26 Čepadlo potěrů Utiform V1 
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3.11 Rázový utahovák Hilti SI 100 

Rázový utahovák bude sloužit k dotažení jednotlivých montážních šroubů ocelové konstrukce na 

předepsané momenty 

Technické informace: 

- Příkon: 470 W 

- Otáčky: 2000 min-1 

- Příklepy: 2000 min-1 

- Utahovací moment: 100 Nm 

- Upínání sklíčidla: 1/2" 

- Hmotnost: 2,3 kg 

 

 

obr.6.27 Rázový utahovák Hilti SI 100 

3.12 Vrtací kladivo HITACHI DH28PC 

S tímto vrtacím kladivem budeme provádět potřebné otvory do betonových konstrukcí. 

Technické informace: 

- Hmotnost: 3.5 kg 

- Příkon: 720 W  

- Počet úderů naprázdno: 0 - 4000 (1/min.) 

- Otáčky naprázdno: 0 - 1050 (1/min.)  

- Upínání vrtáku: SDS plus  

- Max. vrtací průměr v betonu: 28 mm  

- Hmotnost: 3.5 kg 
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obr. 6.28 Vrtací kladivo HITACHI DH28PC 

3.13 Průmyslový vysavač SPIT AC 1600 230 V 

Tento průmyslový vysavač bude sloužit k odstranění nečistot, převážně zbytků betonové směsi a 

prašného materiálu. Před betonáží stropních desek důkladně vyčistíme veškeré plochy. Větší kusy 

budou odstraněny ručně. 

Technické informace: 

- Hmotnost: 3.5 kg 

- Výkon: 1600 W 

- Kapacita: 50 l 

- Maximální objem vzduchu: 3840 l/min 

- Délka flexibilní hadice: 5 m 

- Průměr flexibilní hadice: ø35 mm 

- Hmotnost: 11,5 kg      

 

Obr. 6.29 Vysavač Spit AC 1600 

3.14 Úhlová bruska Einhell RT-AG 125 

Toto nářadí bude sloužit ke krácení ocelové výztuže a k případnému broušení povrchu betonových 

konstrukcí. Postačí nám průměr kotouče 125mm, jelikož nepředpokládáme krácení větších profilů. 

Technické údaje: 

- Příkon: 1010 W 
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- Otáčky naprázdno: 11.000 min-1 

- Max. o kotouče: 125 mm 

- Zavit upínacího vřetena: M14 

- Hmotnost: 2,3 kg 

 

 

obr. 6.30 Úhlová bruska Einhell 

3.15 Elektrické ruční míchadlo Bosch GRW 12 E  

Ruční míchadlo bude sloužit pro přípravu menších objemů maltových směsí a stavebních lepidel. 

Technické parametry: 

- Příkon: 1200W 

- Hmotnost: 5,3 Kg 

- Průměr metly:140mm 

 

obr. 6.31 Elektrické ruční míchadlo Bosch GRW 12 E 

3.16 Míchačka stavební AL-KO TOP 1402 HR 

Tato míchačka bude sloužit pro míchání betonových zálivek a omítkových směsí a jako případný 

doplněk pro míchání betonu. 

Technické parametry: 

- Příkon: 600 W / 230 V 

- Třída / druh ochrany: II / IP 44 

- Objem bubnu: cca 132 l 

- Změna polohy bubnu: ruční kolo 
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- Aretace bubnu: 4 polohy 

- Hmotnost: 48 kg 

- Rozměry výrobku: 

- Výška:80cm 

- Šířka:70cm 

- Hloubka: 130 cm 

 

Obr. 6.32 Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 

3.17 Elektrické prostřihovaci nůžky Narex ENP 20  

Elektrické nůžky budou použity pro krácení jednotlivých prvků roštu opláštění a klempířských výrobků. 

Krácení těchto prvků pomocí úhlové brusky je nepřípustné. 

Technické informace: 

- Minimální poloměr střihu: 4 mm 

- Maximální síla ocelového plechu: 2.0 mm 

- Maximální síla hliníkového plechu: 2.5 mm 

- Hmotnost: 2 Kg 

- Příkon: 520 W 

- Počet zdvihů naprázdno: 300-1950 ot/min 

 
obr.6.33 Elektrické prostřihovací nůžky Narex ENP 20 

 



114 
 

3.18 Bralo BET-1 aku nýtovací kleště 2.4-5.0mm 

Vzhledem k velkému množství nýtů pro opláštění budovy jsou tyto aku nýtovací kleště vhodnou volbou. 

Technické informace: 

- kapacita: 2.4 - 5.0 mm (hliník, ocel, měď i nerez) 

- hmotnost: 1.690 g 

- síla: 10.000 N 

- krok: 20 mm 

- délka: 284 mm 

- akumulátor: 14 V/1.4 Ah 

 

obr.6.34 Bralo BET-1 nýtovací kleště 

3.19 Elektrický šroubovák Hilti ST 1800 

Šroubovák Hilti bude použit pro upevnění jednotlivých prvků opláštění pomocí samovrtných šroubů. Aku 

šroubovák není pro tuto činnost vhodný vzhledem k velkém počtu šroubů. 

Technické informace: 

- Příkon: 600 W 

- Otáčky: 1900min-1 

- Utahovací moment: 22 Nm 

- Upínání sklíčidla: 1/4" 

- Hmotnost: 1,8 kg 
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obr.6.35 Elektrický šroubovák Hilti ST 1800 

3.20 Aku šroubovák s dorazem BOSCH GSR 18 V-EC TE 

Aku šroubovák bude požit pro montáž sádrokartonových konstrukcí a bednících desek atiky. 

Parametry: 

- Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 25Nm 

- Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 5Nm 

- Volnoběžné otáčky: 4.200 ot/min 

- Napětí akumulátoru: 18V 

- Kapacita akumulátoru: 2,0Ah 

- Hmotnost včetně akumulátoru: 1,3 kg 

- Max. ø šroubování: 4,2mm 

 

obr. 6.36 Aku šroubovák s dorazem BOSCH GSR 

3.21 Svařovací automat Leister Variant V2 

Automat bude sloužit pro provedení spojů povlakové hydroizolace spodní stavby a střešní konstrukce. 

Je vhodný pro práci v ploše hydroizolační vrstvy. 

Technické informace: 

- Napětí: 230 / 400 V 
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- Příkon: 4600 / 5700 W 

- Max. teplota: 620°C 

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

- Rozměry (D × Š × V): 640 x 430 x 330 mm 

- Hmotnost: 35 kg 

- Šířka svaru: 40 mm 

 

 
Obr. 6.37 Svařovací automat Leister Variant V2 

3.22 Svařovací přístroj Leister Triac AT 

Svařovací přístroj bude sloužit pro provedení spojů povlakové hydroizolace spodní stavby a střešní 

konstrukce. Je vhodný pro dokončovací práce detailů. 

Technické informace: 

- Napětí: 230 V 

- Příkon: 1600 W 

- Max. teplota: 650°C 

- Rozsah průtoku vzduchu: 50-100% 

- Průtok vzduchu (20°C): 190 l/min 

- Rozměry (D × ø): 335 × 90mm, rukojeť ∅ 56 mm 

- Hmotnost: 1 kg (bez kabelu 3m)  

 
Obr. 6.38 Svařovací přístroj Leister Triac AT + příslušenství 
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4 Ostatní stroje a nářadí 

4.1 Stavební laser Topcon RL H3 CL 

Stavební laser bude použit roznášení výšek vodorovných prvků opláštění, sádrokartonových konstrukcí 

a kontrolnímu měření. Součástí je laserový přijímač a hliníková lať. 

Technické informace: 

- Přesnost: ±10" (2,4 mm / 50 m) 

- Měřický dosah: až 500 m 

- Zdroj světla: Laserová dioda (neviditelný paprsek) 

- Rychlost rotace: 600 otáček za minutu 

- Rozměry: 167x182x189 mm 

- Hmotnost: 1,9 kg 

 

 
obr. 6.39 Stavební laser Topcon RL H3 CL 

4.2 Nivelační přístroj Leica NA 720 

Nivelační přístroj Leica bude sloužit pro měření výškových hodnot jednotlivých objektů stavby. Zejména 

pro výšku zásypů kolem objektu, podkladních vrstev desek 1. NP, výškové osazení ocelových prvků a 

při určování výšky stropní desek. Pro toto zařízení je třeba ještě stativ a nivelační lať. 

 

Technické informace: 

- Přesnost: 2,5mm/km 

- Zvětšení: 20x 

- Min. zaostření: 0,5m 

- Násobící konstanta: 100 

- Rozsah kompenzátoru: ± 15´ 

- Přesnost kompenzátoru: ± 0,5´´ 
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obr. 6.40 Nivelační přístroj s příslušenstvím 

4.3 Staveništní rozvaděč PER - ST 40A 

Staveništní rozvaděč bude sloužit pro zajištění elektrické energie pro stavební stroje, nářadí a 

staveništní osvětlení. Na stavbě budou použity 2 kusy. První bude umístěn u původního rozvaděče 

budovy návštěvnického centra, druhý bude umístěn v blízkosti staveništních buněk. 

Technické parametry: 

- Hmotnost: 22 kg 

- Stupeň krytí IP: 44 

- Výška: 1200 mm 

- Hloubka: 400 mm 

- Šířka: 600 mm 

- Počet třífázových zásuvek 16A: 2 

- Počet třífázových zásuvek 32A: 2 

- Počet jednofázových zásuvek 16A: 2 

 

obr. 6.41 Staveništní rozvaděč PER - ST 40A 
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1 Časový plán hlavního stavebního objektu 

Časový harmonogram objektu SO01 je uveden v příloze B9.1 

Časový normál objektu SO01je uveden v příloze B9.2 
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1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO01 

Položkový rozpočet objektu SO01 je uveden v příloze B8 

Plán nasazení strojů je uveden v příloze B10.1 

Plán nasazení pracovníků je uveden v příloze B10.2 
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1 Obecné informace  

Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 

patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-

TENovými plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

Začátek montáže ocelové konstrukce:    9.6.2017 

Konec montáže ocelové konstrukce:    20.7.2017 

 

1.1 Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 

stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 

Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 

Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 

návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
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Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 

směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 

nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 

vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 

západní straně objektu. 

SO.01  NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 

Obestavěný prostor: 4500 m3 

Celková užitná plocha: 944 m2 

 
1.2 Popis konstrukce 

Tento technologický předpis řeší rekonstrukci stávajícího objektu, jehož nosné konstrukce byly 

doplněny a částečně nahrazeny novou OK. Budova návštěvnického centra má nepravidelný tvar, který 

půdorysně vychází z 2 do sebe zaklesnutých obdélníků původního půdorysu. Rozměry těchto obdélníků 

jsou cca 10 x 26,5m. Tento půdorys je rozšířen o vstupní část na severní fasádě (u řady 3) a o zázemí 

na východě objektu (řada 2). Výška atiky v nejvyšším místě je +8,18m. Hlavní nosná konstrukce je 

jednolodní a dvojlodní a tvoří ji v příčném směru rámy s momentově uloženými střešními příčlemi a v 

patrové části také se stropními průvlaky, na které je ukládán trapézový plech T60/235-0,75mm, který 

tvoří ztracené bednění pro ŽB desku tl. 60mm resp. 80mm. Nosnou funkci střešního pláště tvoří 

trapézový plech T92/305-0,75mm, který je ukládán kolmo na střešní příčle. Na střešní konstrukci nad 

vstupem je navržen trapézový plech T40/266-0,75mm. Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť 

s větranou mezerou opláštěný rezavým cor-tenovým plechem resp. černošedým plechem. Mezi řadami 

I-J/1-2 je umístěna rozhledna o půdorysných rozměrech 2,7 x 2,7m (viz samostatná část projektu OK). 
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1.2.1 Statické řešení 

 
obr. 9.1 Ocelová konstrukce návštěvnického centra 

 
Hlavní nosnou funkci budovy tvoří rámové vazby na rozpětí 10,3m s momentově uloženými 

střešními příčlemi (IPE330) resp. stropními průvlaky IPE450 (v patrové části objektu). Osová vzdálenost 

rámů je ve většině případů 2,0m. Výška OK v rámovém rohu je proměnná v celém půdorysu stavby, v 

nejvyšším místě dosahují rámy výšky +7,660m, nejnižší rám je v řadě Z +4,390m. Horní hrana OK 

stropních nosníků je na úrovni +4,0m v části A-J a +3,31m v části K-Q. Sloupy rámů HEB200 jsou 

kotveny kloubově. Zajištění střešních příčlí a stropních průvlaků proti klopení je uvažováno spojitě 

pomocí trapézových plechů resp. ŽB desky. 

 

V řadě 3 jsou mezi osami K-N-Q a dále Q-V vynechány sloupy. Podpory pro stropní resp. 

střešní nosníky zde tvoří průvlaky (IPE450, IPE330) na rozpětí 6,0m resp. 10,0m, z nichž některé jsou 

částečně podpírány sloupy z TR.194/6.3. 

Střešní konstrukci střechy nad vstupní částí tvoří nosníky IPE240 v osové vzdálenosti 2,0m, 

které jsou na jedné straně ukládány na sloupy hlavních rámů, na straně vzdálenější od budovy jsou pak 

podpírány průvlakem IPE240, který je vynášen skupinou trubkových sloupů (TR.152/6.3) uspořádaných 

do tvaru písmene V. 

Štítové stěny budovy jsou navrženy z HRTR.100x100x4. 

Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna momentově tuhými rámy, vodorovným ztužením ve 

střeše a na plošině a svislým ztužením ve stěnách 1,2,4 a K (TR.O89/4). 
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1.2.2 Kotvení 

Kotvení sloupků HEB120 stěny v řadě Z je na úrovni -0,370 a je provedeno pomocí lepené 

kotvy HILTI HIT-RE500 se šroubem HAS M16, minimální hloubka kotvení 125mm, podlití 20mm. 

Kotvení ostatních sloupů OK je na úrovni -0,200m a je provedeno pomocí lepené kotvy HILTI HIT-

RE500 se šroubem HAS M24, minimální hloubka kotvení 210mm, podlití 20mm.  

Podlití sloupů je z jemnozrnného betonu kvality min C20/25 -XC1-Dmax 8, s použitím nesmrštivé malty 

Groutex 603. 

 

2 Materiály 

2.1 Ocelová konstrukce 

Veškeré nosné prvky budou vyrobeny z oceli S 235. 

 

Výrobní sváry budou provedeny metodou obloukového svařování plněnou elektrodou v aktivním 

plynu – metoda 135. 

 

Povrchová úprava ocelových prvků:  základní syntetický nátěr tl. 60 µm 

vrchní syntetický nátěr tl. 60 µm 

 

Po provedení montáže jednotlivých prvků je nutné vrchní nátěr také v místech montážních 

styků, je vzhledem k možnosti poškození proveden pouze nátěr základní. 

 

2.1.1 Spojovací materiál 

− Šroub ocelový M30 x 55mm, pevnost 8.8, 

− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:   318 ks 

− Šroub ocelový M24 x 55mm, pevnost 8.8, 

− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:   216 ks 

− Šroub ocelový M16 x 55mm, pevnost 8.8, 

− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:   254 ks 

− Chemická kotva HILTI HIT-RE500     6 ks 

− Kotevní šroub HAS M24, pevnost 5.8, 
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− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:  95 ks 

− Kotevní šroub HAS M16, pevnost 5.8, 

− galvanicky pozinkovaný, včetně matice a podložek:  18 ks 

− závitová tyč pozinkovaná ø16mm, včetně matice  a podložky: 12ks 

 

2.1.2 Ostatní materiál 

Malta pro podlití Groutex 603     3 balení/25kg 

Podkladní ocelové úpalky – botky dle potřeby (vhodné použít více tloušťek 

plechů, rozměr botky 100x100mm) 

Syntetická barva Rokoemail S2029 2x 20kg 

 
2.2 Výpis nosných prvků ocelové konstrukce návštěvnického centra 

Ozn. Popis položky 

Délka Počet 

Délka 

celkem 

Hmotnost 

1m 

profilu 

Hmotnost 

celkem 

[ m ] [ ks ] [ m ] [ kg ] [ kg ] 

V1 VAZNÍK IPE 450 9,1 18 163,8 77,6 12710,88 

V2 

VAZNÍK IPE 330, ULOŽEN VE 

SKLONU 7,2 % 9,151 1 9,151 49,1 449,31 

V3 

VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 

PO 1,46 m DO SKLONU 7,2 %  9,155 1 9,155 49,1 449,51 

V4 

VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 

PO 3,51 m DO SKLONU 7,2 % 9,149 1 9,149 49,1 449,22 

V5 

VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 

PO 5,58 m DO SKLONU 7,2 % 9,134 1 9,134 49,1 448,48 

V6 

VAZNÍK IPE 330, ZALOMENÍM 

PO 7,64 m DO SKLONU 7,2 % 9,129 1 9,129 49,1 448,23 

V7 VAZNÍK IPE 330 9,1 22 200,2 49,1 9829,82 

V8 VAZNÍK IPE 160 1,053 1 1,053 15,8 16,64 

V9 VAZNÍK IPE 160 1,349 1 1,349 15,8 21,31 

V10 VAZNÍK IPE 160 1,686 1 1,686 15,8 26,64 
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V11 VAZNÍK IPE 160 2,024 1 2,024 15,8 31,98 

V12 VAZNÍK IPE 160 2,28 1 2,28 15,8 36,02 

V13 VAZNÍK IPE 160 2,7 1 2,7 15,8 42,66 

V14 VAZNÍK IPE 160 3,035 1 3,035 15,8 47,95 

V15 VAZNÍK IPE 160 3,374 1 3,374 15,8 53,31 

V16 VAZNÍK IPE 160 3,63 1 3,63 15,8 57,35 

V17 VAZNÍK IPE 160 1,163 2 2,326 15,8 36,75 

V18 VAZNÍK IPE 160 2,665 1 2,665 15,8 42,11 

V19 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,7% 1,353 1 1,353 30,7 41,54 

V20 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,7% 1,488 1 1,488 30,7 45,68 

V21 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,7% 2,2 1 2,2 30,7 67,54 

V22 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,7% 2,914 1 2,914 30,7 89,46 

V23 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,7% 3,73 1 3,73 30,7 114,51 

V24 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 5,025 1 5,025 30,7 154,27 

V25 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 6,037 1 6,037 30,7 185,34 

V26 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 7,205 1 7,205 30,7 221,19 

V27 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 6,776 1 6,776 30,7 208,02 

V28 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 6,41 1 6,41 30,7 196,79 

V29 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 6,045 1 6,045 30,7 185,58 

V30 VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 5,679 1 5,679 30,7 174,35 
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SKLONU 9,4% 

V31 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 5,377 1 5,377 30,7 165,07 

V32 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 4,927 1 4,927 30,7 151,26 

V33 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 4,562 1 4,562 30,7 140,05 

V34 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 4,197 1 4,197 30,7 128,85 

V35 

VAZNÍK IPE 240, ULOŽEN VE 

SKLONU 9,4% 4,014 1 4,014 30,7 123,23 

V36 VAZNÍK IPE 200 3,88 5 19,4 22,4 434,56 

V37 VAZNÍK IPE 200 2,68 2 5,36 22,4 120,06 

V38 VAZNÍK IPE 200 1,308 2 2,616 22,4 58,60 

V39 VAZNÍK IPE 200 1,053 1 1,053 22,4 23,59 

V40 VAZNÍK IPE 200 2,28 1 2,28 22,4 51,07 

V41 VAZNÍK IPE 200 2,717 1 2,717 22,4 60,86 

V42 VAZNÍK IPE 200 3,035 1 3,035 22,4 67,98 

V43 VAZNÍK IPE 200 3,392 1 3,392 22,4 75,98 

V44 VAZNÍK IPE 200 3,649 1 3,649 22,4 81,74 

V45 VAZNÍK IPE 200 2,664 1 2,664 22,4 59,67 

V46 VAZNÍK IPE 200 1,145 2 2,29 22,4 51,30 

V47 VAZNICE IPE 120 1,78 39 69,42 10,4 721,97 

V48 

VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 

VE SKLONU 1,825 38 69,35 10,4 721,24 

V49 

VAZNICE IPE 120, ZALOMEN 

DO SKLONU PO 0,76 m  1,653 1 1,653 10,4 17,19 

V50 

VAZNICE IPE 120, ZALOMEN 

DO SKLONU PO 0,95 m 1,845 1 1,845 10,4 19,19 

V51 IPE 240 11,89 1 11,89 30,7 365,02 

V52.1 IPE 240 11,3 1 11,3 30,7 346,9 
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V52.2 IPE 240 11,3 1 11,3 30,7 346,9 

V53 IPE 240 7,08 1 7,08 30,7 217,36 

V54 IPE 240 9,71 2 19,42 30,7 596,19 

V55 IPE 240 7,91 2 15,82 30,7 485,67 

V56 IPE 240 1,2 2 2,4 30,7 73,68 

V57 VAZNÍK IPE 330 5,74 1 5,74 49,1 281,83 

V58 VAZNÍK IPE 330 5,78 1 5,78 49,1 283,80 

V59 VAZNÍK IPE 240 5,78 1 5,78 30,7 177,45 

V60 VAZNÍK IPE 330 9 1 9 49,1 441,90 

V61 VAZNÍK IPE 450 4,93 1 4,93 77,6 382,57 

V62 VAZNÍK IPE 450 4,97 1 4,97 77,6 385,67 

V63 VAZNÍK IPE 330 6,75 1 6,75 49,1 331,43 

V64 VAZNICE IPE 200 3,99 1 3,99 22,4 89,38 

V65 VAZNICE IPE 200 0,45 1 0,45 22,4 10,08 

V66 VAZNICE IPE 160 4,37 1 4,37 15,8 69,05 

V67 

VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 

VE SKLONU 0,82 2 1,64 10,4 17,06 

V68 

VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 

VE SKLONU 0,33 1 0,33 10,4 3,43 

V67 

VAZNICE IPE 120, ULOŽENA 

VE SKLONU 2,25 3 6,75 10,4 70,20 

S1 SLOUP HEB 200 7,83 14 109,62 61,3 6719,71 

S2 SLOUP HEB 200 7,72 2 15,44 61,3 946,47 

S3 SLOUP HEB 200 7,51 2 15,02 61,3 920,73 

S4 SLOUP HEB 200 7,45 3 22,35 61,3 1370,06 

S5 SLOUP HEB 200 7,24 1 7,24 61,3 443,81 

S6 SLOUP HEB 200 7,03 1 7,03 61,3 430,94 

S7 SLOUP HEB 200 6,82 3 20,46 61,3 1254,20 

S8 SLOUP HEB 200 6,61 1 6,61 61,3 405,19 

S9 SLOUP HEB 200 6,39 1 6,39 61,3 391,71 

S10 SLOUP HEB 200 6,18 2 12,36 61,3 757,67 
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S11 SLOUP HEB 200 5,99 1 5,99 61,3 367,19 

S12 SLOUP HEB 200 5,8 1 5,8 61,3 355,54 

S13 SLOUP HEB 200 5,61 1 5,61 61,3 343,89 

S14 SLOUP HEB 200 5,42 1 5,42 61,3 332,25 

S15 SLOUP HEB 200 5,23 2 10,46 61,3 641,20 

S16 SLOUP HEB 200 5,03 2 10,06 61,3 616,68 

S17 SLOUP HEB 200 4,84 2 9,68 61,3 593,38 

S18 SLOUP HEB 200 4,65 2 9,3 61,3 570,09 

S19 SLOUP HEB 200 4,56 2 9,12 61,3 559,06 

S20 SLOUP HEB 200 7,68 1 7,68 61,3 470,78 

S21 SLOUP HEB 200 7,56 1 7,56 61,3 463,43 

S22 SLOUP HEB 200 7,93 1 7,93 61,3 486,11 

S23 SLOUP HEB 200 7,25 1 7,25 61,3 444,43 

S24 SLOUP HEB 200 7,1 1 7,1 61,3 435,23 

S25 SLOUP HEB 120 0,59 1 0,59 26,7 15,75 

S26 SLOUP HEB 120 0,44 1 0,44 26,7 11,75 

S27 SLOUP HEB 120 0,28 1 0,28 26,7 7,48 

S28 SLOUP HEB 120 0,12 1 0,12 26,7 3,20 

S29 SLOUP HEB 120 3,42 8 27,36 26,7 730,51 

S30 SLOUP HEB 120 4,25 4 17 26,7 453,90 

S31 SLOUP HEB 120 2,68 1 2,68 26,7 71,56 

S32 SLOUP HEB 120 2,89 1 2,89 26,7 77,16 

S33 SLOUP HEB 120 3,49 1 3,49 26,7 93,18 

Z1 ZTUŽIDLO TRØ89/4 1,82 10 18,2 8,38 152,52 

Z2 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,8 13 36,4 8,38 305,03 

Z3 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,47 2 6,94 8,38 58,16 

Z4 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,89 4 11,56 8,38 96,87 

Z5 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,59 4 10,36 8,38 86,82 

Z6 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,87 4 15,48 8,38 129,72 

Z7 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,45 1 2,45 8,38 20,53 

Z8 ZTUŽIDLO TRØ89/4 4,11 2 8,22 8,38 68,88 
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Z9 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,94 1 3,94 8,38 33,02 

Z10 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,35 2 6,7 8,38 56,15 

Z11 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,67 1 3,67 8,38 30,75 

Z12 ZTUŽIDLO TRØ89/4 0,82 10 8,2 8,38 68,72 

Z13 ZTUŽIDLO TRØ89/4 1,66 4 6,64 8,38 55,64 

Z14 ZTUŽIDLO TRØ89/4 1,01 1 1,01 8,38 8,46 

Z15 ZTUŽIDLO TRØ89/4 2,21 2 4,42 8,38 37,04 

Z16 ZTUŽIDLO TRØ89/4 5,16 2 10,32 8,38 86,48 

Z17 ZTUŽIDLO TRØ89/4 4,9 2 9,8 8,38 82,12 

Z18 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,01 1 3,01 8,38 25,22 

Z19 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,6 1 3,6 8,38 30,17 

Z20 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,64 2 7,28 8,38 61,01 

Z21 ZTUŽIDLO TRØ89/4 3,97 1 3,97 8,38 33,27 

R1.1 VZPĚRA TR.152/6.3 4,56 12 54,72 22,64 1238,86 

R1.2 VZPĚRA TR.152/6.3 4,75 3 14,25 22,64 322,62 

R1.3 VZPĚRA TR.152/6.3 2,98 1 2,98 22,64 67,47 

R2 TPU100x60x5 1,73 1 1,73 7,87 13,62 

R3 TPU100x60x5 2,13 1 2,13 7,87 16,76 

R4 TPU100x60x5 1,65 1 1,65 7,87 12,99 

R5 TPU100x60x5 2,69 1 2,69 7,87 21,17 

R6 TPU100x60x5 1,18 1 1,18 7,87 9,29 

R7 HRTR.100x100x4 1,49 6 8,94 7,87 70,36 

R8 HRTR.100x100x4 10,13 1 10,13 7,87 79,72 

R9 HRTR.100x100x4 9,92 1 9,92 7,87 78,07 

R10 HRTR.100x100x4 10 1 10 7,87 78,70 

R11 HRTR.100x100x4 1,18 1 1,18 7,87 9,29 

R12 HRTR.100x100x4 2,71 1 2,71 7,87 21,33 

R13 HRTR.100x100x4 1,65 3 4,95 7,87 38,96 

R14 HRTR.100x100x4 2,15 1 2,15 7,87 16,92 

R15 HRTR.100x100x4 1,73 3 5,19 7,87 40,85 

R16 HRTR.100x100x4 1,09 2 2,18 7,87 17,16 
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R17 HRTR.100x100x4 0,82 2 1,64 7,87 12,91 

R18 HRTR.100x100x4 6,9 1 6,9 7,87 54,30 

R19 HRTR.100x100x4 3,13 1 3,13 7,87 24,63 

R20 HRTR.100x100x4 7,19 1 7,19 7,87 56,59 

R21 HRTR.100x100x4 7,32 1 7,32 7,87 57,61 

R22 HRTR.100x100x4 3,95 1 3,95 7,87 31,09 

R23 HRTR.100x100x4 7,48 1 7,48 7,87 58,87 

R24 HRTR.100x100x4 7,61 1 7,61 7,87 59,89 

R25 HRTR.100x100x4 3,51 7 24,57 7,87 193,37 

R26 HRTR.100x100x4 3,17 1 3,17 7,87 24,95 

R27 HRTR.100x100x4 0,94 7 6,58 7,87 51,78 

R28 HRTR.100x100x4 0,79 6 4,74 7,87 37,30 

R29 HRTR.100x100x4 4,25 6 25,5 7,87 200,69 

R30 HRTR.100x100x4 1,93 8 15,44 7,87 121,51 

R31 HRTR.100x100x4 1,98 2 3,96 7,87 31,17 

R32 TPU100x60x5 1,93 4 7,72 7,87 60,76 

R33 TPU100x60x5 1,98 1 1,98 7,87 15,58 

R34 L80x6 2,56 10 25,6 7,34 187,90 

R35 TPU100x60x5+P4 2,51 4 10,04 7,87 79,01 

   
Celková hmotnost ocelové 

konstrukce 
61956,31 

    

Přesná specifikace jednotlivých prvků je uvedena ve výrobní dokumentaci zhotovitele. 

 

2.3 Skladování  

2.3.1 Skládka:  

Pro ocelové prvky jsou na staveništi navrženy dočasné skládky. Umístění bude zejména po 

severní straně návštěvnického centra. Jejich poloha nám umožňuje přímou montáž pomocí autojeřábu. 

Část prvků západní konstrukce bude na místo montáže dopravena pomoví vysokozdvižného vozíku. 

Tyto skladovací plochy musí být rovné, dostatečně zpevněné a odvodněné. Jednotlivé prvky budou 

ukládány na dřevěné smrkové podkladky 50mm x 50mm, podložených cca po 1m. Při skladování není 
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uvažováno o skladování ve více vrstvách. Jednotlivé prvky budou ukládány naležato, abychom zamezili 

jejich převržení. Prvky budou viditelně označeny identifikačním štítkem. Veškeré sloupy a vodorovné 

prvky budou ukládány jednotlivě.  

2.3.2 Sklad:  

Na staveništi se budou nacházet dva skladové kontejnery CONTPRO. Jeden bude sloužit pro 

uskladnění drobného materiálu jako pytlovaných betonových směsí, bednících prken a drobného 

montážního materiálu. Do druhého budeme ukládat drobné ruční nářadí. Tyto kontejnery se uloží na 

dřevěné trámy 100mm x 100mm, které budou osazeny do štěrkového lože o tloušťce 100mm. Tato 

vrstva bude sloužit pro dostatečné vyrovnání podkladu. Vzhledem k archeologicky významnému okolí 

návštěvnického centra je nutné tuto vrstvu separovat od původního terénu pomocí netkané geotextílie. 

Po provedení stavebních prací se tato vrstva odstraní v kompletní míře. 

Jednotlivé sklady a skládky jsou označeny na výkresu B3.1 

 

2.4 Doprava    

Ocelová konstrukce bude dopravována z výrobního závodu firmy OK mont - STM, spol. s r.o., 

Bohunická 50/133, Brno. S výjimkou sloupů a svislých ztužidel se veškeré prvky přepravují v takové 

poloze, v jaké budou uloženy do konstrukce. Dílce se podkládají dřevěnými podkladky v místě 

závěsných poloh. Při nakládání prvků na návěs je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k porušení vozidla či jednotlivých prvků. Při přepravě odpovídá řidič za neporušenost a čistotu 

přepravovaných dílců. Měl by po ujetí 2 km překontrolovat správné a dostatečně pevné upnutí prvků 

k návěsu a dle potřeby dotáhnou stabilizační zařízení. Při přepravě dílců by neměla rychlost nákladu 

přesáhnout 80 km/h. Při převzetí jednotlivých prvků dojde ke kontrole jejich technického stavu a 

porovnání s výkresovou dokumentací a dodacího listu. Poté pověřená osoba provede zápis do 

stavebního deníku o převzetí materiálu. Při vykládce dílců postupujeme od kraje ke středu návěsu. Při 

vykládce jednotlivých dílců bude dodržena vyhláška o bezpečnosti práce. 

2.4.1 Primární 

Primární dopravu železobetonových prvků na staveniště zde bude zajišťovat tahač Daf XF 105 

s návěsem Krone Profi Liner SPD 27-BS. Doprava drobného materiálu proběhne pomocí automobilu 

Renault Trafic. 

2.4.2 Sekundární 

Jednotlivé prvky ocelové konstrukce se osadí pomocí autojeřábů Tatra AD20. Doprava části 

prvků, které nejsou přímo v dosahu autojeřábu, se provede pomocí vysokozdvižného vozíku Desta. 
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Jedná se především o prvky ve východní části návštěvnického centra.  Směs pro podlití patek sloupů se 

dopravuje v plastových kbelících. Manipulace s drobným materiálem bude probíhat ručně. 

Drobné prvky ocelové konstrukce umožňují též ruční dopravu. 

3 Převzetí pracoviště 

Hlavní dodavatel stavby převzal staveniště a následně je předáno samotné pracoviště 

subdodavatelovi ocelové konstrukce, který provede jak montáž, tak i dodávku všech potřebných prvků 

pro úspěšné provedení stavby.  

Pro montáž ocelového skeletu musí být dokončeny veškeré bourací práce, základové 

konstrukce a zemní práce s tím spojené. Před započetím montáže ocelového skeletu musí být pevnost 

základového betonu v tlaku min. 70% 

Subdodavatel po přejímce pracoviště provede kontrolu prvků spodní stavby, jejich stav a 

rozměrové požadavky pro ně stanovené. Při přebírání se ujistí, že pracoviště je vyklizené a vybavené 

dle dohody. Na staveništi již bude zhotovena vnitrostaveništní komunikace, skladové plochy pro ocelové 

prvky, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a skladové buňky, místo pro skladování odpadů, 

zřízeny přípojky vody a elektřiny s potřebnými rozvaděči. V prostoru nově vznikající stavby bude již 

proveden štěrkopískový násyp spolu s podkladní betonovou mazaninou pro nově budovanou podlahu 

ve střední části 1.NP. Toto opatření nám umožní jednodušší pojezd montážních plošin v prostoru 

stavby.  

Součástí přejímky bude také předání podkladů o vytýčení inženýrských sítí. Dále bude 

provedeno zaměření skutečného stavu provedení základových konstrukcí, spolu s určením dvou 

polohových bodů a jednoho výškového bodu. 

Převzetí pracoviště provádí stavbyvedoucí montážních prací. O dění se provede zápis do stavebního 

deníku. 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Montážní práce budou přerušeny za bouřky a přívalových dešťů. Čerstvě provedená podlití 

sloupů budou zakryty pomocí PE fólie, aby nedocházelo k vyplavování cementu. Rychlost větru při 

osazování prvků nesmí přesáhnout hodnotu 8m/s. Při navádění řidiče, jenž přemisťuje dílec je nutná 

dostatečná viditelnost na vzdálenost 30m. Při započetí prací zkontrolujeme venkovní teplotu. Při 
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poklesu teplot pod -5°C budou montážní práce zcela přerušeny. Vzhledem k období realizace skeletové 

konstrukce nepředpokládáme výskyt těchto nepříznivých teplot. 

Veškeré montážní práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby budou na 

staveništi umístěny 4 halogenové světlomety o výkonu 500W. 

 

4.2 Požadavky na zařízení staveniště 

Hlavní staveništní komunikace bude tvořena ze štěrkového lože o mocnosti 100mm. Tato vrstva 

bude od původní zemní pláně oddělena pomocí separační geotextílie. Obslužný prostor kolem budovy 

návštěvnického centra bude tvořen štěrkovým ložem o mocnosti 100mm. Jednotlivé buňky zařízení 

staveniště budou osazeny na dřevěné trámy dle pokynů pronajímatele. Ty budou podsypány vrstvou 

štěrku o tloušťce 100mm pro jejich vyrovnání. Pokud by docházelo při výjezdu vozidel k výraznému 

znečištění příjezdové komunikace, od technických služeb města Hodonín si objednáme samosběrný 

zametač. 

5 Personální obsazení  

Před zahájením montážních prací budou všichni účastníci seznámeni s technologickým 

předpisem pro montáž ocelové konstrukce. Provede se seznámení s plánem BOZP. Po informační 

schůzce provedeme zápis do stavebního deníku. 

Účastníci se musí prokázat danými kvalifikačními předpoklady, zejména odbornou kvalifikací a 

potřebnými školeními. 

 
5.1 Pracovní četa 

− 1x vedoucí čety          

− 1x vazač        

− 1x jeřábník       

− 3x montážní osoba 

− 1x pomocný dělník 

 

5.2 Specifikace profesí  

• Vedoucí čety 

Vedoucí čety je zodpovědná osoba za provádění prací dle technologického předpisu, kontroluje postup 

prováděných prací a kompletní realizace ocelové konstrukce. 
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• Vazač 

Musí se prokázat platným vazačským průkazem. 

Vazač je osoba zodpovědná za uvázání a následné odvázání břemene zahájení pohybu 

autojeřábu s břemenem. Musí být seznámen s jednotlivými pokyny a také je sám srozumitelně a přesně 

předávat obsluze stroje.  Také určuje, který vázací prostředek je vhodný pro danou montáž. Kontroluje 

kvalitu závěsů a případně ohlásí jejich porušení. Před konečným zdvihem se při pozvednutí prvku do 

výšky 250mm přesvědčí, že dílec je bezpečně uchycen a poté dá signál jeřábníkovi ke zdvihu. Poté 

sleduje jeho přesun až na místo určení, kde jej převezme osoba odpovědná za montáž. 

 

• Jeřábník 

Musí se prokázat platným jeřábnickým průkazem. 

Jeřábník je osoba zodpovědná za řízení jeřábu a dodržení bezpečné práce. Dbá pouze pokynů 

vazače. Výjimkou je, když při možném nebezpečí dostane příkaz “Stůj” jiné osoby. Přesun prvků musí 

provádět plynule, bez pohybů, jež by vedly k nebezpečnému rozkmitání dílce. Při zhoršení pracovních 

podmínek (rychlost větru na 8m/s, snížená viditelnost, bouřka) přeruší montáž. Musí být seznámen se 

zátěžovým diagramem a akčním rádiusem autojeřábu. 

 

• Montážní osoba 

Montážník je osoba, která provádí konečné usazení prvku. Také odepíná závěsná lana 

z úchytů.  

 

• Pomocný dělník 

Musí se prokázat platným průkazem na vysokozdvižný vozík. 

Pomocný dělník je osoba, která bude provádět obsluhu vysokozdvižného vozíku pro 

vnitrostaveništní dopravu jednotlivých prvků na místo určení. Dále jeho povinností bude provádět čištění 

pracovních strojů. 

6 Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Velké stroje 

a) Autojeřáb Tatra AD 20        1 ks 

b) Pracovní plošina Haulotte HA 12 IP    2 ks 
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c) Tahač návěsu Daf XF 105      1 ks 

d) Návěs Krone Profi Liner SPD 27-BS    1 ks 

e) Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K    1 ks 

 

6.2 Ruční nářadí elektrické 

a) Úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 

b) Vrtací kladivo HITACHI DH28PC     1 ks  

c) Průmyslový vysavač SPIT AC 1600     1 ks 

d) Míchadlo Bosch GRW 12 E     1 ks 

e) Rázový utahovák Hilti SI 100     2 ks 

 

6.3 Měřící přístroje 

a) Nivelační přístroj Leica NA 720      1ks 

 

Podrobný návrh strojů a mechanického ručního nářadí s popisem technických vlastností je 

popsán ve zprávě A6 - Návrh hlavních strojů a mechanizmů. 

 

6.4 Ostatní mechanické nářadí 

− sada momentových klíčů a nástrčkových klíčů Gola 

− sada vrtáků do betonu 

− vodováha 1m, 2m, pásmo 20m, svinovací metr 5m, 

− olovnice,  

− zednická lžíce, zednická špachtle,  

− kladivo,  

− žebřík o délce 5m,  

− palice 4kg,  

− páčidlo,  

− ruční pila,  

− pás na nářadí, 

− 3x podpěrná stojka o nosnosti min. 30kn a stavební výšce do 5,5m. zajištěna pomocí trojnožky 

a nahoře osazena vidlicí. 

− 2x manipulační lano délky 20m 
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− 2x zvedací textilní pás délky 6m, nosnost 2t 

 

6.5 Pomůcky BOZP 

− ochranný oděv, reflexní vesta, 

− ochranná obuv 

− ochranné brýle 

− pracovní rukavice 

− ochranná helma 

− celotělový postroj pro práci ve výškách 

7 Pracovní postup 

7.1 Postup montáže skeletové konstrukce 

Montáž ocelové konstrukce návštěvnického centra je rozdělena do 10 pracovních pozic. 

Z každé pozice dojde k osazení části konstrukce, která bude mít dostatečnou statickou tuhost, 

Jednotlivé pozice jsou voleny tak, aby bylo možné provést montážní práce bez nutnosti přejezdů 

autojeřábu. 

7.1.1 Pozice 1 

Osazovací prostor pozice 1 je navržen mezi osami 2-4 a A až F. 

− Osazení sloupů S1 na ose 2, osazení sloupů S1 na ose 4 

− Osazení obvodových vaznic V47 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-V48na ose 

4 

− Osazení vnitřních vaznic V1+V2 na ose A, následně pokračujeme s montáží vaznic 

směrem k ose F 

− Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami A-B 

− Montáž hřebene střechy z prvků R43 

− Osazení stěnových ztužidel Z3+Z6 na ose 2, osazení stěnových ztužidel Z4+Z6 na ose 

4 
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obr. 9.2 Ocelová konstrukce osazená z pozice 1 

7.1.2 Pozice 2 

Osazovací prostor pozice 2 je navržen mezi osami 2-4 a F až J. 

− Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 

− Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-

V49na ose 4 

− Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic 

směrem k ose J 

− Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 

 
obr. 9.3 Ocelová konstrukce osazená z pozice 2 
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7.1.3 Pozice 3 

Osazovací prostor pozice 3 je navržen mezi osami 1-3 a K až Q. 

− Osazení sloupů S1 až S3 na ose 2, osazení sloupů S1 až S3 na ose 4 

− Osazení obvodových vaznic V47-V48 a V49 na ose 2, osazení obvodových vaznic V47-

V49na ose 4 

− Osazení vnitřních vaznic V1+V7 na ose G, následně pokračujeme s montáží vaznic 

směrem k ose J 

− Osazení vodorovných konstrukcí V48+R45 mezi osami I-J 

 
obr. 9.4 Ocelová konstrukce osazená z pozice 3 

 

7.1.4 Pozice 4 

Osazovací prostor pozice 4 je navržen mezi osami 1-3 a Q až V. 

− Osazení sloupů S11 až S15 na ose 3, osazení sloupů R1.2,S15,R1.3 na ose 1 

− Osazení obvodových vaznic V48 na ose 1, montáž svislých konstrukcí (sloupků) S25-

S28 na ose 1, následné osazení vaznice V60  

− Osazení obvodových vaznic V48 na ose 3 

− Osazení vnitřní vaznice V7 na ose R, následně pokračujeme s montáží vaznic směrem 

k ose V 
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obr. 9.5 Ocelová konstrukce osazená z pozice 4 

7.1.5 Pozice 5 

Osazovací prostor pozice 5 je navržen mezi osami 1-3 a V až Z. 

− Osazení sloupů S16 až S19 na ose 1, osazení stěnových sloupů S30 na ose Z osazení 

sloupů S16 až S19 na ose 3 

− Osazení obvodových vaznic V48, vaznice V67 na ose 1, následně osazení obvodových 

vaznic V48, vaznice V67 na ose 3 

− Osazení vnitřní vaznice V7 na ose W,následně pokračujeme s montáží směrem k ose Z 

− Osazení vodorovných ztužidel Z1+Z2 mezi osami X-Y 

− Osazení vodorovných ztužidel Z12 mezi osami Y-Z 

− Osazení stěnových ztužidel Z5 na ose 1, osazení stěnových ztužidel Z4 až Z7 na ose 3 

 
obr. 9.6 Ocelová konstrukce osazená z pozice 5 
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7.1.6 Pozice 6 

Osazovací prostor pozice 6 je navržen mezi osami 3-4 a J až Q. 

− Osazení sloupů S4 a S7 na ose 4 

− Osazení obvodové vaznice V63 mezi osami N až Q, na ni bude osazena dvojice 

sloupků S31+S32 

− Osazení stěnových vaznic V67 mezi sloupky S31,S32 a okrajovými sloupy, následně 

provedení vrchní obvodové vaznice V53 

− Osazení obvodových vaznic V36 na ose K, vaznic V59 a V68na ose 4 

− Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 

− Osazení stropních vaznic V36-V38 mezi osami K-P 

− Osazení vodorovných ztužidel mezi osami K a L, dále mezi osami M a L 

 
obr. 9.7 Ocelová konstrukce osazená z pozice 6 

7.1.7 Pozice 7 

Osazovací prostor pozice 7 je navržen mezi osami 1-2 a A až J. 

− Osazení sloupů S1 na ose E a CH 

− Osazení obvodových vaznic V54,V55 a V56 mezi osami A až I, při vaznic bude použita 

3x podpěrná stojka o nosnosti min. 30kN a stavební výšce do 5,5m. zajištěna pomocí 

trojnožky a nahoře osazena vidlicí pro uložení vaznice. Demontáž po osazení 

kompletního bloku OK. 

− Osazení stropních vaznic V39, V40 a V44 na osách A, E a CH pro zajištění částečné 

tuhosti konstrukce 

− Osazení stěnových sloupků S29 a S39 v obvodové stěně mezi osami A až I 
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− Osazení horních obvodových vaznic V54, V55 a V56 na ose 1 

− Osazení stěnových ztužidel Z16+Z17 na ose K mezi osami 3-4 

− Osazení střešních vaznic 2.NP V8 až V12 mezi osami A až E, tím dokončíme část 

celku montáže z dané pozice pro 1. a 2. NP 

− Osazení stropních vaznic 1.NP (V41+V13,V42+V14,V43+V15,V16) spolu s montáží 

střešních vaznic 2.NP (v17+v18+v64,v45+v46+v64). Montáž provádíme od osy F k ose 

J. postupujeme tak, že vždy osadíme spodní vaznici, následně nad ni provedeme 

montáž horní vaznice 

− Osazení stěnových ztužidel Z13+Z15 na osách A a B 

− osazení stěnových ztužidel na ose 1 a mezi osami E a F, F a G 

 
obr. 9.8 Ocelová konstrukce osazená z pozice 7 

7.1.8 Pozice 8 

Osazovací prostor pozice 8 je navržen mezi osami 1-2 a CH až Z. 

− Osazení dvojic kruhových sloupů R1 mezi osami J až Z 

− Osazení obvodových vaznic V51,V52.1 a V52.2 mezi osami CH až J 

− Osazení stropních vaznic V19 až V35, jednotlivě na osách J až Z 
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obr. 9.9 Ocelová konstrukce osazená z pozice 8 

7.1.9 Pozice 9 

Osazovací prostor pozice 9 je navržen mezi osami 2-4 a na ose A. 

− Osazení stěnových svařenců (kompletů) které jsou tvořeny prvky R19-R23(R7+R28) 

− Osazení stěnových prvků R2-R6+R10, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové 

svařence 

− Osazení stěnových prvků R8,R10-R17, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové 

svařence 

 
obr. 9.10 Ocelová konstrukce osazená z pozice 9 

7.1.10 Pozice 10 

Osazovací prostor pozice 10 je navržen mezi osami 1-3 a na ose Z. 
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− Osazení stěnových svařenců (kompletů) R28+R29+R12 

− Osazení stěnových prvků R32-R33, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové 

svařence 

− Osazení stěnových prvků R30, které jsou montovány mezi jednotlivé stěnové svařence 

 
obr. 9.11 Ocelová konstrukce osazená z pozice 10 

 

Postup montáže jednotlivých prvků ocelového skeletu a pracovních pozic autojeřábu je popsán na 

výkresech B5.1 - B5.10. 

 

7.2 Technologický postup montáže pro jednotlivé prvky ocelové konstrukce 

7.2.1 Výškové rozměření základových patek 

Po kompletním převzetí spodní stavby provedeme výškové srovnání jednotlivých osazovacích 

ploch základových patek. Pomocí nivelačního přístroje přeměříme horní výšku patek a určíme nejvýše 

položenou. Po přeměření následně rozhodneme o potřebné výšce ocelových podložek pro výškové 

vyrovnání. 

7.2.2 Montáž sloupů HEB 200 

Před vlastní montáží nosných sloupů HEB 200 předchází vytýčení jednotlivých poloh sloupů a 

kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude jejich přesná poloha vyznačena nastřelovacím 

hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 

Do základových patek se následně vyvrtají otvory o průměru 28mm do hloubky 220mm. Nově 

vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 
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malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení nosného sloupy HEB 200 jsou navrženy 2 šrouby HAS M24 délky 

280mm, pevnosti 8.8. Jednotlivé sloupy jsou v patě opatřeny roznášecí deskou se dvěma otvory při 

tloušťce 15mm.  

Sloupy jsou umístěny na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava 

jednotlivých prvků bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Případně bude 

využito vysokozdvižného vozíku Desta. 

Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 

přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 

z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 

provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 

kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 

Sloupy se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 

pomocí podkladních ocelových destiček jejich přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 

předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 

rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Uvolnění sloupů ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. 

Prostor pod roznášecími deskami se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití základových 

botek pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 

vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 

7.2.2.1 Montáž sloupů HEB 120 

Před vlastní montáží štítových sloupů HEB 120 předchází vytýčení jednotlivých poloh sloupů a 

kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude jejich přesná poloha vyznačena nastřelovacím 

hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 

Do základových patek se následně vyvrtají otvory o průměru 20mm do hloubky 140mm. Nově 

vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 

malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení nosného sloupy HEB 140 jsou navrženy 2 šrouby HAS M16 délky 

180mm, pevnosti 8.8. Jednotlivé sloupy jsou v patě opatřeny roznášecí deskou se dvěma otvory při 

tloušťce 15mm.  

Sloupy jsou umístěny na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava 

jednotlivých prvků bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Případně bude 

využito vysokozdvižného vozíku Desta. 
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Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 

přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 

z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 

provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 

kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 

Sloupy se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 

pomocí podkladních ocelových destiček jejich přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 

předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 

rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Uvolnění sloupů ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. 

Prostor pod roznášecími deskami se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití základových 

botek pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 

vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 

7.2.2.2 Montáž sloupů 2xTR.152/6.3 

Před vlastní montáží dvojic sloupů v prostoru u hlavního vstupu předchází vytýčení jednotlivých 

poloh sloupů a kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude jejich přesná poloha vyznačena 

nastřelovacím hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 

Do základového pasu se následně vyvrtají 4 otvory o průměru 28mm do hloubky 220mm. Nově 

vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 

malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení dvojice vstupních sloupů TR.152/6.3 jsou navrženy 4 šrouby HAS 

M24 délky 280mm, pevnosti 8.8. Jednotlivé sloupy jsou v patě opatřeny roznášecí deskou se dvěma 

otvory při tloušťce 15mm.  

Sloupy jsou umístěny na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava 

jednotlivých prvků bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Případně bude 

využito vysokozdvižného vozíku Desta. 

Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 

přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 

z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 

provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 

kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 

Sloupy se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 

pomocí podkladních ocelových destiček jejich přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 
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předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 

rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Uvolnění sloupů ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. 

Prostor pod roznášecími deskami se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití základových 

botek pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 

vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem 

7.2.2.3 Montáž sloupů 2xTR.194/6.3 

Postup montáže dvojice sloupů TR.194/6.3 je shodná s montáží dle odstavce 7.2.2.2  

7.2.2.4 Montáž sloupu HEB200+2xTR.194/6.3 

Před vlastní montáží vnitřního nosného souboru sloupů HEB 200 + 2xtr.194/6.3 předchází 

vytýčení jednotlivých poloh sloupů a kotevních šroubů Hilti. Po přesném zaměření bude přesná poloha 

vyznačena nastřelovacím hřebem a zvýrazněním pomocí značkovacího spreje. 

Do základové patky se následně vyvrtají 4 otvory o průměru 28mm do hloubky 220mm. Nově 

vytvořené otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Kotevní šrouby se osadí pomocí chemické 

malty Hilty HIT RE-500. Pro osazení nosného sloupy HEB 200 jsou navrženy 4 šrouby HAS M24 délky 

280mm, pevnosti 8.8. Sloup je v patě opatřen roznášecí deskou se dvěma otvory při tloušťce 15mm.  

Sloup je umístěn na dočasných skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude 

prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. 

Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé sloupy a zajistí jejich bezpečnou 

přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 4 pověření pracovníci. 1 montážní pracovník bude 

z montážní plošiny kontrolovat svislost osazovaného sloupu, 2 montážní pracovníci u paty sloupu 

provedou jeho přesné osazení na místo určení. 1 pracovník bude provádět svislou a vodorovnou 

kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje 

Sloup se osadí na kotevní šrouby a částečně se dotáhnou kotevní matky. Poté proběhne 

pomocí podkladních ocelových destiček jeho přesné výškové vyrovnání. Po dosažení projektem 

předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 

rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Uvolnění sloupu ze závěsu je možné až po provedení kompletního usazení nosných sloupů. Po 

osazení sloupu HEB 200 provedeme montáž dvojice sloupů tvožených trubkou TR.152/6.3. Tyto sloupy 

jsou uloženy dle výše uvedených montážních pravidel na dvojici konzol k patě sloupu HEB 200. Po 

osazení následně přišroubujeme jednotlivé sloupy pomocí dvojice šroubu M16. Po dosažení projektem 
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předepsané polohy a výškové pozice, provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých kotevních matic pomocí 

rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Prostor pod roznášecí deskou se následně vyčistí od nečistot. Poté provedeme podlití 

základové botky pomocí malty Groutex 603. Po zatvrdnutí malty je možné provést odřezání přebytků a 

vyčnívajících ocelových botek pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 

7.2.3 Montáž vaznic 

7.2.3.1 Montáž obvodových vaznic 

Na obvodové sloupy se osazují obvodové vaznice IPE 120 ve dvou úrovních ve dvou úrovních 

mezi osami A-Q a následně v jedné úrovni mezi osami Q-Z. Sloupy jsou v jednotlivých úrovních 

osazeny konzolami se dvěma otvory pro šrouby M16. 

Jednotlivé obvodové vaznice jsou uloženy na dočasné skládce umístěné na dočasných 

skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu 

Tatra AD 20. 

Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé obvodové vaznice a zajistí jejich 

bezpečnou přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 3 pověření pracovníci. 2 montážní 

pracovník bude z montážní plošiny provádět osazení na místo určení, 1 pracovník bude provádět 

svislou a vodorovnou kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Jednotlivé vaznice se uloží na 

konzoly a následně se zajistí pomocí dvojice šroubů M16. 

Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 

pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. Uvolnění vaznic ze závěsu je 

možné až po provedení kompletního osazení. 

7.2.3.2 Montáž vnitřních vaznic IPE 450 

Na obvodové sloupy se osazují vnitřní vaznice 1NP mezi osami A-Q. Sloupy jsou osazeny 

konzolami šesti otvory pro šrouby M30. 

Jednotlivé vnitřní vaznice 1.NP jsou uloženy na dočasné skládce umístěné na dočasných 

skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu 

Tatra AD 20. 

Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé vnitřní vaznice 1.NP a zajistí jejich 

bezpečnou přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 3 pověření pracovníci. 2 montážní 

pracovník bude z montážní plošiny provádět osazení na místo určení, 1 pracovník bude provádět 
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svislou a vodorovnou kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Jednotlivé vaznice se uloží na 

konzoly a následně se zajistí šesticí šroubů M30. 

Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 

pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. Uvolnění vaznic ze závěsu je 

možné až po provedení kompletního osazení. 

7.2.3.3 Montáž vnitřních vaznic IPE 330 

Na obvodové sloupy se osazují vnitřní vaznice 2NP mezi osami A-Z. Sloupy jsou osazeny 

konzolami šesti otvory pro šrouby M24. 

Jednotlivé vnitřní vaznice 2.NP jsou uloženy na dočasné skládce umístěné na dočasných 

skládkách při východní straně staveniště. Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu 

Tatra AD 20. 

Pomocí manipulačních popruhů vazač uchytí jednotlivé vnitřní vaznice 2.NP a zajistí jejich 

bezpečnou přepravu na místo osazení. Montáž budou provádět 3 pověření pracovníci. 2 montážní 

pracovník bude z montážní plošiny provádět osazení na místo určení, 1 pracovník bude provádět 

svislou a vodorovnou kontrolu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Jednotlivé vaznice se uloží na 

konzoly a následně se zajistí šesticí šroubů M24. 

Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 

pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. Uvolnění vaznic ze závěsu je 

možné až po provedení kompletního osazení. 

7.2.4 Montáž ztužidel 

7.2.4.1 Montáž svislých ztužidel 

Svislá stěnová ztužidla jsou navržena v krajních částech ocelové konstrukce návštěvnického 

centra.  

Jednotlivá ztužidla jsou uloženy na dočasné skládce umístěné při východní straně staveniště. 

Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Vzhledem k jejich nízké 

hmotnosti je možné s nimi manipulovat také ručně. 

Styčníkový plech stěnových ztužidel je upevněn ke konzoli obvodového sloupu pomocí šroubu 

M16. Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 

pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 
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7.2.4.2 Montáž vodorovných ztužidel 

Vodorovná stropní ztužidla jsou navržena v severní a jižní části ocelové konstrukce 

návštěvnického centra.  

Jednotlivá ztužidla jsou uloženy na dočasné skládce umístěné při východní straně staveniště. 

Doprava bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. Vzhledem k jejich nízké 

hmotnosti je možné s nimi manipulovat také ručně. 

Styčníkový plech vodorovných ztužidel je upevněn ke konzoli vnitřní vaznice pomocí šroubu 

M16. Po dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic 

pomocí rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

 

7.2.5 Montáž prvků krajních štítových stěn 

7.2.5.1 Montáž stěnových svařenců 

Stěnové svařence jsou navržena v severní a jižní části ocelové konstrukce návštěvnického 

centra. Jednotlivé komplety jsou tvořeny z navzájem spojených hranatých trubek 100x100x14. 

Jednotlivé svařence ukládáme na dočasné skládce umístěné při východní straně staveniště. 

Doprava na místo určení bude prováděna přímo pomocí mobilního autojeřábu Tatra AD 20. 

Svařence jsou na severní štítové stěně montovány jednak ve spodní části ke stávající cihelné 

zdi pomocí závitových tyčí, dále v horní části na konzoly vnitřních vaznic. Do stávajícího obvodového 

zdiva se následně po rozměření vyvrtají otvory o průměru 28mm do hloubky 200mm. Nově vytvořené 

otvory se vyčistí pomocí průmyslového vysavače. Závitové tyče se osadí pomocí chemické malty Hilty 

HIT RE-500. Poté se osadí jednotlivé svařence nasunutím na závitové tyče. V horní části jsou pro 

osazení navrženy 2 šrouby M24 pro horní a spodní vaznici. Svařence jsou upevněny ke konzoli. 

Následuje svislé vyrovnání a podložení v místě spodního upevnění závitových tyčí. Po dosažení 

projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic pomocí rázového 

utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Svařence v jižní části ocelové konstrukce návštěvnického centra jsou kotveny pomocí dvou 

montážních styků ve spodní a horní části. Jednotlivé svařence jsou osazovány na konzoly štítových 

sloupů HEB 120. Pro osazení jsou navrženy 2 šrouby M24 pro horní a spodní části. Styčníkový plech 

stěnových svařenců je upevněn ke konzoli obvodového sloupu. Následuje svislé vyrovnání. Po 

dosažení projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic pomocí 

rázového utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Uvolnění prvků ze závěsu je možné až po provedení kompletního osazení. 
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7.2.5.2 Montáž stěnových prvků z HRTR.100x100x4 

Stěnové prvky z hranatých trubek tvoří součást štítových stěn spolu se stěnovými svařenci. 

Stěnové prvky z hranatých trubek jsou na okrajích osazeny montážní pásovinou s otvorem pro šroub 

M16.  

Tyto prvky jsou následně pomocí výše uvedených pravidel montáže přeneseny na místo určení. 

Jednotlivé stěnové prvky se uloží na konzoly a následně se zajistí dvojicí šroubů. Po dosažení 

projektem předepsané polohy provedeme přesné dotáhnutí jednotlivých matic pomocí rázového 

utahováku na předem určené utahovací momenty. 

Uvolnění prvků ze závěsu je možné až po provedení kompletního osazení. 
 

 
Pro ostatní drobné prvky ocelové konstrukce platí obdobná pravidla montáže, viz výše uvedená. 

Rozhodujícím faktorem postupu montáže je typ osazovaného prvku. 

 

7.2.6 Natěračské práce 

Po provedení osazení a konečné montáže jednotlivých prvků provedeme doplnění vrchního 

nátěru v místě montážních styků. V případě porušení vrchního nátěru je možné tyto nedokonalosti 

opravit pomocí nátěru ve shodném odstínu RAL. 

 

8 Kontrola jakosti 

8.1 Vstupní kontrola: 

− Kontrola potřebných podkladů 

− Kontrola připravenosti stavby 

− Kontrola staveništní připravenosti 

− Kontrola odborné způsobilosti pracovníků 

− Kontrola strojů a nářadí 

− Kontrola dodaného materiálu 

8.2 Mezioperační kontrola: 

− Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 

− Kontrola provedení kotevních prvků 
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− Kontrola osazení sloupů 

− Kontrola osazení vaznic 

− Kontrola osazení ztužidel 

− Kontrola osazení stěnových svařenců 

− Kontrola provedení šroubových spojů 

− Kontrola provedení natěračských prací 

8.3 Výstupní kontrola: 

− Kontrola celkové geometrie ocelové konstrukce 

− Kontrola provedení ocelové konstrukce dle projektové dokumentace 

 

Podrobný popis jednotlivých bodů kontrolního plánu pro montovaný skelet je zpracován ve 

zprávě A10-Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové konstrukce. 

9 BOZP 

Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP pro danou činnost. Dále se musí všichni 

seznámit s daným technologickým postupem. Při školení pracovníku je potřeba je seznámit s danými 

podmínkami na staveništi a platnými předpisy, jež se zaměřují na bezpečnostní opatření. Veškerá 

činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č: 362/2005 Sb. 

v platném znění. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochranou 

přilbu, reflexní vestu a případně další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí pracovní 

čety, bude dohlížet na dodržování těchto opatření. Tyto osoby také mohou rozhodnout, které práce je 

možno provádět bez daných ochranných pomůcek. 

 

9.1 Nařízení vlády č: 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1:  Obecné požadavky 

  I. Požadavky na zajištění staveniště  

II. Zařízení pro rozvod energie  

        III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveniště 

Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 



 
 
 
 

159

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3:  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.5 Práce železářské 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XV. Malířské a natěračské práce 

 

9.2 Nařízení vlády č: 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

Podrobnější informace jsou uvedeny ve zprávě A14 – Plán BOZP 

 

Zajištění požární ochrany – prostory zařízení staveniště jsou vybaveny hasicími přístroji s práškovou 

náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. 

10 Ekologie 

Po dobu výstavby ocelové konstrukce je nutné se zejména zaměřit na dodržování přípustných 

hladin hluku, které jsou dány hygienickými předpisy. Během výstavby a dopravy jednotlivých prvků bude 
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docházet ke zvýšení prašnosti, z toho vyplívají další potřebná opatření pro zachování daných limitů. 

V průběhu montáže budou použity velké stavební stroje, zde se musí sledovat jejich úkapy provozních 

kapalin. Pokud by došlo k úniku olejů, maziv či ropných látek, bude kontaminovaná zemina odstraněna 

v potřebném objemu. V případě menších úniků bude zasažená zemina ošetřena sorbentem. Nesmí dojít 

k nadměrnému znečištění či ohrožení kvality podzemních vod. S ostatními odpady bude nakládáno dle 

zákona o odpadech č.185/2001 sb. Odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad se předpokládá 

v podobě obalového materiálu, zatvrdlého betonu, kovového odpadu (ocelová výztuž, ocelové destičky), 

dřevěného bednění. Nepředpokládá se práce s nebezpečným materiálem. 

 
Číslo odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu Umístění odpadu 

17 02 01 Dřevo O Kontejner 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce 

betonu 
O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Kontejner na plasty 

17 05 04 
Zemina neobsahující 

nebezpečné látky 
O Kontejner 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Kontejner na papír 

15 01 02 Plastové obaly O Kontejner 

15 01 04 Kovové obaly O Kontejner 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Kontejner na 

komunální odpad 

 

O – obyčejný odpad 

Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 
mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí být v 
souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 
nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci 

1.1 Vstupní kontrola 

1.1.1 Kontrola potřebných podkladů 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce výkresové dokumentace 

Způsob kontrol: vizuální kontrola 

− Kontrolujeme úplnost a správnost realizační projektové dokumentace. Na stavbě bude 

uložen aktuální technologický postup pro provádění ocelového skeletu. Kontrola platnosti 

stavebního povolení. 

1.1.2 Kontrola připravenosti stavby 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, geodet 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce staveniště 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme dokončenost předchozích prací, zejména dokončenost základových 

konstrukcí, ukončení bouracích prací, provedení podkladních násypů pro podlahové 

konstrukce 1.NP a dokončení 1. etapy archeologického průzkumu. Také specialista 

zkontroluje jejich dostatečnou pevnost pomocí Schmidtova tvrdoměru a neporušenost. 

Hodnota pevnosti je stanovena na 70% pevnosti betonu v tlaku. 

− Kontrolujeme, zda pracoviště je vyklizené a vybavené dle dohody. Na staveništi již bude 

zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a 

skladové buňky. 

1.1.3 Kontrola dodaného materiálu 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce prvků 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 

− Zkontrolujeme dodané prvky a jejich shodu s výrobní dokumentací a kontrolu dodaného 

odpovídajícího kotvícího a spojovacího materiálu dle projektu. 

− Zjistíme výrobní odchylky a posoudíme. 

− Také zjistíme, zda značení prvků ve výrobní dokumentaci odpovídá skutečnosti a zda je 

čitelné a je obsaženo na všech prvcích. Kontrolu provedeme u všech dodaných prvků. 
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1.1.4 Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce materiálu 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 

− Zkontrolujeme vlastnosti dodaných prvků, doklady o provedení zkoušek, jejich výsledky a 

potřebné certifikáty vlastností. 

− Další potřebné prvky, ocelové destičky a šrouby pro spojování prvků ocelové konstrukce, 

také musí splnit požadované vlastnosti dle projektu. 

1.1.5 Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: jednorázově před započetím prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, 

− Všichni pracovníci, kteří budou přítomni na stavbě a vykonávat danou práci musí být 

zdravotně způsobilí k výkonu práce. Osoby, u nichž je požadovaná odbornost pro výkon 

dané práce, se musí prokázat daným průkazem. 

− Osoba pověřená pro obsluhu autojeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz, řidičský průkaz 

pro vozidla skupiny C. 

− Osoba pověřená pro obsluhu vysokozdvižného vozíku musí mít platný průkaz pro jeho 

obsluhu. 

− Osoby určené pro montáž jednotlivých prvků konstrukce musí být proškoleny v ovládání 

montážní plošiny. 

− Osoba určená pro vázání prvků k závěsu autojeřábu (vazač břemen) se musí prokázat 

platný vazačským průkazem. 

− Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni z BOZP, také jim 

bude popsán technologický předpis a správná návaznost prací. 

1.1.6 Kontrola provizorních staveništních přípojek 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce pracoviště 

Způsob kontrol: vizuální kontrola 

− Zkontrolujeme jejich dokončení a správnost provedení dle projektové dokumentace. 



165 

 

− Jednotlivé vývody přípojek musí být také dokončeny a připraveny pro instalaci odběrných 

zařízení. 

− Rozvaděč elektrické energie z ponechaného rozvaděče na západním rohu budovy, bude 

proveden dle normy ČSN EN 60439-4. Rozvaděč bude osazen proudovým chráničem. 

1.1.7 Kontrola pracovních podmínek 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: před započetím prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž ocelové konstrukce. 

− Montáž konstrukce bude přerušena na bouřky, přívalového deště. 

− Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 8m.s-1 

− Při provádění prací při teplotě pod 5°C musíme učinit daná opatření. Je možné zahřívat 

záměsovou vodu či pytlovanou maltovou směs. Pokud teploty klesnou pod -5°C budou 

práce na objektu přerušeny. 

− Při snížení viditelnosti pod 30m budou montážní práce přerušeny. 

1.1.8 Kontrola strojní sestavy 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: kontrola každého stroje před prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, průkazy strojů 

− Přesvědčíme se, že dodané stroje odpovídají potřebnému výkonu pro zvládnutí montáže. 

Jejich technický stav musí být dostačující. 

− Pakovací plochy pro jejich odstavení musí být dostatečně únosné a odvodněné pomocí 

svahování. 

− Zkontrolujeme správnost dodání vázacích prostředků předepsaných dle projektu. 

− Kontrola vhodnosti ručního a elektrického nářadí dle technologického předpisu. 

1.1.9 Kontrola geometrie základových konstrukcí 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, geodet 

Četnost kontrol: kontrola před zahájením prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
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− Rovinnost základových konstrukcí se musí pohybovat v intervalu ±5mm/2m. Výšková poloha 

se nesmí lišit o více než ±1mm. Případná výšková nerovnost bude vyrovnána doplněním 

ocelové podkladní botky o požadované tloušťce. 

− Zkontrolujeme technický stav základových konstrukcí. 

 

1.2 Mezioperační kontrola 

1.2.1 Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, TDI, KO 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme postup provádění prací zejména dle technologického postupu, dále 

kontrolujeme každodenní klimatické podmínky a stav strojů, nářadí a pracovních pomůcek a 

dodržování pravidel ohledně BOZP 

1.2.2 Kontrola provedení kotevních prvků 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme provádění otvorů pro osazení kotevních šroubů. Přípustná odchylka od 

projektem předepsané polohy je ±5mm. 

− Kontrolujeme čistotu provedených otvorů před aplikací chemické malty a následné správné 

vyplnění dutiny pro aplikaci chemické malty. 

− Kontrola osazení správného kotevního šroubu dle projektové dokumentace. 

1.2.3 Kontrola osazení sloupů 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme polohu osazení ocelového sloupu od osy. Přípustná odchylka od projektem 

předepsané polohy je ±5mm. 

− Kontrolujeme výškovou polohu osazení ocelového sloupu od osy. Přípustná odchylka od 

projektem předepsané polohy je ±5mm. 
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− Kontrolujeme celkovou svislost ocelového sloupu od osy. Přípustná odchylka od projektem 

předepsané polohy je ±5mm na celou výšku sloupu. 

− Kontrola osazení správného ocelového sloupu dle projektové dokumentace. Kontrola 

osazení předepsaných podložek a matic. Kontrola utažení matic na projektem určené 

utahovací momenty. 

1.2.4 Kontrola osazení vaznic 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme polohu osazení ocelových vaznic od osy. Přípustná odchylka od projektem 

předepsané polohy je ±10mm. 

− Kontrolujeme výškovou polohu osazení ocelových vaznic od osy. Přípustná odchylka od 

projektem předepsané polohy je ±10mm. 

− Kontrola sklonu ocelových vaznic. Přípustná odchylka od projektem předepsané polohy je 

±1°. 

− Kontrola osazení správného ocelové vaznice dle projektové dokumentace. Kontrola osazení 

předepsaných podložek a matic. Kontrola utažení matic na projektem určené utahovací 

momenty. 

1.2.5 Kontrola osazení ztužidel 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme polohu osazení ocelových ztužidel od osy. Přípustná odchylka od projektem 

předepsané polohy je ±10mm. 

− Kontrolujeme výškovou polohu osazení ocelových ztužidel od osy. Přípustná odchylka od 

projektem předepsané polohy je ±10mm. 

− Kontrola sklonu ocelových ztužidel. Přípustná odchylka od projektem předepsané polohy je 

±1°. 

− Kontrola osazení správného ocelového ztužidla dle projektové dokumentace. Kontrola 

osazení předepsaných podložek a matic. Kontrola utažení matic na projektem určené 

utahovací momenty. 
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1.2.6 Kontrola osazení stěnových svařenců 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme polohu osazení stěnových svařenců od osy. Přípustná odchylka od projektem 

předepsané polohy je ±10mm. 

− Kontrolujeme výškovou polohu osazení stěnových svařenců od osy. Přípustná odchylka od 

projektem předepsané polohy je ±10mm. 

− Kontrola sklonu stěnových svařenců. Přípustná odchylka od projektem předepsané polohy je 

±1°. 

− Kontrola osazení správného stěnového svařence dle projektové dokumentace. Kontrola 

osazení předepsaných podložek a matic. Kontrola osazení závitových tyčí dle pravidel pro 

osazení kotevních šroubů ocelových sloupů. Kontrola utažení matic na projektem určené 

utahovací momenty. 

1.2.7 Kontrola provedení šroubových spojů 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme druh, materiálovou pevnost, charakteristiku dle certifikace a kompletnost 

jednotlivých spojovacích prvků 

− Kontrolujeme hodnotu utahovacího momentu dle projektové dokumentace. Hodnota 

utahovacího momentu nesmí být nižší než projektem předepsaná hodnota. Hodnota 

přetažení šroubového spoje je max +5% od projektem předepsané hodnoty. 

1.2.8 Kontrola provedení natěračských prací 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme provádění natěračských prací za příznivých klimatických podmínek. Teplota při 

provádění nesmí být nižší než +3°C. 

− Kontrola čistoty povrchu před prováděním natěračských prací. 

− Kontrola dodržování doby schnutí jednotlivých vrstev nátěrů. 
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− Celková kontrola neporušenosti nátěru ocelové konstrukce. Případné odstranění nedodělků 

a vad. 

 

1.3 Výstupní kontrola 

1.3.1 Konečná kontrola svislosti a rovinnosti ocelového skeletu 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, geodet 

Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Celková svislost prvků ocelového skeletu se nesmí lišit o ± 30mm a celková vodorovnost 

prvků se nesmí lišit o ± 25mm. Tyto hodnoty jsou měřeny od celkové geometrie předepsané 

projektovou dokumentací. 

1.3.2 Kontrola ocelového skeletu jako celku 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, statik, TDI 

Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 

Způsob kontrol: vizuální kontrola 

− Po dokončení montáže zkontrolujeme jednotlivé styky a ocelové prvky konstrukce. Ty nesmí 

být znečištěny a mechanicky poškozeny. A zkontrolujeme vizuálně vzhled celé konstrukce. 

Přítomný statik se přesvědčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. Provede se zápis 

o předání ucelené části stavby. Jednotlivé montážní styky musí být natřeny vrchní 

syntetickou barvou. 

 

Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu s nivelační latí, 

vodováhou 2m, pásmem a olovnicí, momentový klíč s digitálním ukazatelem. 
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2    Formulář kontrolního a zkušebního plánu pro ocelovou konstrukci 
 č. Popis Obsah kontroly Dokument Kontrolu 

provede 
Četnost 
kontroly  

Způsob 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhoví/ 
Nevyhoví 

Kontrolu 
vykonal 

Kontrolu 
převzal 

Vs
tu

pn
í 

1 Kontrola projektové a 
výrobní dokumentace 

úplnost, 
správnost, 
umístění TP 

ČSN 01 3420, 
499/2006 Sb. 

SV,M jednorázově při 
přejímce 
výkresové 
dokumentace 

vizuální kontrola Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

2 Kontrola připravenosti 
stavby 

kontrola dokončení 
předcházejících prací, 
tvrdost betonu,vybavení 
staveniště 

dle projektové 
dokumentace 
268/2009 Sb. 

SV,M,G jednorázově při 
přejímce 
staveniště 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

3 Kontrola správnosti 
prvků při přejímce 

počet, značení, 
posouzení odchylek 

dle projektové 
dokumentace 

SV,M  jednorázově při 
přejímce prvků 

vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

4 Kontrola jakosti 
materiálu dodaných 
prvků 

vlastnosti prvků, 
certiikáty 

ČSN EN 1090-1, 
ČSN EN 1090-2 

SV,M jednorázově při 
přejímce 
materiálu 
  

vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

5 Kontrola pracovníků a 
jejich způsobilosti 
k výkonu dané práce 

způsobilost pracovníků, 
jejich odbornost 

profesní průkazy M jednorázově 
před započetím 
prací 

vizuální 
kontrola, 
průkazy 
odbornosti 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

6 Kontrola provizorních 
staveništních přípojek 

dokončenost, provedení 
dle PD 

dle projektové 
dokumentace 

SV jednorázově při 
přejímce 
pracoviště 

vizuální kontrola Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

7 Kontrola pracovních 
podmínek 

klimatické podmínky pro 
montáž 

591/2006 Sb.   
362/2006 Sb. 

SV,M před započetím 
prací 

vizuální kontrola Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 

Jméno: 
 
Datum: 

8 Kontrola strojní sestavy výkonnost strojů, 
technický stav, počet 

technické průkazy 
strojů 

SV,M kontrola 
každého stroje 
před prací 

vizuální 
kontrola, 
průkazy strojů 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
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9 Kontrola geometrie 
základových konstrukcí 

rovinnost, výšková 
poloha 

ČSN 73 2480 SV,M.G kontrola každé 
hlavice 
 
 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

M
ez

io
pe

ra
čn

í 

11 Kontrola provádění 
prací dle 
technologického 
předpisu 

provádění dle technolog. 
postupu, BOZP, 
klimatické podmínky 

TP SV, M, TDI, 
KO 

průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

12 Kontrola provedení 
kotevních prvků 

poloha kotvení, 
provedení otvoru a 
správné vyplnění, 
osazení kotevního 
šroubu 

projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

13 Kontrola osazení 
sloupů 

svislá a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 

projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

14 Kontrola osazení 
vaznic 

vodorovná a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 

projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

15 Kontrola osazení 
ztužidel  

vodorovná a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 

projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

16 Kontrola osazení 
stěnových svařenců 
 

svislá a polohová 
odchylka, osazení 
správného dílce 

projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

17 Kontrola provedení 
šroubových spojů 

použití jednotlivých 
prvku, kontrola hodnot 
utahovacích momentů 

projektová 
dokumentace,  
ČSN EN 1090-2,  
ČSN ISO 8992 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

18 Kontrola provedení 
natěračských prací 
 
 

kontrola klimatických 
podmínek, provádění 
jednotlivých vrstev, 
oprava nenodělků 

PD,  
ČSN EN 1090-2,  
ČSN EN ISO 8504 
ČSN EN ISO 12944, 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
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Vý
st

up
ní

 

30 Konečná kontrola 
svislosti a rovinnosti 
ocelového skeletu 

celková svislost a 
vodorovnost prvků 
skeletu od os v PD 

Projektová 
dokumentace, 
ČSN EN 1090-2 

SV,G,M jednorázově na 
konci výstavby 
 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

31 Kontrola ocelového 
skeletu jako celku 

statik určí zda je kce. 
stabilní a bezpečná 

projektová 
dokumentace 

SV,S, 
TDI 

jednorázově na 
konci výstavby  

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

 

Jednotlivé hodnoty maximálních odchylek a tolerancí jsou uvedeny v textové části - Kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci 
 
SV- Stavbyvedoucí 

M - Mistr 

TDI – Technický dozor investora 

G – Geodet 

KO – koordinátor BOZP 

 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 
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1 Obecné informace  

Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 

patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-

TENovými plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

Začátek montáže opláštění:    26.9.2017 

Konec montáže opláštění:    26.10.2017 

1.1 Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 

stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 

Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 

Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 

návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  
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Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 

směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 

nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 

vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 

západní straně objektu. 

 

SO.01  NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 

Zastavěná plocha: Cca 652,6 m2 

Obestavěný prostor: 4500 m3 

Celková užitná plocha: 944 m2 

 

Obvodové konstrukce bude tvořit zateplený plášť s větranou mezerou opláštěný plechem. 

Z většiny bude opláštění tvořit COR-TENový rezavý plech, z menší části pak šedočerný plech odstínu 

RAL 9005. Lokálně je na fasádě použit perforovaný COR-TENový plech, který bude zevnitř doplněn o 

pojistnou hydroizolaci. Zateplovací systém bude tvořit provětrávaný plášť. Jako tepelná izolace je 

navržena minerální vlna. V místech styku stěny s terénem bude do výšky cca 300 mm nad přilehlý 

povrch provedena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu.  

 

2 Materiály 

2.1 Spotřeba 

Plechy opláštění 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název Označení 
Počet kusů 

celkem 
Poznámka 

COR-TEN kazety C 308 tl. 1,5mm 

COR-TEN kazety - 

perforované 
CP 54 tl. 1,5mm 

Kazety 

DEKCASSETTE LE 
K 211 

RAL 9005 

tl. 1,5mm 

COR-TEN kazety - 

podhledové 
PC 57 tl. 1,5mm 
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Ocelové profily nosného roštu 

 

Podrobný výpis prvků nosného roštu je uveden v příloze B.11 – Výpis nosných prvků opláštění 

Typ Název 

délka 

kusu 

[m] 

Celková 

délka[m] 

Počet kusů 

celkem 
Poznámka 

 

Omega 50 4 853,6+96 250 
pozinkovaný, 

RAL 9005 

 

Omega 80 4 87,7 30 RAL 9005 

 

Omega 110 4 264,5+133,5 110 RAL 9005 

 

Z-profil 4 102,6 30 RAL 9005 

 

Z-profil 4 902,7+116,2 270 pozinkovaný 

 

konzola 

A140 
  70 pozinkovaný 

 

J-profil 

zakládací 
4 105,6 30 pozinkovaný 

 

Atikový 

profil 
4 136,5 40 pozinkovaný 

 

Rohový 

profil 
4 28,3 10 pozinkovaný 



 

Spojovací materiál 

 

Ostatní materiál 
 

 

 

 

 

 

 

 

Talířové hmoždinky  -

Oboustranná lepicí páska -

 

Typ 

 

 

 

 

 

Typ 

Minerální desky Rockwool 

Fasrock 

Pojistná hydroizolace 

Dekten 95 

180 

- 365 ks  

- 825 m 

Popis Označení Počet Balení 

Natloukací 

hmoždinky 

(8x120mm) 

Fischer 

N5 
155 200 

samořezný 

šroub do oceli 

(6,3x43mm) 

7336 1250 500 

samořezný 

šroub do oceli 

(5,5x20mm) 

JT2 1340 500 

samořezný 

šroub do oceli 

(5,5x19mm) 

FRS 1155 500 

trhací nýty 

s extra velkou 

hlavou 

(4,8x12mm) 

 2520 1000 

Tloušťka 
Výměra 

[m2] 

Balení 

[m2] 
Počet balení [kusů]

Minerální desky Rockwool 
120mm 91,1 1,6 58 

Pojistná hydroizolace 
0,4mm 697 75 10 

Počet 

balení 
Poznámka 

1  

3  

3  

3 
barva hlavy 

RAL 9005 

3  

Počet balení [kusů] 
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2.2 Skladování  

V případě, kdy to není možné a je patrné, že materiál nebude ihned po výkladce kompletně 

zpracován je potřeba tento ochránit před působením povětrnostních vlivů či mechanickému poškozeni. 

Skladovaný materiál musí být řádně podložen a po délce prvků musí být mírně vyspádován (cca 5°) Při 

skladováni na volném prostranství, dojde k překrytí skladovaného materiálu pomoci plachet, které 

chrání materiál před srážkovými dešti, nečistotami z ovzduší a vysokými teplotami společně s UV 

zářením (toto nepříznivě působí na ochrannou folii, která se „připeče“ a následně jde složitě odstranit). 

Skladování spojovacího materiálu a ostatního materiálu bude v uzamykatelném skladu. 

2.3 Doprava    

2.3.1 Primární 

Doprava vedlejšího materiálu bude provedena pomocí nákladního automobilu MAN 

s hydraulickou rukou. Jednotlivý materiál bude ukládat na předem připravené skládky.  

2.3.2 Sekundární 

Doprava prvků opláštění na místo konečného uložení provedeme pomocí autojeřábu Praga AD 

080 s magnetickým držákem. 

 

3 Převzetí pracoviště 

Hlavní dodavatel stavby převzal staveniště a následně je předáno samotné pracoviště 

subdodavatelovi opláštění budovy, který provede jak samotnou montáž, tak i dodávku všech potřebných 

prvků pro úspěšné provedení stavby. Subdodavatel po přejímce pracoviště provede kontrolu ocelové 

konstrukce a nosného zdiva a požadovanou rovinnost. Již musí být zhotoven kompletní ocelový skelet, 

zhotovená izolace soklu z XPS, provedena izolace původního zdiva 1.NP a osazeny rámy otvorových 

výplní. Při přebírání se ujistí, že pracoviště je vyklizené a vybavené dle dohody. Na staveništi již bude 

zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a skladové buňky, 

a zřízeny přípojky vody a elektřiny s potřebnými rozvaděči.  

Převzetí pracoviště provádí stavbyvedoucí pro provedení opláštění budovy. O převzetí 

pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4 Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Montážní práce budou přerušeny za bouřky a přívalových dešťů. Při nedokončení pojistné 

hydroizolace budou minerální desky zakryty pomocí ochranné PE fólie. Rychlost větru při osazování 

prvků nesmí přesáhnout hodnotu 8m/s. Při navádění řidiče, jenž přemisťuje dílec je nutná dostatečná 

viditelnost na vzdálenost 30m. Při poklesu teplot pod -5°C budou montážní práce zcela přerušeny.  

4.2 Požadavky na zařízení staveniště 

Hlavní staveništní komunikace a prostor kolem stavby bude tvořena štěrkopískem o mocnosti 

100mm a dostatečně zhutněná. Příjezdová staveništní komunikace bude šířky 5,5m. Jednotlivé buňky 

zařízení staveniště budou osazeny na dřevěné trámy dle pokynů pronajímatele. Ty budou podsypány 

vrstvou štěrku o tloušťce 100mm pro jejich vyrovnání. Pokud by docházelo při výjezdu vozidel 

k výraznému znečištění příjezdové komunikace. Od technických služeb města Hodonín si objednáme 

samosběrný zametač. 

 

5 Personální obsazení  

5.1 Pracovní četa 

Pracovní četa Na veškeré práce realizované na stavbě bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 

zastupující mistr. Montážní práce budou provádět pouze kvalifikovaní a řádně proškolení pracovníci. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Složení pracovní 

čety:  

• 1x stavbyvedoucí (vedoucí čety, zaučený montážník s největší praxí)  

• 1x mistr pro zajištění opláštění (zaučený montážník)  

• 4x zaučených montážníků  

• 2x pomocní stavební dělníci  

• 1x obsluha jeřábu  

• 1x obsluha vysokozdvižného vozíku  

• 1x řidič nákladního automobilu  

Specifikace profesí: 
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• Stavbyvedoucí (vedoucí čety) - určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci 

práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která odpovídá PD a technologickému 

předpisu, dohlíží na BOZP  

• Mistr pro zajištění opláštění - zodpovídá za jakost celého procesu, řídí se kontrolním a 

zkušebním plánem, se kterým bude seznámen při předání pracoviště, v případě 

potřeby je pověřen stavbyvedoucím a přebírá jeho funkce  

• Zaučení montážníci - provádějí montáž prvků opláštění a to v souladu s projektovou 

dokumentací a technologickým předpisem  

• Pomocní stavební dělníci – provádějí pomocné práce při montáži a při ostatních 

potřebných pracích - Obsluha jeřábu – je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu 

jeřábu, odpovídá za bezpečnou montáž jednotlivých prvků opláštění, osoba je povinna 

se prokázat platným jeřábnickým průkazem  

• Řidič nákladního automobilu pro dopravu prvků opláštění – je zodpovědný za dopravu 

prvků na stavbu, nutný řidičský průkaz skupiny C 

• Jeřábník je osoba zodpovědná za řízení jeřábu a dodržení bezpečné práce. Dbá pouze 

pokynů vazače. Výjimkou je, když při možném nebezpečí dostane příkaz “Stůj” jiné 

osoby. Přesun prvků musí provádět plynule, bez pohybů, jež by vedly k nebezpečnému 

rozkmitání dílce. Při zhoršení pracovních podmínek (rychlost větru na 8m/s, snížená 

viditelnost, bouřka) přeruší montáž. Musí být seznámen se zátěžovým diagramem a 

akčním rádiusem autojeřábu. Musí se prokázat platným jeřábnickým průkazem. 

• Obsluha vysokozdvižného vozíku je zodpovědná za vnitrostaveništní dopravu prvků 

roštu opláštění. Musí se prokázat platným průkazem pro obsluhu vysokozdvižného 

vozíku. 

6 Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Velké stroje 

• Autojeřáb Praga V3S AD 080     1 ks 

• MAN TGA 26.413 s hydraulickou rukou HIAB 160  1 ks 

• Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4K    1 ks 

6.2 Ruční nářadí  

• utahovačka s hloubkovým dorazem Hilti ST 1800 

• elektrické prostřihovaci nůžky Narex ENP 20  
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• rotační laser Topcon RL H3 CL 

• vrtačka 

• nýtovací kleště  

• nůžky na plech  

• falcovací kleště  

• 2x stavěcí kleště  

• měřicí zařízení – metry, pásmo, olovnice, nivelační přistroj 

• jeřábový permanentní magnet  GP250 s nosností ve svislém směru 80kg 

6.3 Měřicí přístroje 

• Laserový nivelační přístroj Topcon RH H3 CL   1 ks 

6.4 Pracovní pomůcky 

Vodováha 2m, metr, pásmo, olovnice, vázací drát 

6.5 Pomůcky BOZP 

• Ochranný oděv 

• Ochranná obuv, holínky 

• Ochranné brýle 

• Pracovní rukavice 

• Ochranná helma 

• Chrániče sluchu 

 

7 Pracovní postup 

7.1 Připravenost stavby 

Před zahájení montáže opláštění zkontrolujeme kompletní provedení nosné ocelové 

konstrukce, tepelné izolace soklu extrudovaným polystyrenem a zkontrolujeme rovinnost podkladního 

zdiva pro opláštění pomocí kazet Dekcassette LE.  

7.2 Šroubové spoje 

Ke spojování ocelových prvků se standardně používají samovrtné závitořezné šrouby. Tyto 

šrouby budou šroubovány speciálními utahovačkami Hilti ST 1800 s možnosti nastaveni hloubkového 
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dorazu. V případě používání šroubů s podložkou opatřenou navulkanizovaným elastomerem je nutné 

nastavit hloubkový doraz tak, aby nedošlo k nedotažení nebo přetaženi šroubu. V případě 

nedostatečného utažení hrozí pronikání vody do spoje. V případě přetaženi šroubu dochází k poškození 

podložky a k vytlačení pryže zpod okraje podložky a tím ke zvýšení rizika zatékáni. Správné dotažení 

jednotlivých šroubů zkontrolujeme tak, že pryžová podložka lícuje svým okrajem s pozinkovanou 

podložkou. Při přetažení šroubu s pryžovou podložkou přistoupíme k její preventivní výměně. 

 

 

obr.11.1 Schéma správného utažení šroubů s vulkanizovanou podložkou 

 

7.3 Napojování prvků nosného roštu - pevné 

Zakládací J-profil  

Napojení provedeme vložení spojovacího L-profilu ze zbytku J-profilu o tl. 1mm a délce 100mm 

do vnitřní časti spojovaných J-profilů. 

 

obr.11.2 Schéma napojení J-profilu 

 

Nosný Omega profil 

Spoj je prováděn pomoci napojovacího, 100 mm dlouhého, rozměrově a barevně stejného 

(OM50 nebo OM80) omega profilu, jako jsou omega profily spojované. Spojováni musí byt provedeno 

vždy mimo prvky nosného roštu (profily Z50), a to z důvodu, aby spojovaná část nevytlačovala omega 

profil mimo rovinu fasády. Spojovací omega profil je vždy podkládán pod průběžně omega profily. 
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obr.11.3 Schéma napojení omega profilu 

Nosný Z-profil 

Vzájemné napojení provedeme podložením zbytkem Z-profilu o délce 100mm pod místo 

napojeni vrchních Z-profilů. 

 

 

obr.11.4 Schéma napojení Z-profilu 

7.4 Napojování prvků nosného roštu - dilatační 

U nosného roštu se dilatační napojováni provádí po každých max. 9m délky pevně spojených 

liniových prvků s dilatačním přerušením. Toto napojení je prováděno obdobným způsobem jako pevné 

napojování s výjimkou, že kotvení spojovacích prvků musí být provedeno vždy pouze do jednoho 

liniového prvku a do druhého se spojovací prvek nekotví.  

Zakládací J-profil  

Napojení provedeme vložení spojovacího L-profilu ze zbytku J-profilu o tl. 1mm a délce 100mm 

do vnitřní časti spojovaných J-profilů. 
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obr.11.5 Schéma dilatačního napojení J-profilu 

Nosný Omega profil  

Spoj je prováděn pomoci napojovacího, 100 mm dlouhého, rozměrově a barevně stejného 

(OM50 nebo OM80) omega profilu, jako jsou omega profily spojované. Spojováni musí byt provedeno 

vždy mimo prvky nosného roštu (profily Z50), a to z důvodu, aby spojovaná část nevytlačovala omega 

profil mimo rovinu fasády. Spojovací omega profil je vždy podkládán pod průběžně omega profily. 

 

obr.11.6 Schéma dilatačního napojení omega profilu 

Nosný Z-profil 

Dilatační napojení provedeme podložením zbytkem Z-profilu o délce 100mm pod místo 

napojeni vrchních Z-profilů. 

 

obr.11.7 Schéma dilatačního napojení Z-profilu 
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7.5 Opláštění Cor-tenovým plechem 

7.5.1 Vodorovný nosný rošt 

Vodorovný nosný rošt opláštění COR-TENovým plechem je tvořen dvěma typy omega profilů. 

Profilem omega OM50 z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm a z profilu omega OM50 tl. 1,0mm 

s povrchovou úpravou PU povlakem odstínu RAL 9005. Jednotlivé profily budou přišroubovány k nosné 

ocelové konstrukci návštěvnického centra pomocí samořezných šroubů 7663 (6,3x43mm). Každý profil 

bude po kraji připevněn dvěma šrouby při horní a spodní hraně. Základní svislá vzdálenost vodorovných 

prvků roštu je stanovena na 1000mm. U rohů budovy budeme jednotlivé profily ukládat s 50mm 

přesazením. Následně po osazení svislých nosných prvků provedeme jejich zakrácení na požadovanou 

míru. 

7.5.2 Pojistná hydroizolace 

Jako pojistná hydroizolace bude použita fólie Dekten 95 ve svislých pasech. Pro rošty COR-

TENového opláštění se nejprve na pásnice vodorovných profilů OM50 nalepí oboustranně lepicí páska. 

Role fólie se postupně rozmotává směrem shora dolů a přilepuje se k páskám. Následně se provede 

montáž svislých profilů.  

Včasnou montáži svislých nosných prvků se zamezí nebezpečí strženi fólie větrem. Další pás 

pokládáme stejným způsobem s přesahem, který je naznačen na vlastní roli fólie. 

7.5.3 Svislý nosný rošt 

Svislý nosný rošt opláštění COR-tenovým plechem je tvořen jedním typem omega profilu a 

dvěma typy Z profilu. Profilem omega OM110 tl. 1,0mm s povrchovou úpravou PU povlakem odstínu 

RAL 9005 a profily Z z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm nebo s povrchovou úpravou PU povlakem 

odstínu RAL 9005. Tyto profily budou kotveny dle kladečských plánů k vodorovným profilům pomocí 

samořezných šroubů JT2 (5,5x20mm) a FRS (5,5x19mm). Šrouby FRS jsou provedeny v barevném 

odstínu RAL 9005. Ty slouží ke kotvení profilů s PU povlakem (profil OM110, profil Z). Základní 

vodorovná vzdálenost jednotlivých prvků roštu je stanovena na 800mm. 

7.5.4 Montáž COR-TENových kazet 

Po provedení kontroly rovinnosti a kompletnosti podkladního nosného roštu opláštění dojde 

k zaměření jednotlivých kazet. Jednotlivé kazety budou zaměřeny dle kladečských plánů opláštění. 

Opláštění COR-TENovými plechy bude probíhat od jižní strany fasády návštěvnického centra. Doprava 

kazet na místo montáže je navržena pomocí mobilního autojeřábu AB 063 s permanentním 

magnetem GP250. Jednotlivé kazety budou ukládány od spodu směrem nahoru. Kazety nám umožňují 

drobné posunuti či pootočení o pár milimetrů. Díky této rektifikaci je možné zajistit vodorovnost, svislost 
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a správné rozměry spár s přihlédnutím na možné tolerance při vlastní montáži. Při osazení spodní 

kazety zároveň provedeme osazení spodního krycího J-profilu. Obdobně provedeme i montáž atikového 

profilu.  Pomocí samosvěrných kleští si přichytíme jednotlivé kazety a následně provedeme navrtání děr 

pro vlastní kotvení. Kazety k nosnému roštu kotvíme trhacími nýty se širokou hlavou po 400mm. Polohu 

každého prvku je proto kontrolovat vodováhou a šířku spár mezi sloupci kazet metrem. Na svislé Z-

profily si pomocí lihového popisovače označíme polohu horní hrany každé 2. kazety 

7.6 Opláštění kazetami DEKCASSETTE LE 

Opláštění kazetami Dekcassette LE je na budově návštěvnického centra navrženo ve dvou 

provedeních. Jednak jsou tyto kazety použity k opláštění nosné ocelové konstrukce, dále i na opláštění 

původního cihelného zdiva. Pro obě tyto varianty je použit obousměrný rošt. Při opláštění ocelové 

konstrukce tvoří nosný rošt ve vodorovném směru nosné omega nosníky a ve svislém směru Z-nosníky 

spolu s omega nosníky OM80 s PU úpravou. 

7.7 Opláštění kazetami DEKCASSETTE LE – ocelová konstrukce 

7.7.1 Vodorovný nosný rošt 

Vodorovný nosný rošt opláštění kazetami DEKCASSETTE LE je tvořen omega profilem OM50 

z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Jednotlivé profily budou přišroubovány k nosné ocelové konstrukci 

návštěvnického centra pomocí samořezných šroubů 7663 (6,3x43mm). Každý profil bude po kraji 

připevněn dvěma šrouby při horní a spodní hraně. Základní svislá vzdálenost vodorovných prvků roštu 

je stanovena na 1000mm. U rohů budovy budeme jednotlivé profily ukládat s 50mm přesazením. 

Následně po osazení svislých nosných prvků provedeme jejich zakrácení na požadovanou míru. 

7.7.2 Pojistná hydroizolace 

Provedení pojistné hydroizolace je obdobné jako u opláštění COR-TENovými kazetami (viz 

výše). 

7.7.3 Svislý nosný rošt 

Svislý nosný rošt opláštění kazetami DEKCASSETTE LE je tvořen jedním typem omega profilu 

a Z profilu. Profilem omega OM80 tl. 1,0mm s povrchovou úpravou PU povlakem odstínu RAL 9005 a 

profilem Z z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Tyto profily budou kotveny dle kladečských plánů 

k vodorovným profilům pomocí samořezných šroubů JT2 (5,5x20mm) a FRS (5,5x19mm). Šrouby FRS 

jsou provedeny v barevném odstínu RAL 9005. Ty slouží ke kotvení profilů s PU povlakem (profil 

OM110, profil Z). Základní vodorovná vzdálenost jednotlivých prvků roštu je stanovena na 800mm. 
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7.7.4 Kazety DEKCASSETTE LE 

Po provedení kontroly rovinnosti a kompletnosti podkladního nosného roštu opláštění dojde 

k zaměření jednotlivých kazet. Jednotlivé kazety budou zaměřeny dle kladečských plánů opláštění. 

Vzhledem k nízké hmotnosti jednotlivých kazet LE je budeme dopravovat na místo určení ručně. 

Jednotlivé kazety budou ukládány od spodu směrem nahoru. Kazety nám umožňují drobné posunuti či 

pootočení o pár milimetrů. Díky této rektifikaci je možné zajistit vodorovnost, svislost a správné rozměry 

spár s přihlédnutím na možné tolerance při vlastní montáži. Při osazení spodní kazety zároveň 

provedeme osazení spodního krycího J-profilu. Obdobně provedeme i montáž atikového profilu. Pomocí 

samosvěrných kleští si přichytíme jednotlivé kazety a následně provedeme navrtání děr pro vlastní 

kotvení. Kazety k nosnému roštu kotvíme trhacími nýty se širokou hlavou po 400mm. Polohu každého 

prvku je proto kontrolovat vodováhou a šířku spár mezi sloupci kazet metrem. Na svislé Z-profily si 

pomocí lihového popisovače označíme polohu horní hrany každé 2. kazety 

7.8 Opláštění kazetami DEKCASSETTE LE – cihelné zdivo 

7.8.1 Vodorovný nosný rošt 

Před počátkem montáže se provede kontrola rovinnosti stávající fasády. Je třeba určit nejvíce 

vystouplé místo fasády a dle rozdílů nerovnosti tohoto místa a rohů fasády rozhodnout o použití 

správných délek konzol a případných rektifikaci. Při montáži použijeme stavěcí kleště. Dle kotevního 

plánu se na rozích objektu vytýčí jednotlivé řady konzol. Dolní řada konzol se vytýčí nivelačním 

přístrojem. Odměří se vzdálenost okrajových konzol, spojí se barvící šňůrou a řady se propíší na zdivo. 

Podle kladečského plánu se připevní dle rozkreslených linií konzoly. Každá konzola se připevňuje 

natloukacími hmoždinkami. Na krajních svislých řadách se vytýčí pomoci olovnice či laserové techniky 

svislice. Svislice by měla byt vedena min. 2 cm za čelem konzol. Podle svislice se vynesené body na 

konzolách spojí ve vodorovném směru drátem. Takto se vytýčí rovina pro osazení profilů Z50. Profil Z50 

se položí na nosné konzoly, zkontroluje se jejich správná poloha vůči vázacímu drátu a ke každé 

závěsné konzole se přišroubuje dvěma samovrtnými šrouby. Vzdálenost čelní pásnice profilu Z50 a čela 

konzoly nesmi byt větší než 30mm. Jsou-li nerovnosti fasády mimo možnost rektifikace profilem Z50, je 

nutno použit rektifikační prvek tvaru U. Tento prvek se nasadí na vodorovnou plochu a přišroubuje se 

dvěma šrouby, tak aby zcela podepřel Z50. Osadí se profil Z50 a přišroubuje se. Profily Z50 se napojuji 

přesahy v různých variantách a to v provedeni pevném či dilatačním. 
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obr.11.8 Rozměření A-konzol 

7.8.2 Tepelná izolace 

Pro zateplení fasády použijeme tuhé desky z minerálních vláken. Je třeba respektovat 

doporučení výrobců minerálních vat uvedených v technických listech samotných výrobců. Tepelnou 

izolaci provedeme na nově provedenou stěnu u hlavního vstupu. Na podklad ze souvislé nosné 

konstrukce se tepelná izolace kotví zatloukacími fasádními talířovými hmoždinkami. Použijeme 

hmoždinky s hlavou o průměru 80 mm s plastovým trnem. Hmoždinky musí byt kotveny až do únosné 

vrstvy, hloubka kotveni je stanovena výrobcem dané hmoždinky. Předepsané množství hmoždinek je 6 

ks/m2. 

7.8.3 Pojistná hydroizolace 

Provedení pojistné hydroizolace je obdobné jako u opláštění COR-TENovými kazetami (viz výše). 

7.8.4 Svislý nosný rošt 

Před počátkem montáže OM profilů se provede případná montáž tepelné izolace a difuzní folie dle 

pokynů dodavatele těchto materiálů. 

• Rozmístění OM a Z profilů se řídí kladečským plánem. Před montáží se zkontroluje 

shoda mezi kladečským plánem a stavební připraveností a u okrajů objektu a 

stavebních otvorů se dodržuji vzdálenosti předepsané ve výkresech detailů. 

• Jednotlivé OM a Z profily musí být v přímce, musí být dodržena jejich svislost a osová 

vzdálenost odpovídající kladečskému plánu a detailům. 

• OM profily, které jsou umístěny pod spárami obkladových prvků a jsou viditelné, musí 

být z plechu s povrchovou barevnou úpravou – viz kladečský plán. 
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7.8.5 Kazety DEKCASSETTE LE 

Před vlastní montáží lamel je nutno připevnit ke spodní části OM profilů zakládací profil. 

Obdobně provedeme i montáž atikového profilu.  Následně se provede připevnění první lamely. Lamela 

se nejprve připevní jedním šroubem ve spodní části, vodováhou se zkontroluje její vodorovnost a 

připevní se k ostatním OM profilům. Následně se přikotví i ve vrchní časti. Další lamela se nasune do 

ohybu první lamely, zkontroluje se správný rozměr spáry a vodorovnost lamely a připevni se v horním 

lemu k OM profilům. Během montáže se průběžně kontroluje vodorovnost lamel a šíře spár. Zároveň se 

doporučuje u vyšších sloupců naznačit kontrolní linie např. po 5-ti lamelách na nepohledový OM či Z-

profil a průběžně tak kontrolovat výškovou správnost osazováni lamel či kazet. 

7.9 Montážní tolerance 

Montážní tolerance jsou stanoveny výrobcem systému na základě provedených realizací a v 

rámci technicky možných a běžně dostupných měřičích zařízení, které je doporučeno používat při 

realizaci fasádního systému. 

 

Montážní tolerance svislosti a vodorovnosti pro jednotlivé etapy průběhu realizace: 

1. nosné rošty – max. 2mm na 2m měřicí lati, platí i pro hloubkovou vzdálenost 

2. systémové prvky a lišty – max. 3mm na 2m měřicí lati, nejvíce však 12mm na 10m 

3. obkladové prvky – max. 3mm na 2m měřici lati, nejvíce však 12mm na 10m 

 

8 Kontrola jakosti 

8.1 Vstupní 

• Kontrola potřebných podkladů, TP, kladečských plánů 

• Kontrola připravenosti stavby 

• Kontrola dodaného materiálu 

• Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 

• Kontrola skladování materiálu 

• Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 

• Kontrola provizorních staveništních přípojek 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola strojní sestavy 
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8.2 Mezioperační  

• Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 

• Kontrola osazování prvků dle kladečského plánu  

• Kontrola provádění šroubových spojů  

• Kontrola napojování prvků nosného roštu  

• Kontrola dodržování spár mezi panely  

• Kontrola kompletnosti a rozměrových tolerancí jednotlivých vrstev opláštění před započetím 

následujících vrstev  

• Kontrola opracování detailů  

8.3 Výstupní 

• Kontrola provedení v souladu s PD  

• Kontrola celkové rovinnosti a svislosti  

• Kontrola kompletního vizuálního vzhledu kompletnosti provedení 

 

Podrobný popis jednotlivých bodů kontrolního plánu pro opláštění budovy je zpracován ve 

zprávě A12-Kontrolní a zkušební plán pro opláštění budovy COR-TENovým plechem. 

 

9 BOZP 

Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP pro danou činnost. Dále se musí všichni 

seznámit s daným technologickým postupem. Při školení pracovníku je potřeba je seznámit s danými 

podmínkami na staveništi a platnými předpisy, jež se zaměřují na bezpečnostní opatření. Veškerá 

činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č: 362/2005 Sb. 

v platném znění. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochranou 

přilbu, reflexní vestu a případně další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí pracovní 

čety, bude dohlížet na dodržování těchto opatření. Tyto osoby také mohou rozhodnout, které práce je 

možno provádět bez daných ochranných pomůcek. 

 

9.1 Nařízení vlády č: 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1:  Obecné požadavky 

  I. Požadavky na zajištění staveniště  

II. Zařízení pro rozvod energie  
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        III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveniště 

Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3:  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.5 Práce železářské 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

9.2 Nařízení vlády č: 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Zajištění požární ochrany – prostory zařízení staveniště jsou vybaveny hasicími přístroji s práškovou 

náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. 

 

10 Ekologie 

Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. Tyto 

odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich likvidaci v souladu s 

platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady stavební a demoliční 

odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20 třídit v průběhu výstavby do kontejnerů a 

označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České 
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republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Při montáži nebude vznikat žádný nebezpečný odpad, 

který by vyžadoval speciální opatření. Odpad vzniklý na stavbě bude tříděn do odpadních kontejnerů a 

likvidován na skládce.  

 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Nakládání s odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly  O Recyklace 

15 01 06 Směsné odpady O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O Recyklace 

17 06 04 Izolační materiály bez nebezpečných 
látek 

O Předání firmě oprávněné ze zákona 
ke zneškodnění 

 

O – obyčejný odpad 

 

Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 

mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí být v 

souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 

nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro COR-TENové opláštění 

1.1 Vstupní kontrola 

1.1.1 Kontrola potřebných podkladů, TP, kladečských plánů 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce výkresové dokumentace 

Způsob kontrol: vizuální kontrola 

− Kontrolujeme úplnost a správnost realizační projektové dokumentace. Kontrola kladečských 

plánů opláštění, jejich odsouhlasení a přítomnost aktuální odsouhlasené verze. Na stavbě 

bude uložen aktuální technologický postup pro provádění COR-TENového opláštění. 

Kontrola platnosti stavebního povolení. 

1.1.2 Kontrola připravenosti stavby 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce staveniště 

Způsob kontrol: vizuální kontrola 

− Provedeme kontrolu ocelové konstrukce a nosného zdiva a požadovanou rovinnost. Již musí 

být zhotoven kompletní ocelový skelet, zhotovená izolace soklu z XPS, provedena izolace 

zdiva 1.NP  a osazeny rámy otvorových výplní.  

− Kontrolujeme, zda pracoviště je vyklizené a vybavené dle dohody. Na staveništi již bude 

zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení stavby, umístěny sanitární, obytné a 

skladové buňky. 

1.1.3 Kontrola dodaného materiálu 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce prvků 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 

− Zkontrolujeme dodané prvky a jejich shodu s výrobní dokumentací a kontrolu dodaného 

odpovídajícího kotvícího a spojovacího materiálu dle projektu. Kontrola množství dodaného 

materiálu. Kontrola neporušenosti obalů a ochranných fólií jednotlivých kazet. Kazety 

DEKCASSETTE LE budou opatřeny ochrannou fólií po celou dobu skladování. 

− Zjistíme výrobní odchylky a posoudíme. 
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− Také zjistíme, zda značení prvků ve výrobní dokumentaci odpovídá skutečnosti a zda je 

čitelné a je obsaženo na všech prvcích. Kontrolu provedeme u všech dodaných prvků. 

1.1.4 Kontrola jakosti materiálu dodaných prvků 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce materiálu 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, certifikace, měřením 

− Zkontrolujeme vlastnosti dodaných prvků, doklady o provedení zkoušek, jejich výsledky a 

potřebné certifikáty vlastností. 

− Kontrola odpovídajícího barevného odstínu jednotlivých kazet. Vzhledem k možnosti 

barevných změn u jednotlivých sérií, je vhodné provést kompletní objednávku 

1.1.5 Kontrola skladování materiálu 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: průběžně 

Způsob kontrol: vizuální kontrola  

− Skladovaný materiál musí být řádně podložen a po délce prvků musí být mírně vyspádován 

(cca 5°) Při skladováni na volném prostranství, dojde k překrytí skladovaného materiálu 

pomocí plachet, které chrání materiál před srážkovými dešti, nečistotami z ovzduší a 

vysokými teplotami společně s UV zářením (toto nepříznivě působí na ochrannou folii, která 

se „připeče“ a následně jde složitě odstranit).  

− Skladování spojovacího materiálu a ostatního materiálu bude v uzamykatelném skladu. 

1.1.6 Kontrola pracovníků a jejich způsobilosti k výkonu dané práce 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: jednorázově před započetím prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, průkazy způsobnosti 

− Všichni pracovníci, kteří budou přítomni na stavbě a vykonávat danou práci musí být 

zdravotně způsobilí k výkonu práce. Osoby, u nichž je požadovaná odbornost pro výkon 

dané práce, se musí prokázat daným průkazem. 

− Osoba pověřená pro obsluhu autojeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz, řidičský průkaz 

pro vozidla skupiny C. 

− Osoba pověřená pro obsluhu vysokozdvižného vozíku musí mít platný průkaz pro jeho 

obsluhu. 
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− Osoby určené pro montáž jednotlivých prvků opláštění musí být proškoleny pro montáž 

fasád společnosti DEKMETAL. 

− Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni z BOZP, také jim 

bude popsán technologický předpis a správná návaznost prací. 

1.1.7 Kontrola provizorních staveništních přípojek 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí 

Četnost kontrol: jednorázově při přejímce pracoviště 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Zkontrolujeme jejich dokončení a správnost provedení dle projektové dokumentace. 

− Jednotlivé vývody přípojek musí být také dokončeny a připraveny pro instalaci odběrných 

zařízení. 

− Rozvaděč elektrické energie z ponechaného rozvaděče na západním rohu budovy, bude 

proveden dle normy ČSN EN 60439-4. Rozvaděč bude osazen proudovým chráničem. 

1.1.8 Kontrola pracovních podmínek 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: před započetím prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž COR-TENového 

opláštění. 

− Montáž opláštění bude přerušena na bouřky, přívalového deště. 

− Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 10m.s-1 

− Pokud teploty klesnou pod -5°C budou práce na objektu přerušeny. 

− Při snížení viditelnosti pod 30m budou montážní práce přerušeny. 

1.1.9 Kontrola strojní sestavy 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 

Četnost kontrol: kontrola každého stroje před prací 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, průkazy strojů 

− Přesvědčíme se, že dodané stroje odpovídají potřebnému výkonu pro zvládnutí montáže 

opláštění. Jejich technický stav musí být dostačující. 

− Pakovací plochy pro jejich odstavení musí být dostatečně únosné a odvodněné pomocí 

svahování. 
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− Zkontrolujeme správnost dodání vázacích prostředků předepsaných dle projektu. 

− Kontrola vhodnosti ručního a elektrického nářadí dle technologického předpisu. 

1.2 Mezioperační kontrola 

1.2.1 Kontrola provádění prací dle technologického předpisu 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, TDI, KO 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme postup provádění prací zejména dle technologického postupu, dále 

kontrolujeme každodenní klimatické podmínky a stav strojů, nářadí a pracovních pomůcek a 

dodržování pravidel ohledně BOZP 

1.2.2 Kontrola osazování prvků dle kladečského plánu 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme postup provádění jednotlivých vrstev opláštění dle kladečských plánů, které 

jsou součástí technologického předpisu pro montáž COR-TENového opláštění. 

1.2.3 Kontrola provádění šroubových spojů 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme provedení šroubových spojů, zejména správné dotažení šroubů s pryžovou 

podložkou tak, aby pryž lícovala s plechovým kroužkem podložky. Dále kontrolujeme použití 

projektem předepsaných šroubů 

1.2.4 Kontrola napojování prvků nosného roštu 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 
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− Kontrolujeme správné provedení vzájemných spojů, ať jako dilatačních, tak pro pevné 

napojení. Přesný popis správného provádění je uveden v technologickém předpisu montáže 

COR-TENového opláštění. 

1.2.5 Kontrola dodržování spár mezi panely 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme dodržování předepsané šířky spár (20mm) pro opláštění tvořené kazetami 

DEKCASSETTE LE. Kontrolu provádíme zejména ve svislém směru, jelikož zde není přesná 

šířka spár určena perforací obkladové kazety jako ve směru vodorovném. 

1.2.6 Kontrola kompletnosti a rozměrových tolerancí jednotlivých vrstev opláštění 

před započetím následujících vrstev 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme dokončení jednotlivých vrstev opláštění, zejména dodržení počtu jednotlivých 

kotevních šroubů pro každý přípoj k podkladní konstrukci. Další vrstvu opláštění je možné 

provádět až po kompletním dokončení vrstvy přecházející. 

− Pro nosné rošty je předepsaná odchylka ±2mm na 2m měřicí latě, tato odchylka platí též pro 

hloubkovou vzdálenost. 

− U obkladový prvků je předepsaná odchylka ±3mm na 2m měřicí latě. 

− V případě naměření překročení pro jednotlivé odchylky je možné tyto prvky opláštění 

podložit vhodným plechem o stejném barevném odstínu. 

1.2.7 Kontrola opracování detailů 

Kontrolu provede: mistr 

Četnost kontrol: průběžná kontrola 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme provedení jednotlivých detailů opláštění dle výrobní projektové dokumentace 

společnosti Dekmetal. 
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1.3 Výstupní kontrola 

1.3.1 Kontrola provedení v souladu s PD 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, TDI 

Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme celkové provedení opláštění dle projektové, výrobní dokumentace a 

kladečských plánů. Jednotlivé prvky musí být kompletně upevněny. Kontrolujeme dokončení 

detailů opláštění 

1.3.2 Kontrola celkové rovinnosti a svislosti  

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, geodet, TDI 

Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Kontrolujeme celkovou rovinnost celku. Pro vodorovný i svislý směr opláštění je předepsaná 

maximální odchylka ±12mm na 10m 

1.3.3 Kontrola kompletního vizuálního vzhledu kompletnosti provedení 

Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr, architekt 

Četnost kontrol: jednorázově na konci výstavby 

Způsob kontrol: vizuální kontrola, měřením 

− Za přítomnosti architekta zkontrolujeme vzhled nově provedeného opláštění návštěvnického 

centra. Zejména kontrolujeme neporušenost vrchního barevného laku u obkladových kazet 

DEKCASSETTE LE. Jednotlivé kazety budou zbaveny ochranné fólie. 

− u obkladových prvků z COR-TENového plechu se požadovaná patina rezavosti naplno 

projeví přibližně po 1 roku. Zde tedy kontrolujeme zejména neporušenost (promáčkliny, 

prohnutí) jednotlivých prvků opláštění 

 

 

Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu s nivelační latí, 

vodováhou 2m, pásmem a olovnicí, momentový klíč s digitálním ukazatelem. 
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2    Formulář kontrolního a zkušebního plánu pro COR-TENové opláštění 
 č. Popis Obsah kontroly Dokument Kontrolu 

provede 
Četnost 
kontroly  

Způsob 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhoví/ 
Nevyhoví 

Kontrolu 
vykonal 

Kontrolu 
převzal 

Vs
tu

pn
í 

1 Kontrola potřebných 
podkladů, TP, 
kladečských plánů 
 

úplnost, 
správnost, 
umístění TP 

ČSN 01 3420, 
499/2006 Sb. 

SV,M jednorázově při 
přejímce 
výkresové 
dokumentace 

vizuální kontrola Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

2 Kontrola připravenosti 
stavby 

dokončení 
předcházejících 
prací, vybavení 
staveniště 

dle projektové 
dokumentace 
268/2009 Sb 

SV,M jednorázově při 
přejímce 
staveniště 

vizuální kontrola Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

3 Kontrola dodaného 
materiálu 

kontrola množství, 
shoda s PD a výrobní 
dokumentací 

Technické listy 
DEKMETAL 

SV,M jednorázově při 
přejímce 
materiálu 
 

vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

4 Kontrola jakosti materiálu 
dodaných prvků 

vlastnosti prvků, 
certiikáty 

Technické listy 
DEKMETAL 

SV,M jednorázově při 
přejímce 
materiálu 
  

vizuální 
kontrola, 
certifikace, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

5 Kontrola skladování 
materiálu 

provedení skládek, 
umístění 
uzamykatelného 
skladu pro drobný 
materiál 

dle technologického 
předpisu 

SV,M průběžná 
kontrola 

vizuální kontrola Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

6 Kontrola pracovníků a 
jejich způsobilosti 
k výkonu dané práce 

způsobilost 
pracovníků, jejich 
odbornost 

profesní průkazy M jednorázově 
před započetím 
prací 

vizuální 
kontrola, 
průkazy 
odbornosti 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

7 Kontrola provizorních 
staveništních přípojek 

dokončenost, 
provedení dle PD 

dle projektové 
dokumentace 

SV jednorázově při 
přejímce 
pracoviště 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
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8 Kontrola pracovních 
podmínek 

klimatické podmínky 
pro montáž 

591/2006 Sb.   
362/2006 Sb. 

SV,M před započetím 
prací 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 

Jméno: 
 
Datum: 

9 Kontrola strojní sestavy výkonnost strojů, 
technický stav, počet 

technické průkazy 
strojů 

SV,M kontrola 
každého stroje 
před prací 

vizuální 
kontrola, 
průkazy strojů 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

M
ez

io
pe

ra
čn

í 

10 Kontrola provádění prací 
dle technologického 
předpisu 
 

provádění dle 
technolog. postupu, 
BOZP, klimatické 
podmínky 

TP SV, M, TDI, 
KO 

průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

11 Kontrola osazování prvků 
dle kladečského plánu 

umístění, použité 
prvky 

TP, kladečské plány M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

12 Kontrola provádění 
šroubových spojů  
 

dotažení šroubů, 
použitý typ 

TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

13 Kontrola napojování prvků 
nosného roštu  
 

dilatační a pevné 
spoje 

TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 
ČSN ISO 8992 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

14 Kontrola dodržování spár 
mezi panely  
 

spáry mezi 
jednotlivými 
obkladovými prvky 

TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

15 Kontrola kompletnosti a 
rozměrových tolerancí 
jednotlivých vrstev 
opláštění před započetím 
následujících vrstev  
 

počet šroubů pro 
jednotlivé spoje, 
odchylky nosného 
roštu a obkladových 
prvků 

TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

16 Kontrola opracování 
detailů  
 

provedení dle výrobní 
dokumentace 

TP 
Montážní návod 
DEKMETAL 

M průběžná 
kontrola 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
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Vý
st

up
ní

 

17 Kontrola provedení v 
souladu s PD 

osazení prvků 
nosného roštu a 
obkladových prvků 

projektová 
dokumentace, 
výrobní 
dokumentace, 
kladečské plány 

SV, M, TDI jednorázově na 
konci výstavby 
 

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

18 Kontrola celkové 
rovinnosti a svislosti 

odchylka ve 
vodorovném a 
svislém směru 
obkladových prvků 

dle projektové 
dokumentace 
Montážní návod 
DEKMETAL 

SV,G, 
TDI 

jednorázově na 
konci výstavby  

vizuální 
kontrola, 
měřením 

Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

19 Kontrola kompletního 
vizuálního vzhledu 
kompletnosti provedení 
 

vzhled COR-
TENových a 
DEKCASSETTE LE 
kazet 

dle projektové 
dokumentace, 
Montážní návod 
DEKMETAL 

SV, M, TDI, 
ARCH 

jednorázově na 
konci výstavby 
 

vizuální Zápis do 
SD 

 Jméno: 
 
Datum: 
 

Jméno: 
 
Datum: 
 

 

Jednotlivé hodnoty maximálních odchylek a tolerancí jsou uvedeny v textové části - Kontrolní a zkušební plán pro montáž COR-TENováho opláštění 
 
SV- Stavbyvedoucí 

M - Mistr 

TDI – Technický dozor investora 

G – Geodet 

ARCH – Generální architekt 

KO – koordinátor BOZP 

 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 
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1 Identifikační údaje 

Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 

patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-

TENovými plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

2 Základní informace  

V rámci lokality archeologického naleziště je již od pol. 20 století prováděn rozsáhlý 

archeologický průzkum Archeologickým ústav AV Brno. Tento průzkum bude kontinuálně pokračovat se 

zaměřením na ty lokality, které budou dotčeny v rámci nového řešení. 

V rámci realizace stavby bude proveden archeologický výzkum formou záchranného 

archeologického výzkumu v místě zásahů do terénu spojených s realizací projektu. Bude doplněn 

archeologickým dozorem při realizaci všech stavebních prací zasahujících pod úroveň terénu. Součástí 

archeologického záchranného výzkumu bude i nezbytný geofyzikální a detektorový průzkum. 



 

Protože všechny výkopy protnou území

plnohodnotný archeologický výzkum celého prostoru staveniště

Archeologický průzkum bude prováděn na tři etapy dle postupného průběhu stavby 

dle přehledové situace obr.13.1 

 

obr. 13.1 Přehledov

3 Popis průběhu záchranného archeologického průzkumu

Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum ohroženého území 

s archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo příro

nevyhnutelné a z hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá možnost zachování 

archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví 

mimo původní místo, které se provádí shromážděním 

je ohrožené území nositelem. 
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Protože všechny výkopy protnou území, a to v neprozkoumané ploše, je potřeba provést 

notný archeologický výzkum celého prostoru staveniště.   

Archeologický průzkum bude prováděn na tři etapy dle postupného průběhu stavby 

obr. 13.1 Přehledová situace archeologického průzkumu dle etap

 

Popis průběhu záchranného archeologického průzkumu

Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum ohroženého území 

archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo příro

hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá možnost zachování 

archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví 

mimo původní místo, které se provádí shromážděním maximálního množství archeologických dat, jehož 

neprozkoumané ploše, je potřeba provést 

Archeologický průzkum bude prováděn na tři etapy dle postupného průběhu stavby v rozsahu 

 

á situace archeologického průzkumu dle etap 

Popis průběhu záchranného archeologického průzkumu 

Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum ohroženého území 

archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo přírodními  procesy  je  

hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá možnost zachování 

archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví 

maximálního množství archeologických dat, jehož 
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3.1 Příprava terénního archeologického výzkumu 

Pro plánovaný terénní archeologický výzkum bude vypracován projekt, který stanoví jeho 

odborné cíle, volbu území, metody terénní práce včetně způsobu evidence a dokumentace 

archeologických nálezů a vztahů mezi nimi, personální zajištění, charakteristiku materiálně technického 

zabezpečení, odhad nákladů terénního výzkumu a způsob nakládání s jeho výsledky. Projekt se 

v případě záchranného výzkumu zpracovává s ohledem na veškeré podklady stavební dokumentace, 

inženýrsko-geologický průzkum, průzkumy souvisejících oborů či nedestruktivního archeologického 

výzkumu. 

3.2 Provedení terénního archeologického výzkumu 

Za průběh a odbornou úroveň terénního výzkumu je odpovědný vedoucí výzkumu. Vedoucí 

výzkumu sestavuje tým odborníků a rozděluje jim dílčí úkoly. Každý terénní archeologický výzkum je 

prostorově zaměřen, a to v některé z obvyklých souřadnicových sítí. 

Povinností vedoucího výzkumu je zajistit, aby v průběhu archeologického výzkumu byly 

vyzvedávány a shromažďovány všechny artefakty. 

Archeologický nález je bezprostředně po vyzvednutí označen identifikačními údaji. Základní 

evidence nálezů je nedílnou součástí terénní dokumentace výzkumu. Archeologické nálezy jsou 

bezprostředně po exkavaci ošetřeny tak, aby nedošlo k jejich poškození, materiálové degradaci a ztrátě 

identifikačních údajů. 

3.3 Zpracování terénního archeologického výzkumu 

Výstupem terénního archeologického výzkumu je nálezový fond movitých nálezů, nálezová 

zpráva a soubor terénní dokumentace. 

Veškeré archeologické nálezy jsou v co nejkratší době po exkavaci laboratorně ošetřeny, a to 

takovým způsobem, které nezpůsobí ztrátu jejich informačního potencionálu. 

O výsledcích terénního archeologického výzkumu je vypracována nálezová zpráva 

s předepsanou strukturou, jejíž nedílnou součástí je „Zpráva o archeologické akci“ v podobě vyplněného 

formuláře nebo jeho ekvivalentu v elektronickém systému evidence archeologických výzkumů.  

4 Postup prací s ohledem na archeologický průzkum: 

Při provádění výzkumu jsou jednotlivé výkopové práce v režii archeologických pracovníků. 

Vytěženou zeminu budou ukládat na předem stanovené a odsouhlasené skládky. V režii zhotovitele 
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bude tuto zeminu deponovat a následně přebytek odvést na skládku. Zbylá část zeminy bude použita 

pro zpětný zásyp. Před prováděním jednotlivých etap bude proveden geofyzikální (geomagnetický) 

průzkum pomocí detektorů kovů, Tím se vyloučí předměty, které nepatří do daného území.  

4.1 Etapa 1a 

Doba provádění:  5.10.2016  - 7.2.2017 

Během průzkumu kolem objektu bude bourána budova NCM, po provedení průzkumu dojde 

k zasypání výkopu kolem budovy a budou provedeny základové konstrukce. 

4.2 Etapa 1b 

Doba provádění: 8.2.2017 – 21.3.2017 

Během provádění pilot bude probíhat archeologický průzkum v prostoru vybouraného vstupu do 

původní budovy návštěvnického centra. Zde je nutné nejprve provést piloty v místě archeologického 

průzkumu, aby bylo možné volně pokračovat. Pilotovací práce budou probíhat za dohledu pověřené 

osoby za archeologický průzkum. 

4.3 Etapa 2 

Doba provádění: 22.3.2017 – 2.5.2017 

Před započetím etapy 2 již bude kompletně vybourána podkladní betonová deka v 1. NP. 

4.4 Etapa 3a 

Doba provádění: 3.5.2017 – 25.7.2017 

Zde bude probíhat průzkum na kratších stranách NCM. Po kompletním dokončení 

archeologického průzkumu bude provedena stavba lešení kolem budovy. 

4.5 Etapa 3b 

Doba provádění: 26.7.2017 – 3.4.2018 
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Při této etapě proběhne archeologický průzkum na všech zbývajících plochách exteriéru včetně 

zpevněných ploch. Zde je důležité se koordinovat se zhotovitelem a začít s archeologickým průzkumem 

na jižní straně zájmové plochy, jelikož u příjezdového parkoviště jsou situovány dočasné skládky 

materiálu. V neodkladných případech je možné přistoupit úpravě staveniště a tím umožnit plnohodnotný 

záchranný průzkum. Tato etapa bude probíhat spolu se sadbovými a terénními úpravami v okolí stavby. 

Tudíž jakýkoliv zásah do půdy bude prováděn pod dohledem pověřené osoby. 

5 Ochrana archeologicky významného prostředí před znehodnocením 

Vzhledem k nutnosti provést záchranný archeologický průzkum, se postup provádění prací 

musí přizpůsobit jednotlivým etapám archeologického průzkumu. Dojde tedy k prodloužení výstavby. 

Hlavní vliv budou mít etapy 1 a 2.  

Zařízení staveniště je navrženo tak, aby co nejvíce ochránilo původní terén. Jeho prostorové 

uspořádání je v blízkosti obslužného parkoviště.  

Jednotlivé staveništní buňky budou osazovány na betonové panely. Ty budou podsypány a 

vyrovnán vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32 o mocnosti 100mm. Celý tento podsyp bude od původního 

terénu separován pomocí geotextílie.  

Staveništní přípojky budou vedeny volně. Přípojka elektrické energie bude vedena od 

stávajícího rozvaděče budovy návštěvnického centra. Poté bude tažena ve výšce 3m po obvodu 

hranice zařízení staveniště, Přípojka vody bude tažena od původního odběrného místa na jihozápadním 

rohu původní budovy. Zde bude vedena po zemi v ochranném kabelovém žlabu. V případě potřeby 

bude obalena odporovým drátem, který zabrání jejímu  zamrznutí. Odpady ze sanitární buňky budou 

zachycovány do fekálního tanku, na který bude buňka umístěna.  

Jednotlivé skládkové plochy a staveništní komunikace budou provedeny ze štěrkodrtě o frakci 

16/32. tato vrstva bude o mocnosti 100 mm. celá tato vrstva bude od původního terénu separován 

pomocí geotextílie. 

Je nutné dbát na dobrou práci s odpady. Zejména s kovovým odpadem. Jelikož v případě 

budoucího geofyzikálního průzkumu pomocí detektorů kovu by docházelo ke klamným nálezům. 

Kovové odpady budou důsledně vyhledávány. Po dokončení jednotlivých prací dojde k následnému 

úklidu těchto odpadů. 

6 Ohlášení provádění prací 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými 

nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo jiné 

oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že území s archeologickými 
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nálezy je prakticky celá Česká republika, by měl být u každého zásahu pod úroveň terénu přítomen 

archeolog. V našem případě použijeme k ohlášení o začátku prováděných prací formuláře uvedeného 

v příloze 5.2 

V případě neohlášení stavby se zhotovitel vystavuje riziku ,že mu příslušný úřad uloží pokutu až 

do výše 2 000 000 Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a k době trvání 

protiprávního jednání. 
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7 Příloha č.5.1 – Formulář pro oznámení stavební činnosti na území s arch. 

nálezy 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
Čechyňská 363/19 
602 00 Brno 
sekretariat@arub.cz 
Věc:Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2  zák. 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 1 
Stavebník (investor) 
Jméno a příjmení/název:   Jihomoravský kraj   
 

Kontaktní adresa:    Zeberlichova 39, 644 00, Brno 
 

Kontaktní osoba investora:   Ing. Marie Komendová 
 

Telefon/fax:     723 916 325 
 

E-mail:      komendova@jmk.cz 
 
Název akce (stavební činnosti, stručný popis prací): 
Návštěvnické centrum Mikulčice  

− provádění zemních prací výkop základové patky rozhledny 
− bourání části budovy původního návštěvnického centra 
− provedení nové dvoupodlažní ocelové konstrukce a ocelové rozhledny návštěvnického 

centra 
− provedení opláštění budovy COR-TENovým plechem 
− provedení splaškové a dešťové kanalizace 
− provedení sadbových a terénních úprav, sadbové a terénní úpravy 

 
Místo stavby2 
Ulice, č. orientační a popisné:  oblast Archeoparku Mikulčice 
 
Číslo pozemku:    2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 
 
Katastrální území:   Hodonín 
 
Obec:      Mikulčice 
 
Okres, kraj:    Jihomoravský 
 

                                                      
1 Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni 

tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 

záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla 

nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak 

hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět 

jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 

2 K oznámení je třeba přiložit  mapku s vyznačeným dotčeným územím, aby se archeolog mohl orientovat v území (např. snímek 

katastrální mapy, výkres z projekt. dokumentace atd.). 



 

Dodavatel:  
Jméno a příjmení/název:   
 
Kontaktní adresa:    
 
Kontaktní osoba investora:   
 
Telefon/fax:     
 
E-mail:      
 
Předpokládaný termín zahájení zemních prací 
 
 
Datum:      
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 BRANDA Brno, s.r.o.  

 Valichova 451, Brno, 616 00 

 Ing. Jaroslav Branda 

 723 916 325 

 jaroslav@brandabrno.cz 

Předpokládaný termín zahájení zemních prací (skývky): Říjen 2016 

  Podpis: 

obr. 5.2 Mapa dotčeného území 
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1 Obecné informace  

Název stavby:      Návštěvnické centrum Mikulčice 

Umístění stavby:    Mikulčice 

Dotčené parcely:     2118/3, 2119/1, 2119/2, 2120 

Kraj:       Jihomoravský 

Charakteristika stavby:   Rekonstrukce návštěvnického centra, nádstavba 2. 

patra, nová ocelová konstrukce, opláštění COR-

TENovými plechy 

 

Investor:      název:  Jihomoravský kraj  

ulice:   Zeberlichova 39    

adresa:  644 00, Brno  

 

Zhotovitel:      název:  BRANDA Brno, s.r.o.  

ulice:  Valichova 451     

adresa:  616 00, Brno  

IČ:  6125 4552  

 

Projektant:      název:   KJ89 Architekti  

ulice:   Hlinky 92  

adresa:  603 00, Brno  

IČ:  6055 2158  

 

Koordinátor BOZP:    Jméno:   Ing. Bohumil Ostražitý 

ulice:   Pod nemocnicí 155/10  

adresa:  603 00, Brno  

2 Stručný popis stavby  

Záměrem stavebníka a architekta je vytvoření moderního návštěvnického centra Slovanského 

hradiště Mikulčice, které bude sloužit pro veřejnost i pro administrativní zázemí areálu.  

Součástí navrhované stavby je: 

− Vybudování nové kanalizační jímky a přípojky splaškové kanalizace 

− Vybudování dešťové kanalizace 
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− Mobiliář a informační systém 

− Realizace sadových úprav a pěších komunikací v blízkém okolí návštěvnického centra 

2.1 Členění stavby návštěvnického centra: 

Stavba trvalá   –    SO 01 Návštěvnické centrum;  

Stavba dočasná  –    SO 02 Provizorní informační centrum;  

Inženýrské objekty   

− IO 02 Sadové úpravy a úprava pěších komunikací 

− IO 03 Mobiliář a informační systém 
− IO 04 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace 

− IO 05 Přípojka dešťové kanalizace 

Budova návštěvnického centra je součástí celkového konceptu řešení areálu. Pro budovu je 

stěžejní kontext okolní krajiny a okolních budov, které jsou dnes realizovány v podobném duchu. 

Koncept návštěvnického centra je založen na nutnosti zachování identity dřívějších lidských osudů. 

Zásadním materiálem je COR-TENový plech, který evokuje starobylost a skleněné plochy, přes které je 

návštěvník neustále v kontaktu s okolní krajinou.  

Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním 

směrem rozvinut z důvodu zvýšených prostorových požadavků. Budova plynule přechází od východní 

nižší přízemní části po západní dvoupatrovou část, kopíruje tak reliéf okolní krajiny. Plná fasáda bude 

vystřídána prosklenými plochami či děrovanými COR-TENovými plechy simulující stínící prvky na jižní a 

západní straně objektu. 

3 Funkce plánu BOZP 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, 

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce při realizaci návštěvnického centra v Mikulčicích. Plán řeší pouze ta rizika, která 

se předpokládají při výstavbě. 

Pokud budou zjištěna nová rizika, vyplývající ze změn pracovních postupů nebo použitých 

technologií bude provedena aktualizace plánu. 

 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci stavby.  

Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. 

 

Všechny osoby na staveništi, jsou povinni: 
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− Řídit se zejména pokyny koordinátora BOZP, případně vedoucích pracovníků. 

− Podstoupit proškolení v oblasti BOZP před zahájením prací na stavbě.  

− Spolupracovat na odstraňování závad v oblasti BOZP. 

3.1 Působnost koordinátora BOZP během realizace stavby 

Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 

staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání. 

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu 

BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 

Při zahájení výstavby předloží zhotovitel harmonogram výstavby, ve kterém koordinátor vyznačí 

úrovně rizik. 

3.2 Školení a BOZP  

Vstupní školení  

Vstupní školení nových zaměstnanců provádí bezpečnostní technik BOZP. Po absolvování 

vstupního školení je zaměstnanec vpuštěn na pracoviště.  

Vstupní školení na pracovišti  

Vstupní školení nových a převedených zaměstnanců, zaměstnanců subdodavatelů a návštěv 

provádí na pracovišti vedoucí pracoviště. Toto školení obsahuje především specifika pracoviště a místní 

podmínky. Bez tohoto školení nesmí zúčastněné osoby započít práci.  

Školení subdodavatelů  

Za školení zaměstnanců subdodavatele odpovídá každý vedoucí zaměstnanec subdodavatele. 

Vedoucí zaměstnanec dodavatele provede školení pouze ve smyslu specifikace a místních podmínek a 

to vedoucích zaměstnanců subdodavatele - předání a seznámení s dokumentem.  

 

4 Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště, evidence 

osob 

Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou přilbou, vhodnou 

obuví a oděvem. Případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti. Zhotovitel je povinen seznámit 

pracovníky dodavatele prací se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti. Obdobně je 
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povinen dodavatel seznámit určené pracovníky objednatele nebo provozovatele s riziky prací, které 

vyplývají z jeho činnosti. O vzájemném seznámení a předání rizik bude proveden zápis. 

4.1 Požadavky na zabezpečení staveniště  

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Na vjezdové bráně bude 

umístěna značka zákaz vstupu všem nepovolaným osobám. Zhotovitel stavby povede evidenci 

zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi. Každá osoba bude před vstupem seznámena 

s plánem BOZP.  

Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno. Oplocení bude realizováno dle výkresu zařízení 

staveniště B3. Oplocení bude provedeno do výšky 1.8m, z plotových dílců zasunutých do plastových 

patek a v horní části upevněno pomocí spojek. 

Zařízen staveniště je navrženo jako mobilní v unimobuňkách. Podropný popis zařízení 

staveniště je uveden v technické zprávě A5. 

4.2 Požadavky na provoz staveniště 

4.2.1 Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

Zhotovitel stavby, jehož stavbyvedoucí odborně vede stavbu, zajistí na staveništi pořádek a čistotu. 

Stavbyvedoucí tím zajistí bezpečnost všech osob na stavbě. Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a 

průběžně likvidován. Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, nezastavování 

komunikací materiálem, prokazatelné určení přístupových cest, udržování pořádku na pracovišti, prkna 

a materiál obsahující vyčnívající hřebíky ihned odhřebíkovat nebo hřebíky zahnout tak, aby nemohly 

způsobit poranění. Armaturu skladovat tak, aby svými konci nemohla způsobit zranění, přesahující 

konce zřetelně označit.  

4.2.2 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi 

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto 

musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. 

Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoli zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob 

na svěřeném úseku stavby. Dále zajistí této osobě bezpečný doprovod po staveništi. Pokud osoba 

přišla plnit úkoly v souvislosti s realizací stavby, tak stavbyvedoucí zajistí seznámení s plánem BOZP a 

poučení v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce. Při splnění účelu návštěvy této osoby a 

její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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4.2.3 Zajištění nebezpečného prostoru kolem strojů 

Používány budou zemní stroje a nákladní vozidla. Kolem zemních strojů se považuje 

za nebezpečný prostor 2 m od maximálního dosahu stroje.  

 Ohrožené prostory si hlídá obsluha stavebního stroje, pokud ve výjimečných případech 

nestanoví jinak, např. při nedostatečném rozhledu obsluhy z místa obsluhy.  

4.2.4 Staveništní prozatímní vedení energií 

Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěna tak, aby byl snadno přístupný. Hlavní 

vypínač musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Hlavní rozvaděč pro stavbu je 

umístěn na západní straně původní budovy a není dostatečně viditelný z prostoru před staveništními 

buňkami, tudíž s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.  

Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k částem uvnitř rozvaděče, vyřazovat z 

funkce ochranné prvky zakrytí a respektovat bezpečnostní sdělení. 

4.2.5 Vysoká prašnost 

Tato prašnost bude vznikat vířením prachu na komunikacích. Stav znečištění vozovek bude 

pravidelně kontrolován. Intenzita čištění bude záviset na míře znečištění komunikace. U činností, při 

kterých bude vznikat vysoká prašnost, budou osoby chráněny respirátory.  

4.2.6 Vysoká hlučnost 

Vysoká hlučnost vzniká při strojním bourání a zemních pracích strojně. Zhotovitel stavebních 

prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu.  

4.2.7 Hygienické požadavky na pracoviště 

Je uvažováno se společným využitím dočasných prostor pro sociální zázemí (unimobuňky se 

sociálním zařízením). Jsou splněny všechny hygienické požadavky na daný počet se vyskytujících 

pracovníků. Podrobný popis a počet použitých unimobuněk a jejich počtů je uveden v technické zprávě 

zařízení staveniště A5, příloha 5.2. 

4.2.8 Požární ochrana 

Na navrhovanou stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Zhotovitel bude po celou 

dobu realizace stavby dodržovat veškeré předpisy související s požární ochranou. V případě požáru 

použije ruční hasicí, který bude jednak umístěn v kanceláři stavbyvedoucího a obytných buňkách, dále 

v 1. NP návštěvnického centra. Umístění hasicích přístrojů bude dle platných předpisů. Zejména jeho 

zajištění proti překlopení. Všechny zúčastněné osoby budou seznámeny s jejich umístěním. 
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4.2.9 Oplocení 

Správné konstrukční provedení oplocení, udržování oplocení, oprava oplocení, odstranění 

vyčnívajících drátků apod. Nepoužívat jako nástavbu oplocení ostnatý drát; zajištění brány v otevřené 

poloze proti samovolnému zavření. Udržování ocel. konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu. 

Snadná ovladatelnost křídel brány. 

4.2.10 Doprava stavebních hmot 

Při otvírání bočnic nákladního automobilu stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím 

materiálem. Při vykládání materiálu stát tak, aby nedošlo k zasažení při případném pádu břemene 

Pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné rovnocenné zařízení. Při provádění čistění 

nebo údržby na zvýšených místech používání vhodných a bezpečných konstrukcí. Zabránit sjetí vozidla 

nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla vyznačením nebezpečných míst 

v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. nebezpečných míst. Správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti 

okolnostem a podmínkám na staveništi zabránit nárazu vozidla na překážku Řidič je povinen dodržovat 

maximální pozornost řidiče vozidla popř. obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti. Tato 

povinnost platí také při chůzi po pracovišti. Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být 

označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 

osobám, po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na 

staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Při 

každém pohybu vozidla a stavebního stroje dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu. Zákaz 

ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy 

od stroje.  

 

5 Jednotlivá opatření při provádění stavebních prací na budově 

návštěvnického centra v Mikulčicích 

5.1 Opatření při provádění zemních prací  

Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje zvětšeném o 2 metry. Obsluha 

rýpadla nesmí těžit, pokud se jakákoliv osoba nachází v nebezpečném dosahu stroje zvětšeném o 2 

metry. Obsluhu rypadla provádí jen osoba s odbornou způsobilostí.  

Rypadlo řádně zabezpečit proti pádu do jámy zapatkováním. Zákaz ponechávání klíčů v 

zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. Postavení 

rypadla na bezpečném únosném místě.  
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Zákaz pohybu mimo vyhrazené pracoviště, nevstupovat do nezajištěné či nezapažené jámy, 

Pažit výkopy již od hloubky 1,3 metru.  Zákaz pohybu v jámě bez ochranné přilby. Po obvodu jámy 

zajistit ochrannou lištu o výšce 150 mm. Zákaz ukládání jakéhokoliv materiálu, věcí a nářadí na okraj 

jámy.  

5.2 Opatření při provádění bouracích prací 

Před započetím bouracích prací původní budovy návštěvnického centra musí být veškeré 

rozvody elektrického proudu odpojeny a zajištěny proti použití. Rozvody budou odpojeny v místě 

původního rozvaděče na západní straně budovy. Při provádění bouracích prací bude docházet ke 

zvýšené prašnosti. To omezíme kropením vodou. Zaměstnanci budou používat respirátory. Ohrožený 

prostor vymezíme jednotyčovým zábradlím ve vzdálenosti 2 metrů od bouraného objektu. Výstražné 

tabulky umístit na toto jednotyčové zábradlí. Při bourání obvodového zdiva zajistit stálý a nepřetržitý 

dozor po dobu bourání. Bourací práce musí být koordinovány s probíhající archeologickým průzkumem. 

5.3 Opatření při provádění vrtacích prací vrtnou soupravou  

Na vrtné práce je nutno mít zpracovaný technologický postup, který kompletně řeší bezpečnost 

práce při provádění vrtacích prací. Seznámení zúčastněných pracovníků s technologickým postupem, 

kteří musí být na pracovišti. Určení a vymezení bezpečnostního okruhu pro případ pádu vrtné věže se 

zákazem vstupu osob. Bezpečnostní okruh musí být o minimálním poloměru rovnajícímu se výšce vrtné 

soupravy. Vyloučení kontaktu zaměstnance s pohybujícími se nebezpečnými částmi stroje.  

5.4 Opatření při provádění betonářských pracích 

Prováděné bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Montáž bednění provádět dle 

projektu a technologického postupu. Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho 

části, řádně prohlédnuty a závady odstraněny.  

Při provádění armovacích prací budou používány rukavice a vhodná pracovní obuv. Označovat 

trčící konce armatury. Maximální pozornost při manipulaci s dlouhými nebo neforemnými dílci (KARI 

sítě, dlouhá armatura apod.)  

Elektrické vibrátory připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku 

nebo dle návodu k obsluze. Pohyblivé přívody vibrátorů zajistit tak, aby nemohly být mechanicky 

poškozeny. Nepoužívat vadných nebo poškozených vibrátorů a jejich pohyblivých přívodů. Dbát na to, 

aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo stěn bednění. Používat antivibrační rukavice  

Při provádění betonářských prací bude probíhat neustálá kontrola stěn bednění, při jakémkoliv 

podezření poškození bednění či ztrátě jeho stability odvolat zaměstnance, přerušit betonáž a 
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pokračovat až po důkladné kontrole bednění. Dbát na to, aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury 

nebo stěn bednění. Nenarážet potrubím a hadicemi od mix pumpy do bednění.  

Při provozu mix pumpy (případně autodomíchávače) je nutné si chránit si zrak ochrannými 

brýlemi při práci v blízkosti vyprazdňovacího místa. Navádění autodomíchávače jen řádně a 

prokazatelně poučenou osobou, řádné zajištění vozidla proti posunu, obsluha domíchávače pouze 

odborně způsobilou osobou.  

5.5 Opatření při montáži ocelové konstrukce 

Zákaz pohybu pod manipulovaným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti – zákaz manipulace s 

břemenem nad osobami. Vázaní břemen provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí, jeřábnické 

práce provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí. Používání bezpečných vázacích prostředků, 

kontrola vázacích prostředků, používání ochranné přilby. Pokud se bude na pracovišti pohybovat více 

vazačů, musí být prokazatelně určen jeden vazač jako hlavní. Jasné a srozumitelné signály – vazač 

jeřábník. Vymezit prostor, do kterého je zákaz vstupu při práci zdvihacího zařízení. Zařízení 

neodpovídající bezpečnostním předpisům okamžitě vyřadit z provozu. Každý pohyb zdvihacího zařízení 

signalizovat zvukovým varovným signálem. Zdvihací zařízení řádně zabezpečit proti pádu (řádné 

zapatkování)  

5.6 Opatření při provádění zednických prací 

Materiál pro zdění musí být uložen tak, pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 

metru. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva. Kontrola svislosti zdiva 

a vázání rohů nesmí být prováděna přímo z vyzdívaného zdiva. Při vyzdívání parapetních zdí a zdiva 

mezi monolitickými prvky musí být zaměstnanec chráněn proti pádu, a to zvenčí budovy. Otvory se 

musí ihned zakrývat. Pokud je místo práce uvnitř objektu nejméně 0,6 metru pod korunou zdi, na které 

se pracuje – nevyžaduje se ochrana proti pádu.  

Při provádění prací ve výšce zajistíme pracoviště tak, aby se zamezilo pádu materiálu pod 

pracovní místo. Za bezpečné zajištění lze považovat vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce ve 

výšce práce, střežením ohroženého prostoru odpovědným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, 

vymezením ochranného pásma. Používání ochranné přilby. Ochranné pásmo vymezující ohrožený 

prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce do 

10 m včetně. V našem případě musíme počítat i s montáží ocelové konstrukce rozhledny. Zde je 

vymezen prostor 2,5 m. 

Sekání cihel provádět tak, aby možné úlomky nelétaly směrem k ostatním zaměstnanců ani 

proti vlastnímu obličeji, při sekání cihel používat ochranný štít nebo brýle, pro ochranu rukou používat 
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pracovní rukavice. Při omítání a špricování zdiva používat ochranné brýle nebo ochranný štít. Dbát na 

to, aby ve směru odstřiku malty nestál další zaměstnanec. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout a 

vyhledat lékařské ošetření. Dbát na to, aby se vápenné směsi průběžně odstraňovaly z pokožky.  

Řezání dlaždiček a obkladaček provádět pouze předepsaným způsobem, a to ručně pomocí 

ruční řezačky. Používání ochrany očí a rukou. Při používání kotoučové pily na dlažbu řádné seznámení 

s návodem pro obsluhu zařízení, používat řezání pod vodou. V případě suchého řezání používat 

obličejový štít a respirátor. Při vrtání děr a otvorů do obkladu (dlažby) vrták neusměrňovat rukou, 

nepoužívat rukavice a volné konce pracovního oděvu, prstýnky a řetízky. Kontrola vrtaček a elektrických 

zařízení.  

Před uvedením míchačky do provozu se musí míchačky zajistit v horizontální poloze. Mísící 

zařízení musí dosedat v kterékoliv poloze na všechny nosné kladky, které musí být zajištěny proti 

posunu.  

5.7 Opatření při práci s ručním nářadím 

Při používání ručního nářadí je důležitá praxe a zručnost. Používání vhodného druhu typu, 

velikosti nářadí. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání 

poškozeného nářadí. Používat sekáče, kladiva, palice a podobé nářadí bez trhlin a otřepů spolu 

s používáním OOPP k ochraně zraku. Vyklouznutí nářadí z ruky zabráníme pevným uchycením násady, 

zajištěním proti uvolnění klíny. Dbáme na správné provedení a úpravu úchopové části nářadí, hladký 

vhodný tvar těchto částí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí. 

Jejich, ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou 

vhodným zvyšováním místa práce. Pohyb sečných nářadí směrem od těla pracovníka. Dodržujeme 

zákazu používat šroubovák jako sekáče, páčidla. Dodržování zákazu používat roztažených a 

vymačkaných klíčů při povolování a dotahování matic. Nepřetěžování nastavitelných klíčů. 

Neukládáme nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, zvýšených pracovišť, podest, 

konstrukcí apod. Zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen apod. při práci ve výšce. 

Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. 

5.8 Opatření při práci s elektrickým nářadím 

Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a zakázanými 

manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální pozornost při práci. Používání OOPP. Zákaz 

používání volných a vlajících částí oděvů při práci s rotujícím nářadím, totéž platí i o nošení řetízků 

apod. Zákaz zavádět vrták přidržováním rukou. Zákaz provádění oprav osobami bez předepsané 
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odborné způsobilosti. Zákaz pokládat rozbrušovačku na zem do doby jejího úplného zastavení. Zajištění 

prodlužovacích kabelů proti poškození.  

Při práci s elektrickým nářadím je zakázáno odstraňování bezpečnostních prvků na zařízeních, 

používání vyztužené zástěry, popř. obličejového štítu. Vyloučíme činností, při nichž by se pracovník 

vykonávající práce v blízkosti elektrického zařízení dostal do styku s živými částmi pod napětím. 

Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, 

používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem. Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací 

šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 

poslední. Dodržování zákazu omotávání kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení 

apod. na pracovištích. Šetrné zacházení s přívody pracovníky při manipulaci se zařízeními, vypínání, 

zapínání do zásuvek. Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič 

bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky. Vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat 

je jen v nejnutnější délce. Nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách. Přesvědčit se 

před použitím elektrického přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu.  

Dodržovat podmínky pro práce v blízkosti elektrického vedení a zařízení. 

5.9 Opatření při práci na lešení a žebřících 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 

prostředků není opodstatněné a účelné, případně pokud místní podmínky použití takovýchto prostředků 

neumožňují. Na žebříku lze provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů a nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

Při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec obrácen vždy obličejem k žebříku a v každém okamžiku 

musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena 

(snášena) břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm 

pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nelze používat jako přechodový můstek. Žebřík musí 

přesahovat svým horním koncem výstupní plošinu nejméně o 1,1 metru. Sklon žebříku nesmí být menší 

než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 metru a u paty žebříku ze strany přístupu 

musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 metru. Žebřík musí být umístěn tak, aby po celou dobu 

jeho použití byla zajištěna jeho stabilita. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 

dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Musí být zabráněno jejich 

podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo 

jiných opatření (uvázání). Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly 

zajištěny proti vzájemnému pohybu. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti 

od jeho horního konce, za kterou se u opěrného žebříku považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 
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metru od jeho horního konce. Dřevěné sbíjené žebříky lze používat pouze pro výstup a sestup mezi 

podlahami lešení o největší délce 3,5 metru s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 

pevnosti doložené výpočtem. Prohlídky žebříků provádět v souladu s návodem k používání.  

Stavbu lešení provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí na základě technické 

dokumentace. Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Konstrukce lešení musí 

být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení 

nebo proti posunutí. Podchodná výška mezi podlahami lešení musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy 

nejméně 60 cm. Mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech 

svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Nejmenší 

tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška 

zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a 

přilehlou stěnou je menší než 25 cm Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou. 

Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m, sklon žebříku 3:1 a otvory v podlaze, 

umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. Pro výstup (sestup) mezi 

podlahami lešení lze používat dřevěný sbíjený žebřík do délky max. 3,5 metru. Žebřík musí být 

dokumentován typovým výkresem, příčle vsazeny do dvojitých postranic. Pro montáž, demontáž a 

přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. Při montáži a demontáži lešení musí 

být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení. Demontované součásti lešení se nesmí 

shazovat na zem. Provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a 

vystrojení podle dokumentace. Před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se 

uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. Lešení se smí 

používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do používání. Konstrukce 

lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. 

Lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u 

lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace). Mimo tyto 

prohlídky provádět denně zběžnou prohlídku konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje 

zejména kompletnost konstrukce lešení. Lešení musí být opatřeno tabulkou, která obsahuje název a 

adresu provozovatele, nosnost pracovních podlah v kg.m-2, dovolený počet současně zatížených 

podlah a způsob použití lešení. 

5.10 Opatření při práci na střeše 

Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a osobní jištění 

zaměstnance. Místa ukotvení musí být stanovena tak, aby délka pádu při použití bezpečnostního pásu 

byla nejvíce 0,6 metru. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče maximální délka pádu 1,5 metru, 
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při použití bezpečnostního pásu s tlumičem nejvíce 4 metry. Místa kotvení jsou určena dle provedení na 

střešné konstrukci. Vizuální kontrola prostředků osobního jištění před každým použitím, seznámení 

zaměstnanců s návodem k použití, zdravotní způsobilost pro provádění prací ve výškách. Místo kotvení 

musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN.  
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6 Příloha č. 1 – Záznam o seznámení s plánem BOZP 

Níže podepsané osoby svým podpisem stvrzují, že byly seznámeny s plánem BOZP A.14 a že 

souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně vyplývajícími a rovněž seznámí s plánem BOZP 

všechny osoby, které se s jeho vědomím budou pohybovat na staveništi. 

Datum Jméno pracovníka Zhotovitel/funkce Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Tabulka možno rozšířit dle počtu zúčastněných osob. 
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Použité právní předpisy 

− Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

− 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  

− Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy  

− Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

− Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

− Nařízení vlády č.26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  

− Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky  

− Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů,technických zařízení,přístrojů a nářadí  

− Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci  
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Závěr 

 

V rámci diplomové práce jsem zpracoval stavebně technologický projekt na výstavbu 

návštěvnického centra v Mikulčicích. Značnou část této práce zaujímá stavební objekt SO01 – 

budova návštěvnického centra. 

 

V této práci jsem se zdokonalil při práci s výpočetními programy BUILD power S a MS Project a 

díky tomu jsem více pochopil souvislosti mezi návaznostmi jednotlivých prací a finanční 

problematikou. Také jsem zjistil, že realizace objektu není jen záležitost místa stavby, ale také je 

důležité zásobování materiálem a návrh trasy pro jeho dopravu. Také bylo zajímavé zjistit, jaký 

vliv na stavbu může mít probíhající archeologický průzkum, který ji prodlouží v řádu týdnů. A to 

musíme počítat s koordinací prací s archeology. 

 

Při psaní jednotlivých technologických předpisů mi velmi pomohlo dopracování grafických 

vizualizací pro ocelový skelet a kladečských plánů pro COR-TENové opláštění. Díky tomu jsem 

snad byl schopen tuto problematiku dostatečně pochopit. Tyto materiály pro mne byly novou 

zkušeností a doufám, že to bude přínosem do mé praxe. 
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