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Abstrakt 

Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly 

v obci Veřovice. Obsahem práce je stavebně technologická zpráva, řešení zařízení sta-

veniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, technologický předpis pro 

montovaný skelet a opláštění, návrh vhodné strojní sestavy, časový plán, rozpočet, 

kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce.  

Klíčová slova 

Montovaný železobetonový skelet, stavba, výrobní hala, autojeřáb, zařízení staveniště, 

dopravní trasy, technologický předpis, strojní sestava, bezpečnost práce, technická 

zpráva, opláštění, panely Kingspan, nadrozměrná přeprava 

Abstract 

The subject of work is the solution of stage gross superstructure of production hall in 

the village of Veřovice. The work includes construction and technological report, site 

facilities, solving traffic routes from the production to the place of construction, tech-

nological specification for prefabricated skeleton and sheathing, the most appropriate 

machine assembly, schedule, costing, inspection and test plan, safety work. 

Keywords 

Prefabricated skeleton, building, production hall, mobile crane, site facilities, transport 

routes, technological specification, mechanical assembly, safety work, technical report, 

sheathing, Kingspan panels, oversized transportation 
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ÚVOD 
 

Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby, konkrétně přístavby 

výrobní haly pro kovoobráběcí průmysl MATUŠ Trade s.r.o nacházející se ve Veřovicích. 

Nová přístavba bude napojena na stávající výrobní halu, jejíž prostory jsou v současné 

době nedostačující. Předmětem práce je montovaný železobetonový skelet, který tvoří 

nosnou část objektu. Dále opláštění tohoto skeletu izolačními panely Kingspan. Součás-

tí práce je i montáž ocelového přístřešku, přiléhajícího ke stávající hale, který bude 

realizován ještě před výstavbou nové přístavby. V práci bude také řešeno napojením 

obvodového pláště nově budované přístavby na stávající halu.  

Pro etapy montovaného skeletu a opláštění bude zpracován technologický předpis, 

návrh strojní sestavy, technická zpráva, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních 

tras, položkový rozpočet, časový plán, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, kon-

trolní a zkušební plán. Z důvodů nadrozměrný prefabrikovaných vazníků se práce za-

měří i na nadrozměrnou přepravu,  

Předmětem této práce, je tedy vytvořit kvalitní podklady pro realizaci řešené etapy 

daného objektu. 
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1.1 Identifikační údaje 

Stávající hala pro kovoobráběcí průmysl byla postavena v roce 2000. Již při výstavbě 

bylo předpokládáno s jejím budoucím rozšířením. V současné době jsou tyto prostory 

nedostačující a ke stávající hale na p.č. 904 (objekt SO01) bude tedy přistavěna nová 

výrobní hala, která bude sloužit k rozšíření kovoobráběcí výroby. Součástí úpravy je 

rozšíření výrobních i skladovacích prostor. Stavebním pozemkem pro přístavbu bude 

celá parcela 421/12 v k.ú. Veřovice.  [1] 

1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Přístavba haly na parcele č. 421/12 

b) Místo stavby 

Kraj:    Moravskoslezký 
Okres:    Nový Jičín 
Obec:    742 73 Veřovice 
Katastrální území:  780367 Veřovice 
Parcela číslo:   421/12 
Druh pozemku:  Parcela Katastru nemovitostí 
    Stavba- zastavěná plocha 
Výměra pozemku:  5780m2 

Výměra stávající stavby: 303m2 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí a umístění stavby je pří-

stavba výrobní haly pro rozšíření kovoobráběcí výroby.  

1.2 Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky investora 

 Zákres stavby do katastrální mapy 

 Výkresová dokumentace stávajícího stavu 

 Prohlídka a dílčí zaměření objektu 

 Výsledky hydrogeologického, geologického, radonového průzkum- byly prove-

deny před výstavbou stávající haly 

1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Dotčená stavba se nachází na parcele č. 421/12 k.ú. Veřovice. Tato parcela leží 

v okrajové části obce. [1] 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Parcela se nenachází v chráněném krajinném území ani v památkové zóně, ne-

bo jiné zóně chráněné podle jiných právních předpisů.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry stávající haly jsou řešeny svedením dešťové vody do stávají-

cího svodu v rohu objektu SO01. Bude navržena nová přípojka dešťové kanali-

zace, která může být na základě výsledků výpočtu napojena na přípojku zbudo-

vanou při výstavbě původního objektu.  

d) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro přístavbu výrobní haly není žádáno žádné výjimky ani úlevového řešení. 

e) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Realizace přístavby je podmíněna nutností provedení zpevněných ploch. Dále 

se nevyskytují žádné jiné související a podmiňující investice. 

f) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Stavbou bude dotčena: 

 parcela č. 904, kde se nachází stávající hala. Jedná se o parcelu vedenou 

v LV pod číslem 1694, s vlastnickým právem firmy Matuš trade s.r.o. Ta-

to parcela je vedena jako parcela katastru nemovitostí- zastavěná plo-

cha a nádvoří.  

 parcela č. 421/12, na které bude probíhat samotná přístavba výrobní 

haly. Tato parcela má taktéž číslo LV: 1694, ve vlastnictví firmy Matuš 

trade s.r.o. 

 parcela č. 421/2. Tato parcela je vedena v LV pod číslem 10001, vlastní-

kem je obec Veřovice. Další dotčenou parcelou je příjezdová komunika-

ce s parcelním číslem 2107, se způsobem využití: silnice. Je evidována 

pod číslem LV: 283 a vlastníkem je Moravskoslezký kraj.  

 Parcela č. 421/8 LV a  parcela č. 421/14 LV 1577, vlastníky těchto parcel 

jsou Tomáš Krutil a Michal Pitrák. Investor požádal vlastníka o zábor čás-

ti těchto pozemků po dobu výstavby. Na základě písemné dohody vlast-

ník poskytne tyto pozemky za smluvní poplatek 1 Kč na den. Podmínkou 

pro zapůjčení je revitalizace pozemků do původního stavu po ukončení 

všech prací. [1] 
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1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. §2 odst. 5 písmena b) se za změnu do-

končené stavby považuje přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a kte-

rá je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. Což tento stavební 

záměr splňuje v plném rozsahu. [2] 

b) Účel užívání stavby 

Výrobní hala- rozšíření kovoobráběcí výroby 

d) Navrhované kapacity  

- Plocha parcely č. 421/12: 4875 m2   

- Plocha parcely č. 904: 1208 m2  

- Zastavěná plocha stávající: 303 m2  

- Obestavěný prostor stávající: 2273 m3  

- obestavěný prostor přístavba: 5120 m3 

- Zastavěná plocha stávající + přístavba: 1323 m2 

- Obestavěný prostor stávající + přístavba: 9522 m3   

(2.np- 87 m2, 1.np- 1323 m2)  

1.4.1 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna na objekty: 
SO01 stávající hala 
SO02 hlavní přístavba haly 
SO03 přístavek hlavní přístavby 
SO04 Ocelový přístřešek 
SO05 stávající zpevněná plocha 
SO06 Nová zpevněná plocha 
SO07 oplocení 
SO08 kanalizační přípojka- jednotná kanalizace 

1.4.2 Popis území stavby 

1.4.2.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek s parcelním číslem 421/12, dle územního plánu se nachází v průmyslové zóně 

obce Veřovice a je ve vlastnictví stavebníka. Je určen pro průmyslovou zástavbu a vý-

robní objekty, nachází se v okrajové části obce v těsné blízkosti komunikace. Stavebním 

pozemkem bude celá parcela číslo 421/12 v k.ú. Veřovice. Plocha staveniště je rovinná 

a zpevněná. Přístavba na daném pozemku je v souladu s územně plánovací dokumen-

tací obce. [1] 
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1.4.2.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na parcele byl proveden geologický, hydrogeologický i radonový průzkum při výstavbě 

stávající haly. Tyto podklady byly použity i pro návrh nové přístavby výrobní haly. 

Z výsledků provedených průzkumů nebyl zjištěn nadměrný výskyt radonu. Podle rado-

nové mapy se dotčené území nachází v oblasti nízké kategorie radonového indexu geo-

logického podloží. V rámci hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna přítomnost 

spodní vody. Byla provedena vizuální prohlídka staveniště. Geologickým průzkumem 

byl určen typ horniny: hlína, písek.  

1.4.2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Plocha pro výstavbu se nenachází v ochranných pásmech- památkové rezervaci, pa-

mátkové zóny ani v chráněné krajinné oblasti. Pozemek se nenachází v území 

s archeologickými nálezy. 

1.4.2.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dle mapy záplavových oblastí se daná oblast nenachází v záplavovém území. Tudíž se 

ani dotčená parcela nenachází v záplavovém území a to ani v záplavovém území nej-

větší zaznamenané přirozené povodně. Nenachází se v poddolovaném ani seizmicky 

aktivním území. Sesuvy půdy nebyly v nejbližším okolí parcely zaznamenány. [3] 

1.4.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Nová stavba a rozšíření kovovýroby nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Stav-

ba se nachází v průmyslové zóně v okrajové části obce Veřovice.  

I když se stavba nachází v okrajové části, je třeba dbát na dodržování určitých zásad, a 
to zejména: 

 omezení hlučnosti na stavbě 

 ochranu vod před znečištěním 

 Zmezení znečištění ovzduší 

 Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

Podrobnější postupy na omezení hlučnosti, snížení prašnosti, ochranu vod a zamezení 

znečištění ovzduší viz. odstavec 1.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí. 

1.4.2.6 Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedeno odstranění části obvodového pláště, konkrétně se jedná o štítovou 

stěnu na západním průčelí stávající haly, dále budou odstraněny i stávající ocelové 

sloupy v této štítové stěně. Vše je popsáno v kapitole 1.9.1 Demontáž štítové stěny. 

Na pozemku se nenachází dřeviny, které by bylo nutno kácet, nebo jiným způsobem 

odstraňovat. 
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1.4.2.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění lesa 

Parcela č. 904 se stávající halou je vedena jako parcela katastru nemovitostí, druh po-

zemku zastavěná plocha a nádvoří. Před výstavbou stávající haly byla tato parcela vy-

ňata ze zemědělského půdního fondu. Parcela č. 421/12 je taktéž vedena jako parcela 

katastru nemovitostí, druh pozemku: orná půda se způsobem ochrany zemědělský 

půdní fond.  

Pro tuto skutečnost bylo zažádáno o vyjádření odboru životního prostředí na základě 

závazného koordinovaného stanoviska. Podle předpisu 334/1992Sb. Zákon České ná-

rodní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, §9, ods. 2, bodu 3 dojde k vynětí 

z půdního fondu z důvodu záměru na nezastavěné části zastavěného pozemku. [4] 

1.4.3 Celkový popis stavby 

1.4.3.1 Účel užívání stavby 

 

V současné době je pro potřeby strojírenského podnikání (kovovýrobu) stávající hala 

nedostačující. Z tohoto důvodu budou rozšířeny jak výrobní, tak skladovací prostory. 

Výrobní prostor se rozroste o dalších sedm modulů, hala se rozšíří o cca 42 m. Součástí 

nové výstavby je rozšíření přístavby, kde bude skladování hotových výrobků v bednách 

a na paletách, to umožní lepší manipulaci s materiálem a hotovými výrobky. 

1.4.3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek pro přístavbu haly se nachází v západní části obce. Na severní a východní čás-

ti tohoto pozemku jsou stávající zpevněné plochy, zbývající plochy jsou zatravněné. 

Pozemek je částečně oplocený. Z východní strany je hlavní vstup do objektu stávající 

haly. Ze strany severní je do haly přístup rolovacími vraty. Samotná výstavba rozšíření 

haly se bude odehrávat směrem na západní plochu pozemku. V 1. NP stávající haly je 

umístěno sociální zázemí pro zaměstnance, kancelářské a výrobní prostory. 2. NP nad 

stávající halou je využíváno jako sociální zázemí pro zaměstnance. 1.NP nové haly je 

navrženo na výrobu kovoobrábění- budou zde dle požadavků investora rozmístěny 

stroje pro kovoobrábění- frézy, CNC stroje atd. Součástí nové haly bude i nižší přísta-

vek, umístěn po celé délce přístavby, na severní straně. Bude sloužit pro skladování 

materiálu a jeho manipulaci. 
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Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Stávající hala- z hlediska architektonického se jedná o dvoupodlažní objekt obdélníko-

vého půdorysu o maximálních rozměrech cca 15,5 x 18,3m. Konstrukce střechy tvoří 

sedlový tvar. Hala je opláštěna stěnovými panely s matným povrchem v barvách šedé a 

zelené. Hlavní nosná konstrukce je provedena jako montovaný železobetonový skelet.   

Přístavba výrobní haly – bude plynule navazovat na stávající halu a to jak z hlediska 

konstrukčního, tak i estetického. Půdorysný rozměr činí 42,3 x 20,1m. Přístavba bude 

založena na základových patkách a základových nosnících. Svislé nosné konstrukce tvo-

řeny prefabrikovaným železobetonovým skeletem. Nosná konstrukce střechy tvořena 

prefabrikovanými vazníky tvaru T, které vytvářejí sedlový tvar střechy. Opláštění bude 

ze stěnových panelů stejného typu, vzoru i barvy jako je opláštění stávající haly. Do 

prostoru pro dopravu skladovaného materiálu budou osazena sekční vrata výsuvná 

pod strop. Osvětlení a větrání bude řešeno jak v obvodovém plášti- plastová okna, tak i 

ve střešní konstrukci, a to pomocí střešních elektronicky otevíracích světlíků. 

Celkové provozní řešení, technologie výstavby 

Stávající výrobní hala je využívána pro strojírenskou výrobu kovoobrábění. Přístavba 

nové výrobní haly bude taktéž využívána pro strojírenskou výrobu. Budou zde umístě-

ny kovoobráběcí stroje, frézy, CNC stroje, soustruhy. Konkrétní rozmístění strojů a pro-

storové řešení bylo projednáno s investorem a technologem firmy MATUŠ TRADE s.r.o. 

1.4.4 Základní charakteristika objektu-  konstrukční a materiálové 

řešení 

1.4.4.1 Zemní práce 

Objekt je do terénu osazen tak, aby bylo dosaženo příznivé bilance výkopových prací, 

ale také s ohledem na polohu stávající haly. Před zahájením výkopových prací bude 

provedeno vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v blízkosti staveniště. Z prostoru 

staveniště se strhne ornice, uloží se na pozemku investora a následně bude využita na 

terénní úpravy. Výkopy pro patky a základové nosníky budou provedeny strojně 

v požadované hloubce, dle projektové dokumentace. 

1.4.4.2 Základy 

Objekt je založen na dvoustupňových patkách s kalichem, do kterého budou osazeny 

sloupy skeletu. Při montáži patek je využito částečné prefabrikace, kdy horní díl zákla-

dové patky tvoří kalich, spodní díl se zmonolitní přímo na stavbě. Správné osazení hor-
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ního dílu-kalichu, zajistí stavěcí nožky, jejichž výška je rovna s výškou spodní monolitic-

ké části patky. Výšková úroveň kalichu je -2,050, monolitická spodní část je ve výšce      

-2,300. Patka je uložena na podkladní beton tl. min. 100mm a štěrkový podsyp 

v hloubce min. 500mm. 

Obvodové základové pasy jsou navrženy jako ŽB montované nosníky uložené na zákla-

dové patky. Základové nosníky se skládají ze dvou prvků. Spodního, který je nezateple-

ný s tl.250mm a horního tzv. parapetního panelu, který je řešen jako sendvičový- za-

teplený nosník o tl.300mm. 

1.4.4.3 Nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci přístavby tvoří železobetonovým prefabrikovaný skelet. Základní 

modulová síť sloupů je přizpůsobená stávající hale a je v rozměrech 6x4,5 m a 6x6m. 

Přístavek má modul 6x4,55m. Prefabrikované sloupy haly jsou průřezu 400x400mm, u 

přístavku sloupy 300x300mm. Sloupy jsou řešeny s konzolou pro uložení jeřábu. 

Před hlavními vraty stávající haly je navržen přístřešek s ocelovou nosnou konstrukcí- 

ocelové sloupy. 

1.4.4.4 Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy bude tvořena prefabrikovanými vazníky tvaru T s rozpětím 

15,2m a výškou v hřebeni 1,2m. Vazníky vytvářejí sedlový tvar střechy. Jsou na ně kla-

deny střešní prefabrikované kazetové desky. Pro plnou únosnost a funkčnost musí být 

zmonolitněny zálivkovým betonem. Na střešních deskách bude umístěna parotěsná 

zábrana, tepelné izolace- kladena ve dvou vrstvách, a nakonec izolace proti vodě.  

1.4.4.5 Ztužení objektu 

Ztužení objektu je zajištěno ztužidly, ty jsou navrženy po celém obvodu objektu. Dále 

tuhou střešní rovinou, která je dána prefabrikovanými střešními kazety s následným 

zmonolitněním. 

1.4.4.6 Obvodový plášť 

Opláštění je navrženo stejným stěnovým systémem, jaký byl použit u stávající haly. 

Jedná se o stěnové panely Kingspan KS 1000AWP. Tyto panely se skládají z tepelné 

izolace, která je vložena mezi dva ocelové plechy. Panely budou kotveny do železobe-

tonových sloupů skeletu. Barevné řešení opláštění je totožné se stávající halou, a to 

v šedé a zelené barvě.  

1.4.4.7 Podlahy 

Konstrukce podlahy je navržena z drátkobetonu tl. 200mm. Bude strojně hlazena, 

opatřena vsypem a odolná proti zvýšenému zatížení. Podlahová deska bude realizová-
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na z betonu třídy  C25/30 s rozptýlenou výztuží. Jde o ocelové drátky stříhané za stu-

dena z tvářených drátů. V místech problematických detailů bude provedeno její dovy-

ztužení. Povrch bude opatřen protiskluznou stěrkou epoxidovou s křemičitým kameni-

vem, která je odolná proti vodě. Deska bude rozdělena dilatačními spárami. 

1.4.4.8 Otvory ve svislých konstrukcích 

Okna v obvodovém plášti budou plastová s žaluziemi, obdobného tvaru a vzhledu jako 

okna stávající haly. Okenní rámy budou kotveny k pomocné paždíkové konstrukci z 

tenkostěnných ocelových profilů, dále budou oplechovány (ostění, nadpraží, parapet) 

lemovacími lištami od firmy dodávající obvodový plášť- Kingspan. Obdobným způso-

bem budou zabudována i sekční vrata, výsuvná pod strop s elektrickým pohonem.  

1.4.4.9 Střešní světlík 

Ve střešní konstrukci budou zabudovány střešní obloukové světlíky, které plní funkci 

osvětlovací i větrací. Všechny světlíky mají půdorysný rozměr 6 x 2,7m, otevírají se po-

mocí elektrického otevírače složeného z elektrického motoru a ovládacího interiérové-

ho tlačítka. Jsou tvořeny ocelovou nosnou přírubou a průsvitnou výplní 

z polykarbonátu.  

1.4.5 Ochrana stavby před vnějšími vlivy 

1.4.5.1 Ochrana před pronikáním radonu 

Na základě radonového průzkumu viz. odstavec 1.4.2.2. Výčet a závěry provedených 

průzkumů a rozborů, bylo zjištěno nízké radonové riziko. Zodpovědný projektant stav-

by navrhl izolaci proti zemní vlhkosti a radonu prostřednictvím fólie na bázi PVC- P, typ 

A- STAFOL 914.  

1.4.5.2 Ochrana před bludnými proudy  

Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy.  

1.4.5.3 Ochrana před seizmicitou 

Pozemek se nenachází na území, kde by docházelo k zemětřesení či otřesům z důlní 

činnosti. 

1.4.5.4 Ochrana před hlukem 

Pozemek se nachází v průmyslové zóně na okraji obce, v blízkosti se nevyskytují obytné 

budovy. Jedná se o přístavbu, tudíž se dá předpokládat, že navýšení hlukové zátěže pro 

okolí bude nepatrné.  
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1.4.5.5 Protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v záplavovém území říčky Jičínky, která protéká obcí Veřovice. 

Ani jiného vodního toku. [3] 

1.4.6 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu bude realizováno prostřednictvím stávajícího 

vedení.  

1.4.6.1 vodovod, elektrická energie, plynovod, splašková kanalizace 

Při výstavbě stávající haly, bylo předpokládáno její budoucí rozšíření. Tudíž již v první 

fázi výstavby byly stávající přípojky a rozvody naddimenzovány. To bylo konzultováno i 

se zodpovědným projektantem 1. fáze výstavby. Přípojka vody pro nový objekt, byla 

vybudována již při realizaci přípojky stávající haly. Nová přístavba haly bude tedy napo-

jena na stávající rozvody vody, plynu, elektrické energie a kanalizace. Jelikož bude vý-

stavba probíhat za provozu ve stávající hale, je nezbytné, aby napojení na rozvody pro-

bíhalo v předem stanovených termínech a pod dohledem zodpovědné osoby. 

V případě potřeby bude při napojování přípojek provoz dočasně přerušen, vše bude 

předem dohodnuto s investorem.  

Komunikace: 

stávající sjezd z komunikace II. třídy s parcelním číslem 2107, byl vybudován v rámci 

výstavby stávající výrobní haly.  

Kanalizace dešťová: 

Dešťové vody budou svedeny okapními žlaby do stávajícího svodu v rohu výrobní hal a 

dále do stávající dešťové kanalizace. 

vytápění: 

Vytápění přístavby bude na stejném principu, jako je vytápění stávající haly. Pomocí 

nástěnných plynových ohřívačů vzduchu, které budou zavěšeny na sloupech skeletu. 

   

  
 
 
 
 
 

Obrázek 0.1 Plynové ohřívače vzduchu 
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1.5 Dopravní řešení 

1.5.1 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Parcela je napojena stávajícím sjezdem na komunikaci II. třídy, která je ve vlastnictví 

Moravskoslezkého kraje. Silnice je hlavním dopravním spojením směr Štramberk a Ko-

přivnice. 

1.5.2 Doprava v klidu 

Parkování a stání vozidel je řešeno na jižní straně pozemku investora. Nová stavba, 

resp. rozšíření stávajícího objektu, negativně neovlivní současnou dopravu v klidu. Bu-

de řešeno rozšíření parkovacích stání na pozemku investora. Z hlediska navýšení pra-

covníků budou tedy řešena nová parkovací místa, bude uvažováno s minimálními povo-

lenými kapacitami. 

1.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

1.6.1 Terénní úpravy 

Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání terénu a tím bude zajiš-

těno vsakování povrchových vod. Pro tuto terénní úpravu bude využito části zeminy 

vytěžené z výkopových prací. 

1.6.2 Použité vegetační prvky 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny. Po ukončení terénních úprav budou některé 

plochy zatravněny.  

1.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

1.7.1 Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a 

půda 

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a 

řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je 

třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

[2] 

Je třeba dbát zejména na: 

 omezení hlučnosti na stavbě  

 zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve vzdálenějších polohách 

s ohledem na obytnou zástavbu 

 hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, 

v časných ranních a pozdních večerních hodinách 
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 Ochranu zeminy před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 

v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných únikům rop-

ných látek. 

 Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

 Ochranu zeminy před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojez-

dů nákladních a stavebních strojů tj. před výjezdem ze staveniště bude 

umožněno čištění stavebních mechanizmů od hrubých nečistot (spodků ná-

kladních aut).  

 Zamezení znečištění ovzduší  

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých 

se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají anebo skladují prašné lát-

ky, je potřeba využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných 

emisí. 

 prašné materiály skladovat v uzavřených silech 

 v případě nutnosti zabezpečit kropení 

 na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 

Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

V předchozích letech nebyl zaznamenán výskyt chráněných živočichů, rostlin ani dře-

vin. Jedná se o průmyslovou zónu, stavba svým charakterem odpovídá podmínkám 

územního plánu obce. Ekologické funkce a vazby stavba v daném okolí nenarušuje. 

1.8 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Zaměstnavatel i zaměstnanci musí dodržovat pracovní právo, které je dáno zákonem č. 

262/ 2006 Sb. - Zákoník práce.  Dále je nutno dodržovat zákon č. 309 / 2006 Sb. „ Zá-

kon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ [5] [6] 

Všichni pracovníci musí dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimál-

ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“ A nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. „O Bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.“ Musí být seznámeni 

s technologickým postupem výstavby. Práce specializované mohou vykonávat jen kvali-

fikované a zdravotně způsobilé osoby. [7] [8]. Bezpečnost práce a návrh opatření je 

řešen v kapitole: 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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1.9 Napojení přístavby na stávající halu 

V průběhu stavebních prací přistavované části nebude přerušen provoz ve stávající 

hale. Stavební práce by neměly zasahovat do stávající haly. Pokud bude nutné přeru-

šení provozu z důvodu stavebních prací, bude provoz omezen po dohodě s investorem. 

Plánované omezení provozu stávající haly je v době, kdy se bude provádět demontáž 

štítové stěny.  

Práce řeší pouze napojení z hlediska obvodového pláště. Po domluvě s vedoucím prá-

ce, není vzhledem k rozsahu práce, řešeno napojení na střešní plášť.  

1.9.1 Demontáž štítové stěny 

Při výstavbě stávající výrobní haly se předpokládalo její budoucí rozšíření. Tudíž bylo 

její západní průčelí montováno tak, aby byla možná jeho snadná demontáž.  

Na štítové stěně stávající haly budou po okrajích ze severní a jižní strany částečně od-

řezány stěnové panely od nosných sloupů tak, aby bylo možné osadit základový nosník, 

a parapetní panel. 

Po zhotovení celého objektu přistavované haly, bude demontována celá štítová stěna. 

Jednotlivé panely budou odřezány od nosné konstrukce pomocí pily na sendvičové 

panely. Při výstavbě stávající haly se stěnové panely na západním průčelí osazovaly na 

ocelové sloupky z tenkostěnných profilů 150x200mm. Tyto sloupky budou po demon-

táži stěnových panelů odstraněny (odřezáním). Nakonec se demontují (odřezáním) 

parapetní panely. V době demontáže štítové stěny, bude po dohodě s investorem 

omezen výrobní provoz s ohledem na bezpečnost všech zaměstnanců. 

Demontáž stávající štítové stěny bude probíhat šetrně, s ohledem na co nejmenší po-

rušení. V rámci ochrany životního prostředí a také z ekonomického hlediska budou tyto 

panely opět použity. 

Podrobnější popis demontáže je proveden v kapitole 4. Technologický předpis pro 

opláštění. 

1.9.2 ochrana zdraví a bezpečnosti při provádění stavebních prací za 

provozu stávající výrobní haly 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické po-

stupy ve smyslu technologických pravidel. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zá-

sad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. Zhotovitel 

stavby musí dále zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob, a to hlavně 

dětí, na staveniště. Pracovníci zhotovitele stavby budou před započetím výstavby po-

drobně seznámeni se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. O zajištění 
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předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je tře-

ba pořídit zápis do stavebního deníku. 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, 

které jsou součástí stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se 

s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci zhotovitelů, ale i zaměstnanci 

investora musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti o své pracovní činnosti na 

staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti 

práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověře-

né osoby. 

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi: 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpi-

sy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV 

č. 591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele je spolupodílet se na za-

bezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními 

zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti 

zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené v zákoníku prá-

ce, zejména § 101 až § 103. [6] [7] [8] 

Především je třeba zabezpečit: 

Jednotlivá staveniště je zhotovitel povinen řádně oddělit od stávajícího provozu provo-

zovatele tak, aby nedocházelo k narušování provozu ve výrobní hale pracovníky stavby 

a naopak, aby zaměstnanci investora nenarušovali chod výstavby. To provede odděle-

ním zařízení staveniště od stávající haly.  

Z důvodu finančních úspor, investor poskytne sociální zázemí pro pracovníky v 1. NP ve 

stávající hale. Zaměstnanci investora budou mít tedy vymezen vstup do budovy pouze 

sekčními vraty nacházejících se na severní straně stávající haly. Před těmito vraty bude 

ještě před zahájením výkopových prací smontován ocelový přístřešek. Dále budou oba 

provozy odděleny provizorním oplocením.  

Na daný pozemek je pouze jeden vjezd, který budou současně využívat jak zaměstnanci 

firmy, tak i pracovníci zhotovitele. S touto skutečností budou veškeří pracovníci obe-

známeni. Budou informováni o zvýšené opatrnosti při vjezdu a výjezdu na pozemek. 

Zaměstnanci investora budou mít vyhrazené parkovací stání na sousedním pozemku, 

dále se při vjezdu a výjezdu na stavební pozemek budou přizpůsobovat zhotoviteli 

stavby. 
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Před bouracími pracemi bude z důvodu bezpečnosti zaměstnanců, ale i pracovníků 

zhotovitele naplánováno omezení výroby ve stávající hale. Toto omezení bude předem 

dohodnuto s investorem stavby a bude přizpůsobeno aktuální časové situaci výstavby. 

Před bouracími pracemi bude také na pracovišti vypnut rozvod elektrické energie a 

vody. Bude využíváno staveništních rozvodů energie.  

Vlastní bourací práce je povinen zhotovitel stavby provádět dle projektové dokumen-

tace tak, aby nebyla narušena statika objektu, nebo jeho částí neurčených k bourání. 

V případě nutnosti je dodavatel stavby povinen konzultovat postupy bouracích prací se 

statikem.  
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2.1  Informace o lokalitách a popis řešených tras 

2.1.1 Obecné informace o lokalitě stavby 

Pozemek stavby se nachází v okrajové části obce Veřovice. Konkrétně na jejím západ-

ním okraji. Tato část obce je vedena jako průmyslová zóna, tudíž se zde nachází i mno-

ho dalších průmyslových a výrobních objektů. Obec leží v Moravskoslezkém kraji a spa-

dá pod okres Nový Jičín. Tato oblast je hlavním dopravním tahem pro směr Kopřivnice, 

Štramberk.  Ke stavbě je přístup z přilehlé komunikace II. třídy č. parcely 2107, která je 

ve vlastnictví Moravskoslezkého kraje. K této komunikaci byl již v první fázi výstavby 

(realizace stávající haly) zbudován sjezd na danou parcelu, který vede přes parcelu č. 

421/2 ve vlastnictví obce Veřovice. Tato příjezdová cesta je vhodná pro příjezd techni-

ky pro stavbu. 

2.1.2 Výrobna prefabrikovaný dílců 

2.1.2.1 Obecné informace o lokalitě výrobny  

Prefabrikáty budou dodávány z firmy IP Systém a.s., která sídlí ve městě Olomouc na 

ulici U panelárny. Tato ulice leží na okraji města v průmyslové oblasti. Sídlo firmy je od 

místa stavby vzdáleno cca 78km. Lokalita je svou dispozicí a umístěním vhodná pro 

pojezdy nákladních aut, včetně nadrozměrného nákladu.  

2.1.2.2 Popis řešené trasy z výrobny prefabrikátů na stavbu 

Trasa začíná v Olomouci v areálu firmy IP Systémy na ulici U panelárny. Po výjezdu 

z průmyslové zóny povede trasa po silnici I/46, ze které po cca 2 km odbočí na silnici 

I/35 směr Přáslavice. Zde následuje sjezd na dálnici D35 směr Lipník nad Bečvou. Odtud 

se napojí na dálnici D1, která vede do Bělotína. V Bělotíně následuje sjezd na silnici 

I/48. Tato silnice I. třídy I/48  vede do Nového Jičína. Zde nákladní automobil sjede ze 

silnice I/48 na silnici I/57 po které pokračuje do obce Hodslavice. Odtud pokračuje po 

silnici II/483 přes Mořkov na místo stavby, do okrajové části obce Veřovice. 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2.1 Trasa Olomouc- Veřovice 
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2.1.3 Výrobna ocelových prvků 

2.1.3.1 Obecné informace o lokalitě výrobny  

Prvky ocelového přístřešku a nosníky jeřábové dráhy budou dovezeny z firmy Ferona 

a.s. se sídlem v Ostravě na ulici Plzeňská. Tato lokalita se nachází v okrajové části města 

a od místa stavby je vzdálena cca 43km. Pro nákladní automobily je areál firmy Ferona 

dobře přístupný z dostatečně široké příjezdové cesty.  

2.1.3.2 Popis řešené trasy z výrobny ocelových prvků na stavbu 

Trasa začíná v areálu firmy Ferona na ulici Plzeňská, silnice II/647 a pokračuje směrem 

Ostrava Jih na silnici I/58. Z této silnice I. třídy následuje sjezd na dálnici D48, kde se 

v Příboře sjede na silnici II/58. Odtud náklad pojede až do Lubiny, kde na kruhovém 

objezdu sjede na silnici II/480. Po této silnici dojede přes Kopřivnici až na místo stavby 

do Veřovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 2.2 Trasa Ostrava- Veřovice 
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2.1.4 Betonárka 

2.1.4.1 Obecné informace o lokalitě 

Betonová směs bude dopravována z betonárky Frischbeton s provozovnou v nedaleké 

Kopřivnici na ulici Panská. Vzdálenost od místa stavby je cca 15km.  

2.1.4.2 Popis řešené trasy z betonárky na stavbu 

Trasa začíná v areálu Tatry na ulici Panská. Z tohoto areálu je veden sjezd na silnici 

II/480. Po níž autodomíchávač projede Kopřivnici, následuje Ženklava a dále místo 

stavby- okrajová část Veřovic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.3 Trasa Kopřivnice- Veřovice   

2.1.5 Půjčovna autojeřábu 

Autojeřáby Liebherr bude zapůjčen z firmy Hanyš, která sídlí na ulici Frýdecká 819, Os-

trava- Vratimov 739 32. Sídlo firmy je vzdáleno cca 50km od místa stavby. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4 Trasa Ostrava- Veřovice 
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2.1.6 Výrobna panelů Kingspan 

2.1.6.1 Obecné informace o lokalitě  

Izolační panely budou dovezeny z firmy Kingspan sídlící v Hradci Králové na ulici Vážní. 

Tato ulice se nachází v okrajové části města, je považována za průmyslovou oblast. 

Sídlo firmy je od místa stavby vzdáleno cca 225km.  

2.1.6.2 Popis řešené trasy z výrobny panelů na stavbu 

Při výjezdu z areálu firmy a průmyslové zóny povede trasa nákladu na městský okruh 

na silnici I/31 s následným  výjezdem na silnici I/35 směr Vysoké Mýto, Litomyšl a Mo-

helnice. V Mohelnici sjezd na dálnici D35 směr Olomouc, zde se najede na silnici I/35 a 

následně opět na dálnici D35 směr Lipník nad Bečvou. Odtud po dálnici D1 do Bělotína, 

kde následuje sjezd na silnici I/48, která vede do Nového Jičína. V Novém Jičíně Ná-

kladní automobil sjede ze silnice I/48 na silnici I/57 po které pokračuje do obce Hodsla-

vice. Odtud pokračuje po silnici II/483 přes Mořkov na místo stavby, okrajové části Ve-

řovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.5 Trasa Hradec Králové- Veřovice  
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2.2 Nadrozměrná doprava 

Všechny prefabrikované dílce budou přepravovány po plánované trase Olomouc – Ve-

řovice. Přeprava prvků jako jsou sloupy, základové nosníky, ztužidla či střešní desky 

není nějak výjimečná, problém nastává u přepravy prefabrikovaných vazníků měřících 

15,2m. Tyto vazníky nesplňují podmínky pro běžnou přepravu, které udává vyhláška 

ministerstva vnitra č. 341/2014 Sb. „O schvalování technické způsobilosti a o technic-

kých podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.“ [9] 

Tato vyhláška udává limity: 

 pro největší povolené hmotnosti silničních vozidel  dle § 37 

 pro největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav dle § 39 

Pro daný případ přepravy nadrozměrných vazníků vyhláška udává limity:  

Dle § 37, odst. (2), písm. i 

 největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí u jízdních souprav překro-

čit 48t 

Dle § 39, odst. (1), písm. a, b, c 

 největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou 

o šířka      2,55 m 

o Výška     4,0 m + 2% výšky 

o Délka soupravy tahače s návěsem 16,5 m 

Rozměry uvažované soupravy 

o Šířka       2,55 m 

o Výška       3,649 m 

o Délka soupravy s tahačem    22,93 m 

o Hmotnost (tahač 9,02t + návěs 48t+ náklad 35,4t) 92,42 t 

Délka soupravy složené z tahače Scania R580 a roztahovacího návěsu Meusburger má 
délku 22,93m, při přepravě nejtěžšího nákladu s hmotností 35,4t, bude mít celá sou-
prava hmotnost 92,4t. Souprava tedy přesahuje limitní hodnotu pro běžnou přepravu, 
kterou stanovuje vyhláška.  Jedná se tedy o nadrozměrnou přepravu, při níž jde o 
zvláštní užívání pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutno zajis-
tit potřebná opatření, které udává vyhláška č. 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komu-
nikacích“. 
 
Dle této vyhlášky § 25 odst. 6 písm. a) se zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní 
komunikace rozumí přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vo-
zidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy.  
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Pro danou přepravu § 25 také stanovuje potřebná povolení: 

K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k ji-

ným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení 

příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka 

dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo ply-

nulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dál-

nici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky.  

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fy-

zické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví pod-

mínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti 

k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace. [10] 

Dle vyhlášky č. 13/1997, § 40 Silniční správní úřady, které vykonávají státní správu ve 

věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace jsou: Minis-

terstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, celní úřad a 

újezdní úřad. 

Pro náš případ přepravy se bude žádat o povolení Ministerstvo dopravy a to z důvodu 

uvedeného v § 40, odst. 2, písm. d) Kde se uvádí, že Ministerstvo dopravy, povoluje 

zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a uží-

vání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními 

předpisy, pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje. [10] 

K získání povolení zvláštního užívání komunikace je třeba podat žádost o povolení 

k přepravě nadměrného nákladu, obsah žádosti pro přepravu vozidel dle vyhlášky 

13/1997 Sb. § 25, stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích 104/1997 Sb. V případě stavebních prací žádost o 

povolení předkládá zhotovitel stavby.  

(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona ob-

sahuje:  

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat,  

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením ča-

sového rozvrhu přepravy,  

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito,   

d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huště-

ní a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo sou-

pravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení,  

aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.  

(3) Přepravy podle předchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun 

nebo nadměrných rozměrů lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není 

technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu pře-

pravy a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením 

umožní realizaci přepravy.  

(7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje tra-

su, způsob a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a 

další opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků 

provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, trolejového vedení), ve-

dení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod. [11] 

Doprovodné vozidlo, výstražné osvětlení 

Při přepravě nadrozměrného nákladu je nutno opatřit soupravu výstražným osvětle-

ním- majáky, oranžové barvy. Nedílnou součástí je i doprovodné vozidlo, taktéž opat-

řeno výstražným světelným zařízením. Toto vozidlo bude v případě nutnosti zastavovat 

dopravu. [12] 

Správní poplatky  

Pro získání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace je 

nutno uhradit správní poplatky, které se vztahují na překročení největších přípustných 

rozměrů či hmotnosti vozidla stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. Poplatky jsou dány 

pevnou částkou sazebníku, ten je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. „Zákon o správ-

ních poplatcích“. Je zde uvedena výše poplatků i doba jejich splacení.  

Výše poplatků je uvedena v položce č. 35 zákona: Pro vnitrostátní dopravu, v případě, 
že vozidlo přesahuje největší povolenou hmotnost do 60t včetně, je cena poplatku sta-
novena na 2500 Kč.  [13] 
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Vzor tiskopisu žádosti o povolení k přepravě nadměrného nákladu, dostupného na ministerstvu dopravy 
[14] 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 

nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Kovářová   ( II.patro č.dv.70) 
 +420972231305 
fax: +420972231195 
E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz  V zastoupení: 

Datum: ....................................... 
č.j. : ............................................. 
       ( vyplní žadatel ) 
 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 

Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož roz-
měry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilos-
ti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy: 

Náklad ( druh, hmotnost): .....……………………………………………...............................   t 
 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): ………………………………....………………………........  t 
 
Tahač (typ, SPZ, hmotnost) …………………………………………………...........................  t 
 
Souprava -  celková délka : ............……………….............. m            včetně postrku:  ...……… m 
 
                   max. šířka :  .............…………………............ m 
 
                   max. výška: ................………………............. m 
 
                   celková hmotnost:  ..…………………............... t                včetně postrku:   t 
  
                   zatížení jedn. náprav:.……………………………………………….............................……t 
 
                   rozvor náprav: ……………………………………………………………………….………… m   
 
                   počet náprav/kol:  …………….......................... ks      min.poloměr otáčení: .….. m 
 
Požadovaný termín přepravy:     od ............…………........... do ........................................…. 

 
Přeprava  z: .....................................................................…....... ... okres 

..........................…….................... 
  
                 do: .............................................................……..............  okres  
Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 

Pozn.:  

 Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, 

pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani pou-
žít jiného způsobu přepravy a že zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým po-
souzením umožní realizaci přepravy.  

 U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech 
rozměru a umístění nákladu v příloze (formát A 4) 

 Doklady potřebné k vydání povolení:  

 Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zá-
stupce nebo jednatel společnosti/ 

 Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický prů-
kaz silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního 
vozidla nebo silničního vozidla) 

Vyřizuje: ................................................... 
 
telefon: .....................................................                                              
........................................................... 

razítko a podpis žadatele 
fax: ............................................................ 

mailto:zdenka.kovarova@mdcr.cz
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2.2.1 Body zájmu při nadrozměrné dopravě, trasa Olomouc – Veřovice 

Na plánované trase Olomouc- Veřovice se pro převoz prefabrikovaných prvků vyskytu-

je několik míst, které je nutno posoudit z hlediska průjezdnosti. Jednotlivé dílce budou 

z Olomouce přepravovány jak soupravou splňující podmínky pro běžnou přepravu, tak i 

soupravou splňující podmínky pro nadrozměrnou přepravu. Souprava s nadrozměrným 

nákladem klade větší nároky na průjezdnost daných míst, z tohoto důvodu budou na 

trase posuzována místa pro nadrozměrný náklad. Posuzovanými místy na trase jsou 

zejména křižovatky, odbočky, kruhové objezdy, mosty a jejich únosnosti. Průjezdné 

výšky tunelů a mostů není třeba posuzovat, jelikož souprava s nákladem v žádném z 

nákladů nepřesáhne maximální dovolenou výšku pro běžnou dopravu. 

Poloměry kruhových objezdů a směrových oblouků křižovatek jsou odměřeny z map. 

Únosnost mostů je převzata z BMS – systém hospodaření s mosty. [15] Únosnost mos-

tů se dělí do tří kategorií, a to pro zatížení normální, výhradní a výjimečné. [16] 

 Zatížení normální Vn: Je největší okamžitá hmotnost jednoho vozidla. Vozidla  

    s touto hmotností mohou projíždět bez omezení 

 Zatížení výhradní Vr: Je největší okamžitá hmotnost jednoho vozidla. Přes 

   most smí přejíždět pouze toto vozidlo (samostatně),  

provoz cyklistů a chodců není omezen. 

 Zatížení výjimečné Ve: Je největší okamžitá hmotnost jednoho vozidla nebo  

   soupravy. V tomto případě smí vozidlo přes most 

přejet samostatně, omezení provozu i chodců a cyklistů.  

Nutno dodržet omezující opatření, zejména rychlosti. 

Seznam mostů na dané trase a jejich stanovené únosnosti jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

Celková hmotnost dané soupravy činí 92,42 tun, což při přejezdech mostů odpovídá 

výjimečnému zatížení. Na základě této skutečnosti bude souprava veškeré mosty pře-

jíždět samostatně, musí být zabráněno vjezdu jiných vozidel. To zajistí doprovodné 

vozidlo, které bude zastavovat dopravu na daném místě.  
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Evidenční číslo a místo mostu Vn  Vr  Ve  posouzení 

 (t) (t) (t)  

483 – 005 (Most přes řeku Jičínka v obci Mořkov) 32 80 196 Vyhoví 

48- 016 (Most přes sil. I/57 a řeku Jičínku v Novém Jičíně) 27 68 113 Vyhoví 

48 - 015 (Most přes sil. III/04815 před obcí Loučka) 27 85 179 Vyhoví 

48 - 014 (Most přes sil. III/04816 před obcí Loučka) 32 74 196 Vyhoví 

48 - 012 (Most přes sil. III/0812 v obci Starý Jičín) 33 74 124 Vyhoví 

48 - 011 (Most přes místní komunikaci u obce Starý Jičín) 27 60 100 Vyhoví 

48 - 004 (Most přes trať ČD u obce Dub) 32 80 196 Vyhoví 

48 - 005 (Most přes sil. III/44018 a potok Luh u obce Dub) 32 80 196 Vyhoví 

48 - 003 (Most přes sil. III/0483 k nádraží ČD v obci Polom) 32 80 196 Vyhoví 

48 - 001 (Most nad silnicí III/0481- před obcí Polom 32 80 196 Vyhoví 

D48 - 000b.1 (Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor) 32 80 196 Vyhoví 

D48 - 000b.2 (Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor) 32 80 196 Vyhoví 

D48 - 000a.1 (Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD) 32 80 196 Vyhoví 

D48 - 000a.2 (Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD) 32 80 196 Vyhoví 

D48 - 000c.1 (Most přes silnici I/47 u obce Bělotín) 32 80 196 Vyhoví 

D48 - 000c.2 (Most přes silnici I/47 u obce Bělotín) 32 80 196 Vyhoví 

D1 - 376..1 (Most na D1 přes údolí potoka Ludina) 32 80 196 Vyhoví 

D1 - 364..1 (Most na D1 přes potok Žabník) 32 80 196 Vyhoví 

D1- 357..1 (Most na D1 přes potok Loučka)  32 80 196 Vyhoví 

D35 - 154..1 (Most na D35 přes silnici II/437) 32 80 196 Vyhoví 

D35 - 154..2 (Most na D35 přes silnici II/437) 32 80 196 Vyhoví 

46 - 025 (Most přes řeku Bystřici v Olomouci) 32 70 117 Vyhoví 

Tabulka 2.1 Seznam mostů na trase Olomouc Veřovice 

Místa bodů zájmů na trase, pro poloměry kruhových objezdů a směrových oblouků 

křižovatek. Poloměr otáčení soupravy je 18m. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.6 Body zájmů na trase  
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2.2.1.1 Body zájmů v bodě 1 

1. dvě odbočky při výjezdu z Panelárny. První má poloměr oblouku 20m a druhá 12m. 

U druhé zatáčky si bude muset souprava najet do proti směru. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.7 Bod zájmu 1 

2. Odbočka při výjezdu z průmyslové zóny, u přejezdu ČD. Poloměr směrového oblouku 

je 18,5m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.8 Bod zájmu 2 
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3. Křižovatka na ulici Pavlovická při výjezdu z Olomouce. Poloměr směrového oblouku 

je při trase z Panelárny 22m - VYHOVÍ. Při trase do Panelárny bude návěs v zataženém 

stavu tudíž i poloměr 14m v proti směru vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.9 Bod zájmu 3 

4. Křižovatka na výjezdu z Olomouce spojující silnice R46 a I/635. Poloměr směrového 

oblouku je při jízdě z výrobny  25m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 2.10 Bod zájmu 4 
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2.2.1.2 Body zájmů v bodě 2 

5. Kruhový objezd za Olomoucí, ve Velké Bystřici. Nachází se na silnici I/635. Poloměr 
směrového oblouku je 23m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.11 Bod zájmu 5 

2.2.1.3 Body zájmů v bodě 3 

6. Sjezd ze silnice I/48 na silnici I/57 v Novém Jičíně. Poloměr směrového oblouku je 60 
a 21m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.12 Bod zájmu 6 
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7. kruhový objezd při vjezdu do Nového Jičína. Poloměr směrového oblouku je 18m. 

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.13 Bod zájmu 7 

8. Kruhový objezd ve městě Nový Jičín. Poloměr směrového oblouku je 19,5m. VYHOVÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2.14 Bod zájmu 8 
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9. Kruhový objezd ve městě Nový Jičín. Poloměr směrového oblouku je 21,5m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.15 Bod zájmu 9 

10. Kruhový objezd na okraji města Nový Jičín. Poloměr směrového oblouku je 25m. 

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.16 Bod zájmu 10 
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2.2.1.4 Body zájmů v bodě 4 

11. Odbočka ze silnice I/57na silnici II/483 v obci Hodslavice, směrem Mořkov. Poloměr 

směrového oblouku je 35m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.17 Bod zájmu 11 

12. Kruhový objezd v obci Mořkov má poloměr pouze 12m. Při trase Olomouc- Veřovi-

ce bude muset souprava tento objezd projet v prosti směru. Doprovodné vozidlo tedy 

zastaví veškerý provoz. Na trase z Veřovic do Olomouce, poloměr vyhoví pro projetí 

bez obtíží.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.18 Bod zájmu 12 
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13. Ostrá zatáčka na silnici II/438 mezi obcí Mořkov a Veřovice. Poloměr této zatáčky je 

48m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.19 Bod zájmu 13 

2.2.1.5 Body zájmů v bodě 5 

14. Odbočka za silnice II/483 na silnici I/480, která vede do průmyslové zóny obce Ve-

řovice. Poloměr směrového oblouku je 24m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 2.20 Bod zájmu 14 
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15. Odbočka – sjezd ze silnice I/480 na stavební parcelu firmy Matuš Trade. Poloměr 

směrového oblouku je 18m. VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 2.21 Bod zájmu 15 

2.3 Řešení dopravy v místě stavby 

Sjezd na parcelu ze silnice I/480 má poloměr směrového oblouku 18m. Brána i příjez-

dová komunikace je dostatečně široká pro bezproblémové najetí i vyjetí na pozemek 

veškerými mechanizmy potřebnými k výstavbě.  

Před vjezdem na pracoviště bude umístěna značka s nejvyšší dovolenou rychlostí, pla-

tící pro celý prostor stavby, pro všechna vozidla (včetně osobních automobilů).  Maxi-

mální dovolená rychlost je 10km/hod.  

Při výjezdu bude umístěna značka STOP- dej přednost v jízdě. Značka bude umístěna 

před vjezdem na komunikaci I/480. 

Na přilehlé komunikaci I/480 budou umístěny dvě značky upozorňující na výjezd vozi-

del ze stavby. První značka bude umístěna 30m napravo od výjezdu z pracoviště, 

v úrovni zdejší autobusové zastávky. Druhá značka bude umístěna na opačné straně, 

v protisměru, také 30m od výjezdu z pracoviště.  

 

 

 

 

 
Obrázek 2.22 Dopravní značení 
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Před vjezdem na pozemek, budou na příjezdové bráně umístěny značky: 
Vstup na staveniště zakázán- zákaz vstupu všem nepovolaným osobám z důvodu mož-

ného zranění. Dále cedule upozorňující na zvýšenou opatrnost, zákazu vstupu, zákaz 

volného shozu materiálu z výšky, použití ochranných pomůcek, důležitá telefonní čísla, 

na této ceduli bude taky poznačena odpovědná osoba a kontakt na ni.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 2.23 Výstražné cedule na příjezdové bráně  

Dopravní značení stanovuje vyhláška, kterou se provádí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích č. 294/2015 Sb. [17] 

Umístění těchto značení je znázorněno na výkrese č. B1.4. Dopravní vztahy v okolí 

stavby. 
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2.4 Výpočet nákladů na přepravu prefabrikovaných prvků a nos-

níků jeřábové dráhy 

Orientační náklady na dopravu prefabrikovaných prvků poskytla firma IP Systém a.s. 

Tyto hodnoty jsou pouze orientační, výslednou cenu určuje dodavatel.  

1. Přeprava prefabrikátů pomocí tahače Scania R580 a návěsu Schvarzmuller.  

Počet km na 1 trasu (tam i zpět)  78x2= 156 km 
Cena za 1 km     28,- Kč 
Zpoplatněné kilometry (tam i zpět)  51x2=102 km 
Cena za mýtné na 1 trasu (tam i zpět) 2x239,8= 480 Kč [19] 
Počet jízd     10 
Náklady na 1 jízdu (tam i zpět)  4 848,- Kč 
Celkové náklady    48 480,- Kč 
 
2. Přeprava prefabrikátů pomocí tahače Scania R580 a návěsu Meusburger 

Počet km na 1 trasu (tam i zpět)  78x2= 156 km 
Cena za 1 km     60,- Kč  
Cena za 1km doprovodného vozidla  17,- Kč 
Zpoplatněné kilometry (tam i zpět)  51x2=102 km 
Cena za mýtné na 1 trasu (tam i zpět) 2x239,8= 480 Kč [19] 
Poplatek za nadrozměrný náklad   2 500,- Kč 
Počet jízd     2 
Náklady na 1 jízdu (tam i zpět)  12 492,- Kč 
Celkové náklady    27 484,- Kč 
 
3. Přeprava ocelových nosníků pomocí tahače Scania R580 a návěsu 

 Schvarzmuller.  

Počet km na 1 trasu (tam i zpět)  43x2= 86 km 
Cena za 1 km     28,- Kč 
Zpoplatněné kilometry (tam i zpět)  13,2x2=102 km 
Cena za mýtné na 1 trasu (tam i zpět) 2x36,18= 73 Kč [19] 
Počet jízd     1 
Náklady na 1 jízdu (tam i zpět)  2 481,- Kč 
Celkové náklady    2 481,- Kč 
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3.1 Obecné informace o stavbě 
 

Účel stavby:    Přístavba výrobní haly  
Kraj:    Moravskoslezký 
Okres:    Nový Jičín 
Obec:    742 73 Veřovice 
Katastrální území:  780367 Veřovice 
Parcela číslo:   421/12 
Výměra pozemku:  5780m2 

Výměra stávající stavby: 303m2 

Investor:   MATUŠ TRADE s.r.o. 
Veřovice 174 
742 73 Veřovice 

Dodavatel:   IP systémy a.s. Ferona, a.s.    
    U Panelárny 573/3 Plzeňská 18   
    772 00 Olomouc 709 65 Ostrava   
    IČ: 26787971  IČ: 26440181   
 
    Frischbeton s.r.o. 

provozovna Kopřivnice 742 21,  
Panská cesta – areál TATRY 

    Na Bělidle 198/21 
    150 00 Praha 5 
    IČ: 40743187 

3.1.1 obecné informace 

Jedná se o rozšíření stávající výrobní haly a jejího přístřešku pro kovoobráběcí průmysl. 

Nová přístavba haly o rozměrech 42,3 x 15,55m bude navazovat na stávající dvoupod-

lažní halu o rozměrech 18,26x 15,52m. Přístavba je řešena jako jednopodlažní, nepod-

sklepený skelet.  Součástí přístavby je i výstavba přístavku o rozměrech 4,56 x 42,3m. 

Další součástí je krytý, neizolovaný a nevytápěný ocelový přístřešek před hlavními vraty 

haly. 

Základní modulová síť sloupů je přizpůsobená stávající hale a je v rozměrech 6x4,5 m a 

6x6m. Přístavek má modul 6x4,55m. Nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikované 

sloupy 400x400mm, u přístavku sloupy 300x300mm. Sloupy jsou řešeny s konzolou pro 

uložení jeřábu. Přístřešek je řešen ocelovou konstrukcí se sloupy z tenkostěnných profi-

lů 120x 120mm. Opláštění celé přístavby tvoří stěnové izolační panely Kinspang. Opláš-

tění přístřešku před hlavními vraty je řešeno trapézovým plechem. 

Sloupy skeletu budou osazeny do dvoustupňových patek s kalichem. Patky uloženy na 

podkladní beton a štěrkopískový podsyp. Obvodové základové pasy jsou navrženy jako 

ŽB prefabrikované základové nosníky uložené na základové patky.  
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Nosná konstrukce střechy bude tvořena prefabrikovanými vazníky tvaru T s rozpětím 

15,2m a výškou 1,2m. Vazníky vytvářejí sedlový tvar střechy. Budou na ně kladeny pre-

fabrikované železobetonové střešní kazety výšky 255mm. Po obvodu objektu jsou na-

vržena ztužidla.  

Podlaha bude řešena  drátkobetonem  tl. 200mm se vsypem proti zvýšenému obrusu a 

vysokému zatížení. 

Budova je realizovaná v průmyslové zóně na okraji obce Veřovice. Vjezd na pozemek je 

zajištěn ze stávající komunikace.  

3.1.2 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis řeší správné provedení montáže železobetonových prefabriko-

vaných sloupů, konstrukce střechy a ocelového přístřešku. Cílem je stanovení vhodné-

ho a efektivního montážního postupu skeletového systému. Sloupy tvoří hlavní nosnou 

část objektu, následně na ně bude uložena konstrukce střechy- vazníky, střešní kazety.  

3.2 Materiál 

3.2.1 výkaz materiálu 

Výpis jednotlivých prvků obsažen v příloze č. 1 a č. 2. a č. 3 

3.2.1.1 Specifikace prefabrikovaných železobetonových prvků 

1. Sloupy 

Sloupy jsou vyrobeny z betonu třídy C 30/37 a oceli B500B. Kotveny do základových 

kalichových patek a vyplněny zálivkou pevnosti C 25/30. Pata sloupu je zdrsněna do 

hloubky 10mm, hlava opatřena ozubem, vidličkou a výztuhami pro osazení vazníků a 

ztužidel. V horní části sloupu je vytvořen otvor pro montáž. Hlavní nosné sloupy mají 

půdorysný rozměr 400x400mm, sloupy přístavku 300x300mm. 

2. Základové nosníky 

Jsou provedeny z betonu C25/30 s výztuží B500B. Tloušťka nosníků je 250mm a výška 

600mm. Nosníky mají na obou krajích zabudované ocelové výztuhy, kterými jsou osa-

zeny do kalichové patky. Jsou také opatřeny třemi otvory (na krajích a uprostřed) pro 

připevnění parapetních panelů. 

3. parapetní panely 

Jsou provedeny z betonu C25/30 s výztuží B500B. Tloušťka 300mm, výška 500mm. Mají 

zabudované výztuhy pro připevnění k základovému nosníku. Tyto panely jsou řešeny 

jako sendvičové- zateplené, tl. izolace 100mm.  
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4. Vazníky 

Použitý beton C 30/37 a ocel B5005. Vazníky mají tvar T, výška uprostřed 1,2m a rozpě-

tí 15,2m. Tvoří mírný sedlový tvar střechy. Jsou tuze spojeny se sloupem- osazeny do 

vidličky sloupu.  

5. Ztužidla 

Použitý beton C 30/37 a ocel B5005. Výška 250mm a šířka 400mm. Ztužidla mají na 

svých koncích otvory, pro provlečení ocelových výztuh vyčnívajících z ozubu sloupu.  

6. Nosníky přístavku 

Použitý beton C 30/37 a ocel B5005. Výška 370mm a šířka 250mm. Na koncích jsou 

opatřeny otvory pro navlečení ocelových výztuh- z jedné strany na konzolu sloupu a 

z druhé strany na hlavu sloupu. 

7. Střešní kazetové desky 

Použitý beton C 30/37 a ocel B5005. Panely jsou vylehčeny kazetovým tvarem. Tvořeny 

podélnými a příčnými žebry. Tloušťka vlastní skořepinové desky je 30mm. V každém 

rohu desky jsou vytvořeny montážní oka pro manipulaci. [22] 

8. zálivkový beton 

Pro zálivku kalichových patek bude použit beton C25/30. Spáry mezi střešními kazeto-

vými deskami zality cementovým potěrem pevnosti 30Mpa. Dobetonávka krajů střechy 

betonem C25/30. 

3.2.1.2 specifikace ocelových prvků 

Sloupy přístřešku jsou jekly uzavřeného, čtvercového profilu 120x120mm, jakosti 

S235JRH. Vazníky jsou IPE 180. Vaznice tvořeny ze Z profilů. Profily jsou k sobě navzá-

jem připojovány šrouby M16, botkami a svařováním. [23] 

3.2.2 doprava materiálu 

Kromě sloupů budou všechny konstrukční prvky na stavbu dopravovány v takové polo-

ze, v jaké budou zabudovány v konstrukci. Ložná plocha vozidla bude minimálně stejně 

velká, jako je nejdelší prvek konstrukce tak, aby při přepravě nevznikal konzolový úči-

nek prvku. 

3.2.2.1 primární doprava 

Prefabrikované dílce budou z výrobny na stavbu dopraveny nákladním automobilem. 

Ocelové prvky přístřešku valníkem s plachtou. Betonová zálivka bude dopravována 

pomocí autodomíchávače. 
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3.2.2.2 sekundární doprava 

Prvky budou z návěsu skládány pomocí autojeřábu Liebherr 1090/2 a Liebherr 1040. 

Doprava betonové směsi bude do kalichových patek zajištěna shozem 

z autodomíchávače. Doprava betonové směsi pro zálivku střešních kazet bude zajištěna 

autočerpadlem. 

3.2.3 skladování 

Montáž prvků proběhne ihned po jejich dovezení na stavbu. Prvky se budou dovážet 

postupně během montážních prací. Jednotlivé dílce budou z návěsu vyloženy jen do-

časně na přilehlou zpevněnou plochu (plocha budoucí přístavby) a budou se ihned za-

budovávat. Tyto plochy musí být rovné a pevné. Nesmí zde docházet ke shromažďová-

ní vody. Kromě sloupů bude poloha prvků na skládce odpovídat poloze jejich uložení 

v konstrukci. Prvky, které budou kladeny ve více vrstvách na sebe, musí být proloženy 

dřevěnými prokladky ze smrkového dřeva 50x50 mm ve vzdálenosti do 1/10 jejich dél-

ky od okraje. Prvky ležící přímo na zemině budou uloženy na dřevěných prokladcích 

200 x 200mm. Maximálně lze prvky ukládat do výšky 1,5m. Mezi prvky bude dodržen 

průchozí a manipulační prostor 750mm.  

Pro uskladnění ručního nářadí a drobného stavebního materiálu bude na staveništi 

umístěn skladovací uzamykatelný kontejner.  

3.3 Převzetí a připravenost pracoviště 

Hlavní dodavatel již převzal staveniště, následně bude předáno pracoviště subdodava-

teli, který provede montáž a dodávku celé montované železobetonové konstrukce. 

Montáž skeletu je možné začít po dokončení zhotovení dvoustupňových patek.  Při-

čemž patky musí odpovídat minimálně 70% tvrdosti (cca po 28 dnech). Bude provede-

na kontrola provedení základových patek-poloha, rovinnost, výška, šířka, vyztužení, 

pevnost- dle projektové dokumentace.  Proběhne předání výškového a směrových bo-

dů, včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Všechny údaje o měření a 

kontrolách budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

3.4 Obecné pracovní podmínky 

3.4.1 Povětrnostní a klimatické podmínky 

Minimální teplota pro provádění práce s mokrými procesy je 5°C. Pokud teplota klesne, 

musí být použity speciální přísady umožňující betonáž při nízkých teplotách, nebo bu-

dou práce přerušeny. Práce budou přerušeny, pokud klesne teplota pod -10°C.  Při tep-

lotě vyšší jak 30°C se musí betonová směs ošetřovat- zvlhčování vodou a následným 

zakrytím plachtou proti rychlému odpařování vody. Pro provádění svářečských prací je 

minimální teplota -10°C. Práce budou přerušeny za všech nepříznivých podmínek, jako 
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jsou: bouřky, déšť, sněžení, námraza, mlha s dohledností menší než 30m. Dále vítr o 

rychlosti nad 8m/s při práci na plošinách a žebřících. V ostatních případech nad 11m/s.  

3.4.2 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou seznámeni s BOZP, požárním bezpečnostním řešením, projek-

tovou dokumentací a technologickým postupem, používání osobních ochranných po-

můcek. Dále budou proškoleni o provozních podmínkách na stavbě- místo hlavního 

uzávěru vody, elektřiny, hlavní vypínač apod. 

3.5 Personální obsazení 

Na práci bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená.   

Pracovní četa: 1 vedoucí čety 
2 jeřábník- řidič autojeřábu 

  2 vazači 
  1 svářeč 
  4 montážníci 
  1 geodet 
  2 řidič pro vodorovnou dopravu 
Specifikace profesí 

a) Jeřábník: 
Musí vlastnit řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz. Přebírá zodpovědnost za 
řízení jeřábu a zabezpečení jeřábu po ukončení práce. Řídí se pokyny vazače, přesun 
prvků musí probíhat plynule. Musí znát zátěžový diagram a akční rádius jeřábu.  
 
b) Vazač 
Vlastní platný vazačský průkaz. Odpovědnost za uvázání břemen. Musí být obeznámen 
s postupem montáže jednotlivých prvků konstrukce.  
 
c) Montážník 
Musí být proškolen o montáži. Provádí navádění a osazování prvků. U sloupů provádí 
osazení do kalichů, zaklínování a zalití zálivkou. Dále osazení vazníků, ztužidel a střeš-
ních panelů. 
 
d) Svářeč 
Vlastník platného svářečského průkazu. Provádí spojování jednotlivých prvků konstruk-
ce pomocí ocelových destiček a trnů svařováním.  
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3.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Specifikace odstavců 3. 6. 1. a 3. 6. 2. v kapitole 6. Návrh strojní sestavy 

3.6.1 Velké stroje a mechanismy 

 Tahač STRALIS HI- WAY (AS 4400S42 Y/FPLT)  2ks 

 3- nápravový valníkový návěs Schvarzmuller  2ks 

 Plošinový návěs Meusburger     1ks 

 Autojeřáb LTM Liebherr 1040    1ks 

 Autojeřáb Liebherr  LTM 1090/2    1ks 

 Avia D120 5E s valníkovým kontejnerem   1ks 

 Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 8C 2ks 

 Autočerpadlo - výložník Schwing Stetter S 31 X  1ks 

 nůžková plošina- STATECH GSTM2632   3ks 
 Stavební míchačka Atika SX 145 400V   1ks    

3.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

 Svářečka Einhell BT-EW 160    1ks 

 úhlová bruska Einhell RT- AG 115   1ks 

 Ponorný vibrátor WACKER M 2000   1ks 

 vrtací a sekací kladivoMakita HR2470T  1ks 

 průmyslový vysavač Makita VC2512L  1ks      

 Rázový utahovák 300Nm, 470W   1ks 

 Motorová pila Stihl MS 180    1ks 

 Teodolit digitální Topcon DT-207L   1ks 
    

3.6.3 Ruční nářadí a pomůcky 

kolečka, kbelíky, lžíce, naběračka, lopata, hladítka, palice, kladiva, sekery, ocelová páči-

dla, vzpěrné tyče, montážní prostředky, popruhy, montážní žebříky, dřevěné klíny, ruč-

ní pila, kleště, šroubováky 

3.6.4 Měřící nářadí 

Teodolit 2x, nivelační lať, vodováha, metr, pásmo, kovový úhelník, laserová vodováha, 

olovnice 

3.6.5 Osobní ochranné pomůcky 

Ochranné brýle, rukavice, pevná obuv, přilba, úvazek pro práci ve výškách 

svářeč: svářečské oblečení+ ochranná kukla 
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3.7 Postup práce 

3.7.1 Montáž prefabrikovaných sloupů 

Nejprve se provede geotechnické zaměření polohy os sloupů. Před osazením sloupu se 

vyčistí dutina patky a kalichu, navlhčí se vodou. Do kalichu se rozprostře cementová 

malta s plastifikátorem v tloušťce cca 10mm. Doba mezi zpracováním malty a osazením 

sloupu je max. 1 hodina. Vazač upne sloup do závěsu jeřábu- do montážního otvoru 

vynechaného v horní části sloupu zasune ocelový roubík, na něj připevní lano závěsu, 

to zajistí závlačkou proti vysmeknutí. Jeřábník zvedne sloup do vertikální polohy, nad-

zvedne jej cca 300mm nad zem. Očistí se pata sloupu. Za stálého navádění jeřábník 

přesouvá sloup na místo osazení. V místě osazení montážníci uklidní sloup. Po ustálení 

začnou sloup spouštět do kalichu až do dosednutí. Začíná se kontrolovat kolmost osa-

zení pomocí teodolitu. Pro vyrovnání kolmosti se vtlučou mezi patu sloupu a kalich 

patky klíny, fixují sloup v požadované poloze. Mezera se zalije rychletvrdnoucím beto-

nem, do úrovně spodní částí klínů (aby se daly vytáhnout). Provede se zhutnění ponor-

ným vibrátorem. Po zatvrdnutí se klíny vyrazí a mezery se zalijí cementovou zálivkou 

po horní úroveň patky. V patě sloupu v rozích, svářeč provede stehové svary 

s kotevními prvky základových patek. Po zaklínování se ke sloupu připraví montážní 

plošina, vazač odepne úchytné zařízení. Jako první se osazují rohové sloupy, podle nich 

se osadí ostatní sloupy, konečné osazení je překontrolováno teodolitem. 

V Jižním průčelí haly, jsou dva ocelové sloupy. Pracovníci před zavěšením na jeřáb 

sloupky vizuálně zkontrolují, vyznačí osy sloupů do výšky 50cm. Již z výroby jsou sloupy 

opatřeny ocelovými oky pro manipulaci, pomocí těchto ok, vazači upnou sloup do po-

pruhů jeřábu. Jeřábník zvedne sloup do vertikální polohy a dopraví jej nad místo ukot-

vení prvku, pomalu spouští tak, aby nedošlo k nárazu. Sloup musí být opatřen přivaře-

ným patním plechem pro montáž spoje. Osazení sloupu se provede na montážní pod-

ložku, umístěnou pod patním plechem. V patce jsou předem zabetonovány šrouby, 

které jsou opatřeny hákem. Při ukotvení sloupu k patce se provleče patní plech šrouby, 

zkontroluje se poloha, svislost a ukotví se maticemi. Hlava sloupu je taktéž opatřena 

plechem, kterým je připevněna k vazníku. Montáž ocelových sloupů je popsaná níže- 

odstavec   3. 7. 11. Montáž ocelového přístřešku.   

3.7.2 Montáž základových nosníků 

Nejprve se provede očištění základových nosníků od všech nečistot. Uložení na zákla-

dové patky proběhne až po vytvrdnutí zálivky v kalichu patky. Do kalichu se vyvrtají 

otvory pro trny základových nosníků. Vazači upevní základový nosník k břemenům je-

řábu, poté jej jeřábník přemístí k místu uložení a začne spouštět. Montážníci nosník 

uklidní. Osadí trny vyčnívající z nosníku do předem vyvrtaných otvorů v patce. Základo-
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vé nosníky se osazují na vrstvu maltového lože. Prostřednictvím ocelových destiček 

svářeč přivaří nosník k přiléhajícímu sloupu. 

3.7.3 Montáž prefabrikovaných parapetů 

Osazení parapetních panelů na základové nosníky. Osazují se z důvodů potřeby větší 

odolnosti spodní části obvodového pláště, který by mohl být poškozen nárazy od vyso-

kozdvižných vozíků. Základové nosníky jsou z výroby opatřeny třemi trny- dva na kra-

jích, jeden uprostřed. Vazači prvek upnou, jeřábník jej přemístí k místu uložení, mon-

tážníci prvek navedou trny na otvory v základovém nosníku. Svářeč následně přivaří 

parapetní panel k základovému nosníku a ke sloupu, pomocí ocelových destiček.  

3.7.4 Montáž nosníků jeřábové dráhy 

Po zabudování sloupů se na jejich konzoly osadí nosníky z profilů HEA 220 opatře-

ny kolejnicí. Montážník upne profil do popruhů jeřábu, zkontroluje jeho stav- ochranný 

nátěr, nepoškození, délka, příložky pro montáž.  Jeřábník dopraví nosníky do výšky 

konzol. U každého sloupu je montážní plošina, na každé je minimálně jeden montážník, 

ten osazuje nosníky na konzoly, po obou stranách zároveň. Jeřábové nosníky mají 

v dolním pásu dva provrtané otvory. V konzolách sloupů jsou taktéž provrtané otvory. 

Spojení nosníků a konzol se provede prostřednictvím dvou šroubů a matic M16. K nos-

níkům jsou na koncích přivařeny ocelové desky se čtyřmi provrtanými otvory, kterými 

se prostřednictvím šroubů nosníky spojí. V průběhu montážníci provádí kontrolu ro-

vinnosti. 

3.7.5 Montáž ztužidel 

Opět se nejprve provede očištění ztužidel od všech nečistot. Ztužidla jsou osazována 

v hlavách sloupů na ocelové trny vyčnívající z ozubů sloupů. V místě uložení se nanese 

cementová malta o tl. cca 10mm. Vazači upevní ztužidlo, jeřábník zvedá a přemístí 

k místu uložení. Montážníci na plošinách usměrňují prvek a usazují tak, aby bylo ztužid-

lo navlečeno na ocelové trny sloupu. Nakonec se provede přivaření ztužidla ke sloupu 

pomocí ocelových destiček, po uložení sousedního průvlaku se provede bednění mezi 

dvěma ztužidly a zalije se cementovou maltou. 
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3.7.6 Montáž vazníků 

Vazníky se osazují v hlavě sloupu do vidličky a zároveň na cementové lože tl. cca 

10mm. Vazník i vidlička budou zbaveny od všech nečistot. Vazači upevní vazník a je-

řábník jej přemístí nad místo uložení. Montážníci na plošinách ustálí vazník a usadí do 

vidličky sloupu.   

 

 

 

  Obrázek 3.1 Osazení vazníků do „vidličky“  

3.7.7 Montáž střešních nosníků přístavku 

Střešní nosníky se osazují obdobně jako ztužidla. Nosník je na jedné straně uložen na 

sloupu s konzolou opatřenou výztuhy, na druhé straně je osazen na ocelové výztuhy 

v hlavě sloupu. V místě uložení se nanese cementová malta o tl. cca 10mm. Vazači up-

nou prvek do zvedacího mechanismu, jeřábník zvedá a dopravuje jej na místo uložení, 

montážníci osadí prvek tak, aby byl navlečen na ocelové výztuhy sloupu a konzoly 

sloupu. Nakonec se provede přivaření nosníku ke sloupu pomocí ocelových destiček.  

3.7.8 montáž střešních kazetových desek 

Vazači upnou desku do předem zabudovaných montážních ok, v každém rohu desky. 

Jeřábník zvedne cca o 300mm, vazač překontroluje uchycení a očistí desku. Poté ji za-

čne zvedat do úrovně montáže. Střešní kazetové desky montážníci ukládají na připra-

vené vazníky, na sucho bez cementové mazaniny.  Podklad musí být rovný ±2mm, větší 

nerovnosti se vyrovnají cementovou maltou. Při montáži jsou první panely osazovány 

z montážní plošiny. Další panely jsou osazeny z předchozích položených panelů, při-

čemž pracovníci jsou proti pádu chráněni úvazky s lanovým jištěním. Střešní kazetové 

desky se nekladou v místech, kde budou instalovány střešní světlíky. Spáry mezi zkose-

nými hranami jednotlivých desek se zalijí cementovým potěrem- zmonolitnění. Zálivka 

se dopraví pomocí autočerpadla. Provede se zhutnění. Spodní líc se neupravuje, horní 

povrch je ručně zahlazen. 

 

 

        
 

 
 
 
Obrázek 3.2 Střešní kazetová deska 
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Dobetonávka okrajů střechy 

Po obvodu haly se provede dočasné bednění. Dřevěná prkna se připevní ve svislé polo-

ze ke sloupům haly, na ně se přitlučou vodorovná prkna, tvořící bednění zálivky střeš-

ních desek. Zálivka se dopraví obdobně jako zálivka spár střešních kazet- autočerpa-

dlem. Provede se zhutnění a zarovnání vibrační lištou s šíří záběru 2m. 

3.7.9 Napojení přistavované haly ke stávající hale 

Při výstavbě stávající výrobní haly se předpokládalo její budoucí rozšíření. Tudíž bylo 

její západní průčelí montováno tak, aby byla možná jeho snadná demontáž.  

Okraj původního pláště na západním průčelí bude u sloupů částečně odřezán tak, aby 

byla možnost napojení základových nosníků, parapetních panelů a nosníků jeřábové 

dráhy. Po zhotovení přístavby jako celku, bude demontováno celé západní čelo stávají-

cí haly- viz. technologický předpis pro opláštění, kapitola 4.7.6. Napojení přistavované 

haly ke stávající výrobní hale. 

3.7.10 Osazení výplní otvorů 

V místech, kde jsou navrženy otvory (okna, vrata) se osadí ocelové, uzavřené profily 

100x60mm. Tyto profily mají na obou koncích přivařeny ocelové destičky, které mají 

předvrtané otvory. Sloupek je v patě těmito otvory provlečen a přišroubován k předem 

zabetonovaným šroubům s hákem. Hlava sloupku je otvory v destičkách přišroubována 

ke ztužidlům.  

3.7.11 Montáž ocelového přístřešku 

Ocelová konstrukce přístřešku je oddilatována od stávající haly. Dilatační spára tl. 

120mm. Tato konstrukce bude zhotovena ještě před výstavbou hlavní přístavby haly. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Obrázek 3.3 Oddělení ocelového přístřešku od stávající haly 
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a) Montáž ocelových sloupů přístřešku 

Ocelové sloupy přístřešku pracovníci před osazením vizuálně zkontrolují, vyznačí osy 

sloupů do výšky 50cm. Vzhledem k hmotnosti prvků pracovníci osadí sloupy ručně. 

Sloup musí být pro montáž opatřen přivařeným patním plechem. Montáž sloupu se 

provede na montážní podložku, umístěnou pod patním plechem. V patce jsou předem 

zabetonovány šrouby opatřeny hákem. Při ukotvení sloupu k patce se provleče patní 

plech šrouby, zkontroluje se poloha, svislost a ukotví se maticemi.  

 

 

 

 

          

 

Obrázek 3.4 Patka ocelového sloupu 

b) Montáž ocelových vazníků a vaznic přístřešku 

Na ocelové sloupy se postupně pomocí nůžkových plošin osadí vazníky. Z boku, v hlavě 

sloupu a na konci profilu vazníku jsou přivařeny ocelové destičky tl. 12mm, pomocí 

kterých bude připevněn vazník ke sloupu. Montážník z plošiny provede vzájemné spo-

jení ocelové desky sloupu a vazníku pomocí 4 šroubů a matic. Na vazníky se pomocí 

botek připevní vaznice. Botky jsou přivařeny na vaznících a mají předvrtané otvory. 

Těmito otvory se provede spojení vazníku s vaznicemi pomocí šroubů a matic. Vaznice 

jsou mezi sebou přišroubovány pomocí ocelového plechu a šroubů s maticemi. 

3.8  Jakost a kontrola kvality 

Kapitola je zpracována v kapitole 8. kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet. 

3.8.1 Vstupní kontrola 

Proběhne kontrola správnosti projektové dokumentace. Dále bude kontrolována 

správnost provedení předchozích prací, což je zejména kvalita základových konstrukcí- 

vytvrdnutí betonu, umístění, rovinnost, odchylky. Taktéž proběhne kontrola staveniště- 

přípojky vody a elektrické energie, zpevněné plochy pro pojezdy autojeřábu a náklad-

ních automobilů, zpevněné příjezdové cesty, oplocení staveniště. Kontrola o proškolení 

všech pracovníků, a kontrola odborné způsobilosti pracovníků, jejichž činnost vyžaduje 

platný průkaz k provádění dané činnosti. Dále bude zkontrolován veškerý přivezený 

materiál: množství, druh a rozměry dle dokumentace, zda je v dobrém stavu a není 
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poškozen, kontrola data výroby materiálu přivezeného z prefa výroben: min. 28 dnů od 

výroby. Kontrola nepoškození prvků při vykládce. O kontrolách se provede zápis do 

stavebního deníku. 

3.8.2 Mezioperační kontrola 

V průběhu montážních prací bude kontrolován pracovní a technologický postup- 

správné pořadí montáže jednotlivých prvků. Kontrola očištění a dobrého stavu prvků 

těsně před zabudováním do konstrukce. Při samotném osazování bude kontrolována 

geometrie- rovinnost, svislost, prostorová pozice. Dále kontrola vyklínování sloupů, 

zálivky-její hutnění a následná požadovaná pevnost, kvalita provedených svarů.  

V průběhu výstavby bude kontrolováno dodržování technologických přestávek. Jednot-

livé kroky a postupy se budou zaznamenávat do stavebního deníku. 

3.8.3 Výstupní kontrola 

Provede se kontrola dodržení svislosti, rovinnosti a rozměrů konstrukce jako celku, 

zejména zda je v souladu s projektovou dokumentací. Vizuální kontrola kvality kon-

strukce- spojení prvků mezi sebou, nepoškozenost jednotlivých prvků apod. O kontrole 

se provede zápis do stavebního deníku.  

3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BOZP je zpracováno v kapitole 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-
ništích 
Přílohy:  
- příloha 1 –  Obecné požadavky 
    I. Požadavky na zajištění staveniště 

II.  Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

- příloha 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 
  V.  Dopravní prostředky pro přepravu betonových  

a jiných směsí 
  IX.  Vibrátory 
  XV.  Přeprava strojů 
  XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při  

přerušení a ukončení práce 
- příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I.  Skladování a manipulace s materiálem 
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IX.  Betonářské práce a práce související 
XI.  Montážní práce 
XII.  Bourací práce 

        XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách [7] 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s ne-
bezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 přílohy:    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 

VI.  Práce na střeše 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
VIII.  Shazování předmětů a materiálů 

   IX.  Přerušení práce ve výškách 
   X.  Krátkodobé práce ve výškách 
   XI.  Školení zaměstnanců [8] 

 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
přílohy:    

- příloha 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 

- příloha 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a  
  přemisťování zavěšených břemen 
- příloha 3 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
- příloha 4 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou  
  dopravu nákladů [20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60408&fulltext=&nr=362~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60408&fulltext=&nr=362~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51782&fulltext=&nr=378~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51782&fulltext=&nr=378~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
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3.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Zabezpečení stavebních prací z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kon-

trolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního pro-

středí. [2] Během výstavby haly bude pravděpodobně zvýšená hlučnost a prašnost 

v daném okolí. 

Je třeba dbát zejména na: 
 
Omezení hlučnosti na stavbě  
Největším zdrojem hluku budou především veškeré dopravní, nákladní a zvedací zaří-

zení (nákladní vozidla, jeřáb, autodomíchávač), mechanismy pro řezání oceli apod. I 

přes tuto skutečnost se nepředpokládá nadměrná hlučnost v okolí stavby. 

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vib-

rací při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

 zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve vzdálenějších polohách 

s ohledem na obytnou zástavbu 

 v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučně-

ny) 

 hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných 

ranních a pozdních večerních hodinách, budou tedy prováděny pouze 

v pracovní dny a to od 8:00 do 16:00hod. Platí zejména pro- činnost stavebními 

mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy. Výjimka se 

uděluje pouze v ojedinělých případech. 

 Stavební objekt se nachází v průmyslové zóně, tudíž se předpokládá, že zvýšená 

hladina hlučnosti nebude mít na okolní objekty zásadní vliv.  

 Velmi vhodné je informovat (nejlépe osobně) majitele a obyvatele domů a ob-

jektů v přilehlém okolí o výstavbě. Tímto se velmi často předejde neshodám a 

problémům právě s okolními majiteli objektů. 

Zamezení znečištění ovzduší  
Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, zejména v zařízeních ve kterých 

se upravují, dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné 

využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. 

 zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat 

 prašné materiály skladovat v uzavřených prostorech 

 v případě nutnosti zabezpečit kropení 

 na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 
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Zamezení znečištění zeminy 
Při provádění stavebních prací může dojít k úniku kapalin ze stavebních strojů.  
 
- Při přerušení práce se pod nádrž stroje uloží plechová vana, do které budou pří-

padné úniky kapalin odkapávat 
- V případě úniku do půdy a znečištění zeminy provozními kapalinami se provede 

ošetření zasaženého prostoru pomocí vápna nasypaného na dané místo.  
 
Zamezení znečištění vozovek 
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů náklad-

ních a stavebních strojů.  Nesmí dojít k znečištění přiléhající komunikace zablácením. 

Zablácené stroje budou při výjezdu očištěny vodou.  

Nakládání s odpady 
Na pozemku budou umístěny kontejnery na tříděný odpad, který bude vytvořen pra-

covníky stavby, jedná se hlavně o plasty, papír a sklo. Tyto odpady je nutno třídit a ná-

sledně ekologicky likvidovat na příslušných skládkách. Kontejnery budou průběžně vy-

prazdňovány a vyváženy na skládku. Pro odpady vzniklé stavebním procesem budou 

taktéž zřízeny kontejnery s pravidelným vyvážením na příslušné skládky. 

S odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Předpokládané od-

pady a jejich nakládání je uvedeno v tabulce. [21] 

Kód druhu 
odpadu 

Název druh odpadu kategorie Způsob recyklace 

20 03 01 směsný komunální odpad O Skládka 

17 04 05 Ocel a železo O Sběrný dvůr 

17 01 01 beton O Skládka 

15 01 06 Obalový materiál O Skládka 

03 01 04 dřevo O spalovna 

15 01 02 plasty O skládka 

13 02 Oleji znečištěná zemina N skládka 

13 07 Kapalné paliva N skládka 

Tabulka 3.1 Tabulka odpadů vzniklých při montáži skeletu 

3.11  Zdroje 

- Použité zdroje jsou uvedeny v kapitole 11. Použité zdroje 
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3.12  Přílohy 

3.12.1 Příloha č. 1 

3.12.1.1 Potřeba betonové zálivky pro patky 

Sloup 400x400mm 
Objem kalichu:  

VK=
1

3
× 𝑣 ×(S1+S2+√S1 + √S2)    S1=0,5 x 0,5 = 0,25 

 VK=
1

3
× 0,95 ×(0,25+0,36+√0,25 + √0,36)  S2=0,6 x 0,6 = 0,36 

VK= 0,44 m3 

Objem sloupu: 
Vs=b x h x v 

Vs=0,4 x 0,4 x 0,9 

Vs=0,144 m3 

Zálivka pro jeden kalich: 
V1= Vk – Vs=0,44 – 0,144= 0,296 m3 

Celkový objem pro 14 patek: V= 14 x 0,296 = 4,15 m3 

Sloup 300x300mm 
Objem kalichu:  

VK=
1

3
× 𝑣 ×(S1+S2+√S1 + √S2)    S1=0,4 x 0,4 = 0,16 

 VK=
1

3
× 0,95 ×(0,16+0,25+√0,16 + √0,25)  S2=0,5 x 0,5 = 0,25 

VK= 0,33 m3 

Objem sloupu: 
Vs=b x h x v 

Vs=0,3 x 0,3 x 0,9 

Vs=0,081 m3 

Zálivka pro jeden kalich: 
V1= Vk – Vs=0,33 – 0,081= 0,249 m3 

Celkový objem pro 10 patek: V= 10 x 0,249 = 2,49 m3 

 
Celková potřeba betonu pro zálivku patek: 
V= 4,15 + 2,49 = 6,65 m3    
Ztráty 10% =0,665 m3   
Celkem: V= 6,65 + 0,665= 7,315 m3 
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3.12.2 Příloha č.2:  

3.12.2.1 Potřeba cementové zálivky pro střešní kazetové desky 

Příčné spáry: 
V = 𝑣 x š x l x ks spár 
V1= 0,25 x 0,1 x (11x 1,5) x 7= 2,89 m3 

        
Podélné zkosené spáry: 

V= (2 x 
š 𝑥 𝑣

2
 ) x l x ks spár v poli x  ks polí    

 
Pole bez střešního světlíku:      
 

V2= (2 x 
0,075 𝑥 0,25

2
 ) x 5,9 x 11 x 4 = 4,87 m3     

 
Pole se střešním světlíkem: 
 

V3= (2 x 
0,075 𝑥 0,25

2
 ) x 5,9 x 8 x 3 = 2,65 m3 

 
Celkem cementové zálivky na spáry: 
V= V1+V2+V3= 2,89+ 4,87+ 2,65 
V= 10,41 + 10% ztráty= 10,41+1,04 
V= 11,45 m3 

 

dobetonávka okrajů střechy 

V= v x š x l 

V1=0,25 x 0,2 x 42,2= 2,11 m3  
V2=0,25 x 0,2 x 42,2= 2,11 m3  
V3=0,25 x 0,2 x 15,46= 0,77m3  

V= V1+V2+V3= 2,11+ 2,11+ 0,77 
V= 4,99 + 10% ztráty= 4,99+ 0,499 
V= 5,489 m3 
 

bednění pro okraj střechy 

prkna o rozměrech: viz. tabulka 
 

Délka 

[m] 

Šířka 

[m] 

Tloušťka 

[m] 

kusů 

6,0 0,25 0,024 15 

4,5 0,25 0,024 3 

1,3 0,25 0,024 34 

 
Celkem použito 0,88 m3 řeziva Množství kazetových desek v poli s a 

bez střešního světlíku 
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3.12.3 Příloha č. 3 

výpis prefabrikovaných prvků 

Sloupy         

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

S1 7,3 0,4 0,4 1,18 2,95 7 8,27 20,67 

S2 7,3 0,4 0,4 1,18 2,95 7 8,27 20,67 

S3 5,35 0,3 0,3 0,54 1,34 6 3,21 8,03 

S4 5,35 0,3 0,3 0,51 1,27 1 0,51 1,27 

S5 5,35 0,3 0,3 0,51 1,27 1 0,51 1,27 

Celkem:         20 19,75 49,38 
 

 
       Tabulka 3.2 výpis prvků- sloupy 

Základové nosníky 

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

ZN1 5,6 0,25 0,6 0,840 2,100 8 6,72 16,80 

ZN2 5,7 0,25 0,6 0,855 2,138 6 5,13 12,83 

ZN3 5,85 0,25 0,6 0,878 2,194 1 0,88 2,19 

ZN4 4,2 0,25 0,6 0,630 1,575 2 1,26 3,15 

ZN5 4,22 0,25 0,6 0,633 1,583 2 1,27 3,17 

Celkem:           19 15,25 38,13 

Tabulka 3.3 výpis prvků- základové nosníky 

Parapetní panely 

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

PA1 5,6 0,3 0,5 0,840 2,100 8 6,72 16,80 

PA2 5,7 0,3 0,5 0,855 2,138 5 4,28 10,69 

PA3 5,85 0,3 0,5 0,878 2,194 1 0,88 2,19 

PA4 4,2 0,3 0,5 0,630 1,575 2 1,26 3,15 

PA5 4,22 0,3 0,5 0,633 1,583 2 1,27 3,17 

Celkem:           18 14,40 36,00 

Tabulka 3.4 výpis prvků- parapetní panely 

Ztužidla 

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

Z1 5,6 0,25 0,4 0,560 1,400 15 8,40 21,00 

Z2 5,7 0,2 0,3 0,342 0,855 6 2,05 5,13 

Celkem:           21 10,45 26,13 

Tabulka 3.5 výpis prvků- ztužidla 
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Vazníky 

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

V1 15,2 
min 0,16 min. 0,8 

3,540 8,850 7 24,78 61,95 
max. 0,4 max. 1,2 

Tabulka 3.6 výpis prvků- vazníky 

Kubatura vazníku: 

V1=[ (7,6 x 0,8)+ ( 
7,6 𝑥(1,2−0,8)

2
 )] x 2 x 0,16= 2,96 m3 

V2=[ (0,12 x 7,6 x 0,16) x 2] x 2= 0,58 m3 

V= = V1+V2 =3,54 m3 

 

Střešní nosníky přístavku 

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

N1 4,35 0,25 0,37 0,402 1,006 8 3,22 8,05 
 

 
     Tabulka 3.7 výpis prvků- střešní nosník přístavku 

Střešní kazetové desky 

Ozn. 
Rozměry [m] Kubatura Hmotnost 

Kusů 
∑ Kubatura  ∑ Hmotnost 

L b h [m³] [t] [m³] [t] 

SD1 5,9 1,5 0,255   1,460 85   124,10 

Tabulka 3.8 výpis prvků- střešní kazetová deska 
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Obrázek 3.5 Schéma jednotlivých prvků skeletu 

3.12.3.1 výpis ocelových prvků 

Sloupy 

Ozn. 
Třída  

Profil 
Rozměry [m] Hmotnost Hmotnost 

Kusů 
∑ Hmot. 

oceli L b h t [kg/m] [kg] [kg] 

S6 S235JR 2x U 5,0 0,075 0,2 0,009 50,6 258,060 2 516,12 

S7 S235JR Jäkl uzav. 4,3 0,12 0,1 0,008 21,3 91,59 4 366,36 

S8 S235JR Jäkl uzav. 4,5 0,12 0,1 0,008 21,3 95,85 3 287,55 

S9 S235JR Jäkl uzav. 3,6 0,06 0,1 0,005 11,6 41,76 10 417,60 

Celkem:               19 1617,45 

Tabulka 3.9 výpis ocelových prvků- sloupy 
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Vazníky 

Ozn
. 

Třída  
Profil 

Rozměry [m] 
Hmot-
nost 

Hmot-
nost Kusů ∑ Hmot. 

oceli L b h t [kg/m] [kg] [kg] 

V2 S235JR IPE 180 4,2 0,091   0,005 18,8 78,960 3 236,88 

Tabulka 3.10 výpis ocelových prvků- vazníky 

Vaznice 

Ozn
. 

Třída  
Profil 

Rozměry [m] 
Hmot-
nost 

Hmot-
nost Kusů ∑ Hmot. 

oceli L b h t [kg/m] [kg] [kg] 

VA1 S235JR 2x L 6 0,01 0,0,1 0,002 2,64 15,840 6 95,04 

Tabulka 3.11 výpis ocelových prvků- vaznice 

Nosník jeřábové dráhy 

Ozn
. 

Třída  
Profil 

Rozměry [m] 
Hmot-
nost 

Hmot-
nost Kusů ∑ Hmot. 

oceli L b h t [kg/m] [kg] [kg] 

JD1 S235JR HEA 220 6 0,22 0,2 0,011 50,5 303,00 14 4242,00 

Tabulka 3.12 výpis ocelových prvků- nosník JD 

Spojovací materiál 
a) spojení sloupů se základem 
 Kotvy HILTY: šroub HAS M16, délka kotvy 260mm 
 Celkem 8 patek:     32x M16 
 Kotvy HILTY: šroub HAS M16, délka kotvy 160mm 
 Ukotvení rámu vrat (4 sloupky):   8x M12  
 
b) spojení vazníku se sloupem 
 1 sloup s vazníkem-4šrouby+ 2x ocel deska tl. 12mm 24 x šroub M16 
         12x ocel. deska 
 
c) spojení vaznice s vazníkem 
 botky ocelový plech tl. 8mm- 2 svařené plechy 2x 80x120mm  
 celkem 24 ks botek 
 každý spoj 4 šrouby M 12 : celkem 48 ks 
 
d) spojení vaznic mezi sebou 
 ocelový plech tl. 8mm celkem 8ks 
 šrouby M12:   celkem 8ks  
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4.1  Obecné informace o stavbě 

 
Účel stavby:    Přístavba výrobní haly  
Kraj:    Moravskoslezký 
Okres:    Nový Jičín 
Obec:    742 73 Veřovice 
Katastrální území:  780367 Veřovice 
Parcela číslo:   421/12 
Výměra pozemku:  5780m2 

Výměra stávající stavby: 303m2 

Investor:   MATUŠ TRADE s.r.o. 
Veřovice 174 
742 73 Veřovice 

Dodavatel:   Kingspan a.s.   SATJAM s.r.o. 
    Vážní 465   Michalská 1032/21 
    500 03 Hradec Králové 710 00 Ostrava 
    IČ:64829201   IČ: 64088324 
     

4.1.1 obecné informace 

Jedná se o rozšíření stávající výrobní haly a jejího přístřešku pro kovoobráběcí průmysl. 

Nová přístavba haly o rozměrech 42,3 x 15,55m bude navazovat na stávající dvoupod-

lažní halu o rozměrech 18,26x 15,52m. Přístavba je řešena jako jednopodlažní, nepod-

sklepený skelet.  Součástí přístavby je i výstavba přístavku o rozměrech 4,56 x 42,3m. 

Další součástí je krytý, neizolovaný a nevytápěný ocelový přístřešek nacházející se před 

hlavními vraty haly. 

Základní modulová síť sloupů je přizpůsobená stávající hale a je v rozměrech 6x4,5 m a 

6x6m. Přístavek má modul 6x4,55m. Nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikované 

sloupy 400x400mm, u přístavku sloupy 300x300mm. Sloupy jsou řešeny s konzolou pro 

uložení jeřábu. Přístřešek je řešen ocelovou konstrukcí se sloupy z tenkostěnných profi-

lů 120x 120mm. Opláštění celé přístavby tvoří stěnové izolační panely Kingspan. Opláš-

tění přístřešku před hlavními vraty je řešeno trapézovým plechem. 

Sloupy skeletu budou osazeny do dvoustupňových patek s kalichem. Patky uloženy na 

podkladní beton a štěrkopískový podsyp. Obvodové základové pasy jsou navrženy jako 

ŽB prefabrikované základové nosníky uložené na základové patky.  

Nosná konstrukce střechy bude tvořena prefabrikovanými vazníky tvaru T s rozpětím 

15,2m a výškou 1,2m. Vazníky vytvářejí sedlový tvar střechy. Na ně budou kladeny pre-

fabrikované železobetonové střešní kazety výšky 255mm. Po obvodu objektu jsou na-

vržena ztužidla.  
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Podlaha bude řešena  drátkobetonem  tl. 200mm se vsypem proti zvýšenému obrusu a 

vysokému zatížení. 

Budova je realizovaná v průmyslové zóně na okraji obce Veřovice. Vjezd na pozemek je 

zajištěn ze stávající komunikace.  

4.1.2 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis řeší správné provedení opláštění přístavby haly tepelně izolač-

ními panely Kingspan a opláštění ocelového přístřešku trapézovým plechem. Cílem je, 

stanovení vhodného a efektivního montážního postup.  

4.2 Materiál, doprava a skladování 

4.2.1 výkaz materiálu 

Výpis jednotlivých prvků obsažen v příloze č. 1 

4.2.1.1 Specifikace prefabrikovaných železobetonových prvků 

1. Stěnové panely Kingspan 

Pro opláštění bude použit stejný systém, jako byl použit u stávající haly- stěnové panely 

KS 1000AWP, kladeny horizontálně. Panely se skládají z ocelových plechů, vnitřní izola-

ce a těsnění. Plechy jsou z žárově pozinkované oceli, tloušťka vnějšího plechu je- 

0,6mm, vnitřního 0,4mm. Vnitřní i vnější povrchová úprava je z polyesteru. Firesafe IPN 

pěna s uzavřenými buňkami tvoří izolační jádro tl. 100mm. Všechny spoje panelů jsou 

opatřeny těsnícími antikondenzačními páskami. Tepelný odpor panelu tl. 100mm je 

4,26 m2K/W. 

 

 

 

Obrázek 4.1 Stěnový panel Kingspan 1000AWP 

2. Kotvící a upevňovací prvky 

Panely budou k nosné konstrukci připevňovány závitovými šrouby EJOT, konkrétně BS-

R- 6.3x120-V16. Pozice- ve skrytém spoji. Délka 120mm. Materiál- zušlechtěná uhlíková 

ocel pozinkovaná. Předvrtání do betonové konstrukce Ø 5,0mm. Hloubka kotvení 30-

40mm. Součástí je těsnící podložka a utahovací šestihranný nástavec.  

 
 

Obrázek 4.2 Závitový šroub EJOT 
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3. Krycí lišty 

Krycí lišty budou použity pro zakrytí svislých spár mezi jednotlivými panely, rohové lišty 

pro zakrytí rohů. Ocelový plech s povrchovou úpravou Pvf2 (vysoce odolná povrchová 

úprava o tloušťce 25 μm). Délka max. 7m.  

4. Lemovací prvky pro osazení oken a vrat 

Pro osazení oken budou použity ocelové lemovací prvky s povrchovou úpravou K145, 

Z10, K151. Pro osazení vrat K197, K 165, K158, K157, K214 

K145   K151           Z10   K197       

K165  

 

 

 
 
K158   K157    K214   K165  
 
 
 
 
 
 
Znační strany opatřené nátěrem  

      
Obrázek 4.3 Lemovací prvky     

5. Soklová okapnice 

Pozinkovaný ocelový plech, tloušťka plechu 0,6mm. Povrchová úprava vnitřní strany- 

polyesterový nátěr, vnější strana Pvf2. Šířka plechu max. 1250mm. 

  

 

 

 
Obrázek 4.4 Soklová okapnice 

6. Těsnící materiál 

Bude použita těsnící PE páska (těsnění mezi všemi prvky), butylová páska (těsnění příč-

ných a podélných spojů, těsnění styku oplechování), PUR pěna (montáž obvodových 

výplní, utěsnění spár) 
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7. Plošné nýty 

Trhací nýty, hliník standartní s plochou hlavou RAL. Ø= 4,8mm, L=8,0mm. [25] 

 

 

 
Obrázek 4.5 Plošný nýt 

4.2.1.2 specifikace prvků na ocelový přístřešek 

a) trapézový plech 

Opláštění přístřešku trapézovým plechem T8- fasádní profil. Povrchová úprava- pozin-

kovaný. Výška profilu 8mm, stavební šířka 920mm, celková šířka 980mm, délka min. 

0,5m max. 6m. Tloušťka profilu 0,7mm.    

 

 

 

Obrázek 4.6 Trapézový plech T8 

b) pomocná paždíková konstrukce 

Profily Z100, z pozinkovaného plechu s předvrtanými otvory pro šrouby. Tloušťka ple-

chu 2,5mm, H=100mm. 

 

 

 

 

Obrázek 4.7 Z profil 

c) okapnice 

Použití okapního plechu OP 170 

d) Oplechování 

Pro oplechování rohů bude použit profil: stěnové nároží SN146. Pro kouty: stěnový 

kout SK146. Stavební délka obou profilů je 1950mm.   

e)spojovací materiál 

Samovrtný šroub SOT3, pro kotvení plechů k ocelovým profilům do tl. 3mm. Rozměr 

4,8x 22mm. Pro kotvení plechů mezi sebou- POP nýt 4x 9,5mm. [26] 
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4.2.2 doprava materiálu 

Stěnové panely musí být během přepravy zajištěny proti sesypání a poškození. 

Z výrobny budou panely baleny ve svazcích na podkladcích, stěny svazků budou chrá-

něny deskami z polystyrenu.  

4.2.2.1 primární doprava 

Stěnové dílce budou z výrobny na stavbu dopraveny dodavatelskou firmou, prostřed-

nictvím nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Panely budou přepravovány ve 

svazcích na paletách, v jednom svazku bude max. 10 panelů. Trapézový plech pro 

opláštění přístřešku bude dopraven společně s konstrukcí přístřešku valníkem 

s plachtou. 

4.2.2.2 sekundární doprava 

Stěnové panely budou z návěsu vyloženy pomocí hydraulické ruky, která je součástí 

tahače. Panely do délky 6m budou z návěsu přemístěny textilními pásy upnutými ke 

svazku a k hydraulické ruce.  Pro panely větší délky jak 6m, bude současně s textilními 

pásy použito vahadlo. Přemístění panelů ke konstrukci bude prostřednictvím hydrau-

lické ruky s vakuovými přísavkami, ve vyšších polohách budou použity i nůžkové ploši-

ny. Panely do 6m délky budou ze skládky ke konstrukci přemísťovány také vyso-

kozdvižným vozíkem. [27] 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4.8 Způsob zavěšení stěnových panelů při přepravě autojeřábem 

4.2.3 skladování 

Panely budou dodány z výrobny ve svazcích. Tyto svazky jsou uloženy na podložkách- 

polystyrenové bloky, které jsou součástí balení. Nesmí dojít ke shromažďování vody 

mezi panely, to se zajistí vyspádováním skladovací plochy. Svazky se musí zakrýt plach-

tou proti dešti, slunečnímu záření a prachu, současně musí být umožněno dostatečné 

provětrávání.  Trapézový plech bude uskladněn na dřevěných podkladcích tak, aby ne-

docházelo ke shromažďování vody a překryt plachtou. [25] 
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Skladovací plochy pro panely budou zřízeny v bezprostřední blízkosti konstrukce, kde 

budou montovány- viz. výkres č. B1.2 zařízení staveniště- opláštění. 

Pro uskladnění ručního nářadí a drobného stavebního materiálu (těsnící PE pásky, 
šrouby, nýty apod.) bude na staveništi umístěn skladovací uzamykatelný kontejner.  
       
 
 
 
         

 
 

 

 

Obrázek 4.9 Odvodnění skladovacích ploch panelů 

4.3 Převzetí a připravenost pracoviště 

Hlavní dodavatel již převzal staveniště, následně bude předáno pracoviště subdodava-

teli, který provede montáž a dodávku opláštění přístavby výrobní haly a jejího přístřeš-

ku. Montáž opláštění je možné začít po dokončení zhotovení nosné konstrukce.  Bude 

provedena kontrola provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí-poloha, ro-

vinnost, svislost.  Všechny údaje o měření a kontrolách budou zaznamenány ve staveb-

ním deníku. 

4.4 Obecné pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrnostní a klimatické podmínky 

Doporučená teplota pro montáž stěnových panelů je cca od -10°C do +40°C. Práce bu-

dou přerušeny za všech nepříznivých podmínek, jako jsou: bouřky, déšť, sněžení, ná-

mraza, mlha s dohledností menší než 30m. Dále vítr o rychlosti nad 8m/s při práci na 

plošinách a žebřících. V ostatních případech nad 11m/s. 

4.4.2 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou seznámeni s BOZP, požárním bezpečnostním řešením, projek-

tovou dokumentací a technologickým postupem, používání osobních ochranných po-

můcek. Dále budou proškoleni o provozních podmínkách na stavbě- místo hlavního 

uzávěru vody, elektřiny, hlavní vypínač apod. 
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4.5 Personální obsazení 

Na práci bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená.   

Pracovní četa: 1 vedoucí čety 
4 montážníci 
1 vazač 
1 řidič nákladního automobilu 
1 pomocný dělník 

 

Specifikace profesí 
a) Montážník 
Musí být proškolen o montáži, nutná náležitá školení a poučení pro systém Kingspan. 
 
b) Řidič 
Vlastník platného řidičského průkazu skupiny C a profesního průkazu.  
 
c) Vazač 
Vlastní platný vazačský průkaz. Odpovědnost za uvázání břemen. Musí být obeznámen 
s postupem montáže jednotlivých prvků konstrukce.  

4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Specifikace bodů 4. 6. 1. a 4. 6. 2. viz kapitola 6. Návrh strojní sestavy 

4.6.1 Velké stroje a mechanismy  

 Tahač STRALIS HI- WAY (AS 4400S42 Y/FPLT) 1ks 

 3- nápravový valníkový návěs Schvarzmuller 1ks 

 Avia D120 5E s valníkovým kontejnerem  1ks 

 nůžková plošina- STATECH GSTM2632  3ks 

 Hydraulická ruka EFFER 175 4S   1ks 

 Vakuový elektrický manipulátor H 2 - 150  1ks 

 Vysokozdvižný vozík     1ks  

4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

 Aku nýtovačka- nýtovací kleště HONSEL RIVDOM 1ks 

 Rázový utahovák 300Nm, 470W   1ks 

 vrtací a sekací kladivo Makita HR2470T  1ks 

 Okružní pila na sendvičové panely Makita 5103R 1ks 

 EJOT Pila na sendvičové panely 150   1ks 

 Řetězová pila na kov FESTOOL   1ks 

4.6.3 Ruční nářadí a pomůcky 

Kleště, nůžky na plech, kladivo, sada pilníků, šroubováky, gola- sestava, nýtovací kleště, 

klempířské nářadí, gumová palička, stěrka, tmelící souprava, žebříky, kbelík, odmašťo-

vadlo, ředidlo 
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4.6.4 Měřící nářadí 

vodováha, svinovací metr, pásmo, úhelník, nivelační přístroj, měřící lanko, pravítko 

4.6.5 Osobní ochranné pomůcky 

rukavice, pevná obuv, přilba, ochranné brýle 

4.7 Postup práce 

4.7.1 Montáž stěnových panelů 

Z důvodu potřeby větší odolnosti spodní části obvodového pláště, od možných poško-

zení např. nárazy vysokozdvižných vozíků, byly při realizaci skeletu montovány na zá-

kladové nosníky prefabrikované parapetní panely výšky 500mm. Nejprve se na nosnou 

konstrukci a parapety připevní PE samolepící těsnící pásky. Na parapety se následně 

přivrtají spodní díly oplechování, na ně se opět nalepí PE těsnící pásky, poté se přivrtá 

ocelový nosič, pomocí závitových prvků. Nosič slouží pro podepření panelu v první 

(spodní) řadě.  

 

 

 

  

 

 

Obrázek 4.10 Ocelový nosič 

Postup kladení se provádí na základě dokumentace a kladečských plánů. Stěnové pane-

ly se kladou od stávající haly směrem k jižnímu průčelí. Panely se osazují pomocí hyd-

raulické ruky s vakuovým zvedákem, dále jsou při osazování do větších výšek na obou 

krajích upnuty do popruhů, které zajišťují montážníci tak, aby nedošlo k převážení jed-

né strany panelu. Vazač vizuálně zkontroluje panel, pokud není poškozen, provede 

přisátí zvedáku k panelu. Zároveň musí kontrolovat potřebný podtlak ve zvedáku (nízký 

podtlak- silný zvukový signál), aby nedošlo k uvolnění panelu. Na sloupech se vyměří a 

ryskami označí místa pro předvrtání otvorů o průměru 5mm. První panel se přenese a 

osadí do rohu konstrukce, uloží na ocelový nosič, přitlačí na PE těsnící pásku, vyváží do 

roviny, předvrtá a závitovým prvkem se přišroubuje ke konstrukci. Každý panel je takto 

připevněn 2 šrouby- na každé straně jedním. Před konečným dotažením šroubů se 

zkontroluje rovinnost panelů. Následně se provede montáž další řady panelů. Postup 
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osazení je obdobný jako u první řady- panely další řady jsou kladeny do zámků panelů 

spodnější řady. Vzniknou tak skryté spoje. Montážníci musí dbát na důkladné dotlačení 

panelů k těsnícím PE páskám a dále na dodržení požadované vodorovnosti a svislosti. 

Takto se postupuje až po atiku. Po zabudování všech panelů se strhne ochranná fólie. 

[25]     

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.11 Skrytý spoj panelů- zámek    

4.7.2 zařezání délky a vyřezání otvorů panelů 

Při vyřezání otvorů (okna, vrata, větrací žaluzie apod.)se musí důkladně vyměřit jeho 

poloha. Při potřebě zkrácení panelu se opět odměří potřebná délka pro odřezání. Ře-

zání provádí montážník pomocí přímočaré pily tak, že je panel pevně podepřen. Vyře-

zání otvorů provede po zabudování panelu na konstrukci. Po odřezání se zapilují krajní 

plechy. Místa, kde je viditelná teplená izolace se ihned zakryjí fólií tak, aby nedošlo 

k zatečení vody od deště. [25] 

4.7.3 vertikální spáry- Montáž krycích lišt 

Po montáži pláště vznikne mezi panely vertikální spára, ta se vyplní PUR pěnou, poté se 

přes ni na panely pomocí nýtů připevní krycí lišty K150. Na rohy konstrukce se osadí 

rohová lišta - před její montáží je nutno nalepit na panely samolepící těsnící pásku, 

poté se rohová lišta přinýtuje k panelům.[25] 

 

       

     

 

 
 

 
 

Obrázek 4.12 Rohová a krycí lišta    



 
  88 
 

4.7.4 Lemování panelů pro otvory 

4.7.4.1 Okenní otvory 

V otvoru se nejprve osadí horní lemovací prvek K145 a to pomocí butylové samolepící 

těsnící pásky. Po obvodě se osadí lemovací prvek Z10. Samotný okenní rám se ukotví 

samo vrtnými šrouby do lemovacího prvku Z10 a do ocelových sloupků. Vynechaná 

mezera (cca 15mm) mezi otvorem a rámem okna se vyplní PUR pěnou. K horní a boční 

hraně se přinýtuje lemovací prvek K145. Na spodní hranu se nalepí butylová samolepící 

těsnící páska, na ni poté parapetní plech K151.  

4.7.4.2 Otvory pro vrata 

Výrobce vrat dodá podrobný návod na montáž. Na ostění se pomocí samolepící, těsnící 

pásky nalepí PUR deska. K vnějšímu rohu ostění a k rámu vrat se přinýtuje lemovací 

lišta K197. Vnější hrana se opatří lemovací lištou K 165- poté přinýtování k liště K197 a 

stěnovému panelu. 

Nadpraží se opět opatří PUR deskou po celé šířce otvoru. Na vnitřní roh nadpraží se 

připevní krycí lišta K 197, následné přinýtování k rámu vrat. Vnější hrana nadpraží – 

přinýtovaní okapové lišty K158 ke krycí liště K197 a okapové liště K157. Lišta K157 se 

dále přinýtuje ke konstrukci vrat. Mezera mezi lištami K157 a K158 se vyplní PUR pě-

nou. Okraj stěnového panelu se opatří rohovou lištou K214. [25]  

Samotné osazení oken a vrat není součástí této bakalářské práce. 

4.7.5 Montáž opláštění přístřešku z trapézových plechů 

Opláštění ocelového přístřešku proběhne ještě před výstavbou hlavní přístavby haly. 

Přičemž trapézy na západní straně přístřešku, budou před montáží izolačních panelů (v 

místě mezi přístřeškem a hlavní přístvabou) odmontovány.  

Na hlavní nosné ocelové sloupky přístřešku se pomocí samovrtných šroubů přivrtá po-

mocný rošt ze Z profilů (horizontálně), dále musí být přimontován rošt pro instalaci 

roletových vrat. Při montáži se postupuje obdobně jako u stěnových izolačních panelů. 

Nejprve se ve spodní části ke konstrukci připevní okapnice. Jednotlivé trapézy se kla-

dou horizontálně směrem od okapnice nahoru. Jelikož jde o tenkostěnné profily, ne-

musí se předvrtávat otvory pro šrouby. Montážníci musí důkladně dodržovat rovinnost, 

vodorovnost a svislost jednotlivých tabulí. Tabule přivrtávají ke konstrukci v místě 

spodní vlny (vlna přiléhající ke konstrukci). Musí dodržovat dostatečné vzájemné pře-

krytí sousedních tabulí 10-15cm (cca 1-2 vlny). Instalace vrat se provádí stejným způ-

sobem jako u izolačních panelů. [26] 
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Obrázek 4.13 Připevnění trapézového plechu k ocelové konstrukci 

4.7.6 Napojení přistavované haly ke stávající výrobní hale 

Při výstavbě stávající výrobní haly se předpokládalo její budoucí rozšíření. Tudíž bylo 

její západní průčelí montováno tak, aby byla možná jeho snadná demontáž.  

Po zhotovení nosné konstrukce, obvodového pláště a podlahy přístavby bude demon-

továno západní čelo stávající haly, tato demontáž bude probíhat s ohledem na co nej-

menší porušení stávajících panelů z důvodu opětovného použití. Obvodový plášť při-

stavované části bude montován od stávající haly směrem k západnímu (novému) prů-

čelí. Panely stávající haly budou po okrajích ze severní a jižní strany upraveny částeč-

ným odřezáním tak, aby byly plynule napojeny na panely nově přistavované haly. De-

montáž se bude provádět odřezáním za pomocí pily na sendvičové panely. Spáry mezi 

stěnovými panely přístavby a stávající haly budou opatřeny krycími lištami: na jižní 

straně- svislá krycí lišta, na severní straně koutový profil K180. 

Obvodový plášť na západním průčelí stávající haly se osazoval na ocelové sloupky 

z tenkostěnných profilů 150x200mm. Tyto sloupky budou po demontáži čelního obvo-

dového pláště odstraněny (odřezáním).  

Ocelový přístřešek před hlavními vraty stávající haly bude řešen samostatně, oddilato-

ván od nosné konstrukce haly. Opláštění trapézovým plechem bude napojeno na izo-

lační panely oplechováním- koutový profil K180 a svislá krycí lišta.  

Práce řeší pouze napojení z hlediska obvodového pláště. Po domluvě s vedoucí práce, 

není vzhledem k rozsahu, řešeno napojení na střešní plášť.  
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4.8 Jakost a kontrola kvality 

Kapitola je zpracována v kapitole 9. kontrolní a zkušební plán pro opláštění panely Kin-

gspan. 

4.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola odchylek rovinnosti, provede se na základě protokolu o zaměření konstrukce. 

Dovolené odchylky jsou L/600 (L vzdálenost sousedních podpor). Proběhne kontrola 

předchozích prací v souladu s projektovou dokumentací- rovinnost, kolmost, rovno-

běžnost, poloha. Dále kontrola staveniště- přípojky vody a elektrické energie, zpevněné 

plochy pro pojezdy nákladního automobilu, zpevněné příjezdové cesty, oplocení stave-

niště. Kontrola o proškolení všech pracovníků, a kontrola odborné způsobilosti pracov-

níků, jejichž činnost vyžaduje platný průkaz k provádění dané činnosti. Dále bude zkon-

trolován veškerý přivezený materiál: množství, druh a rozměry dle dokumentace, zda 

je v dobrém stavu a není poškozen. Kontrola nepoškození prvků při vykládce. O kontro-

lách se provede zápis do stavebního deníku. 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

Během montáže bude kontrolován správný technologický postup. Připevnění panelu 

k hydraulické ruce a jeho bezpečné přemístění ke konstrukci. Kontrola vyznačených 

rysek pro předvrtání, označení panelů dle kladečského plánu, osazení soklového profi-

lu, osazení panelů- jejich poloha, vodorovnost, těsnost, vzájemné překrytí, správné 

dotažení šroubů ke konstrukci, dále kontrola spár mezi panely a jejich zakrytí.  Jednot-

livé kroky a postupy se budou zaznamenávat do stavebního deníku. 

4.8.3 Výstupní kontrola 

Provede se kontrola celkové geometrie- svislosti a rovinnosti konstrukce. Vizuální kon-

trola kvality konstrukce- těsnost a překrytí spojů, nepoškozenost jednotlivých prvků, 

zakrytí spár, odstranění ochranné fólie. O kontrole se provede zápis do stavebního de-

níku.  
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BOZP je zpracováno v kapitole 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-
ništích 
Přílohy: 
- příloha 1 –  Obecné požadavky 
    I. Požadavky na zajištění staveniště 

II.  Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- příloha 2 –  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  XV.  Přeprava strojů 
  XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při  

přerušení a ukončení práce 
- příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I.  Skladování a manipulace s materiálem 
XI.  Montážní práce 
XII.  Bourací práce [7]  
 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s ne-
bezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 přílohy:    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 materiálů 
   IX.  Přerušení práce ve výškách 
   X.  Krátkodobé práce ve výškách 
   XI.  Školení zaměstnanců [8]  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
přílohy:    
- příloha 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání  
  břemen a zaměstnanců 
- příloha 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a  
  přemisťování zavěšených břemen 
- příloha 3 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
- příloha 4 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou  
  dopravu nákladů [20]  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60408&fulltext=&nr=362~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60408&fulltext=&nr=362~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51782&fulltext=&nr=378~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51782&fulltext=&nr=378~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
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4.10    Ekologie a ochrana životního prostředí 

Zabezpečení stavebních prací z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kon-

trolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního pro-

středí. [2] Během výstavby haly bude pravděpodobně zvýšená hlučnost a prašnost 

v daném okolí. 

Je třeba dbát zejména na: 
Omezení hlučnosti na stavbě  
Největším zdrojem hluku bude především demolice stávající štítové stěny, dalšími 

zdroji hluku budou nákladní a automobilová vozidla, mechanismy pro řezání panelů 

apod. I přes tuto skutečnost se nepředpokládá nadměrná hlučnost v okolí stavby. Pro 

zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací 

při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

 zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve vzdálenějších polohách 

s ohledem na obytnou zástavbu 

 v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučně-

ny) 

 hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných 

ranních a pozdních večerních hodinách, budou tedy prováděny pouze 

v pracovní dny a to od 8:00 do 16:00hod. Platí zejména pro- činnost stavebními 

mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy. Výjimka se 

uděluje pouze v ojedinělých případech. 

 Stavební objekt se nachází v průmyslové zóně, tudíž se předpokládá, že zvýšená 

hladina hlučnosti nebude mít na okolní objekty zásadní vliv.  

 Velmi vhodné je informovat (nejlépe osobně) majitele a obyvatele domů a ob-

jektů v přilehlém okolí o výstavbě. Tímto se velmi často předejde neshodám a 

problémům právě s okolními majiteli objektů. 

Zamezení znečištění ovzduší  
Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, zejména v zařízeních ve kterých 

se upravují, dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné 

využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. 

 zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat 

 prašné materiály skladovat v uzavřených prostorech 

 v případě nutnosti zabezpečit kropení 

 na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 
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Zamezení znečištění zeminy 
Při provádění stavebních prací může dojít k úniku kapalin ze stavebních strojů.  
 

 Při přerušení práce se pod nádrž stroje uloží plechová vana, do které budou 

případné úniky kapalin odkapávat 

 V případě úniku do půdy a znečištění zeminy provozními kapalinami se provede 

ošetření zasaženého prostoru pomocí vápna nasypaného na dané místo.  

Zamezení znečištění vozovek 
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů náklad-

ních a stavebních strojů.  Nesmí dojít k znečištění přiléhající komunikace zablácením. 

Zablácené stroje budou při výjezdu očištěny vodou.  

Nakládání s odpady 
Na pozemku budou umístěny kontejnery na tříděný odpad, který vznikne pracovníky 

stavby, jedná se hlavně o plasty, papír a sklo. Tyto odpady je nutno třídit a následně 

ekologicky likvidovat na příslušných skládkách. Kontejnery budou průběžně vyprazdňo-

vány a vyváženy na skládku. Pro odpady vzniklé při stavebním procesu budou taktéž 

zřízeny kontejnery s pravidelným vyvážením na příslušné skládky. 

Recyklace demontované štítové stěny 

Panely budou demontovány tak, aby byly co nejméně poškozeny. Z důvodu ochrany 

životního prostředí a také z důvodu ekonomických. Po demontáži investor sjednal pro-

dej těchto použitých panelů za symbolickou cenu tzv. za odvoz. Pro investora tedy od-

padají náklady za recyklaci. Panely budou opětovně použity na jiném objektu. Tento 

způsob doporučuje i dodavatelská firma Kingspan, avšak u takto opětovně použitých 

panelů nezaručuje udávané vlastnosti.  

S demontovanými panely bude nakládáno takto:  

Panely na stávající hale jsou vyrobeny před rokem 2004, obsahují tedy látky poškozující 

ozónovou vrstvu (měkké a tvrdé freony) a proto se s nimi bude nakládat následovně: 

Zbylé odřezy, které vzniknou při demontáži, budou odvezeny dodavatelskou firmou do 

recyklačního střediska. Tam budou následně rozebrány na jednotlivé části. Ocel a hliník 

lze opakovaně recyklovat bez jakékoli degradace. Vnitřní a vnější vrstva bude tedy se-

jmuta a recyklována bez jakékoliv zátěže životního prostředí. Pro recyklaci vnitřní izola-

ce je v současné době využívána komerční služba zajišťující zodpovědné nakládání 

s panely. Pro recyklaci je úspěšně využito zařízení pro recyklaci ledniček. Největší vý-

hodou pro firmy recyklující izolaci z panelů je, že izolace je suchá a čistá, tedy v ideální 

podobě pro recyklaci a opětovné zpracování. [25] 
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Pro udržitelný rozvoj a ochrany životního prostředí je třeba dbát recyklačních zásad 

firmy Kingspan. Druhy recyklace panelů jsou znázorněny v následujícím schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Obrázek 4.14 Schéma recyklace panelů Kingspan 

S odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Předpokládané od-

pady a jejich nakládání je uvedeno v tabulce. [21] [24] 

Kód druhu 
odpadu 

Název druh odpadu kategorie Způsob 
recyklace 

20 03 01 směsný komunální odpad O Skládka 

17 04 05 Ocel a železo O Sběrný dvůr 

17 06 04 Tepelná izolace O Skládka 

15 01 06 Obalový materiál O Skládka 

15 01 03 Dřevěné obaly O spalovna 

15 01 02 plasty O skládka 

13 02 Oleji znečištěná zemina N skládka 

13 07 Kapalné paliva  N skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O skládka 

Tabulka 4.1 Tabulka odpadů vzniklých při opláštění haly 

4.11 Zdroje 

- Použité zdroje jsou uvedeny v kapitole 11. Použité zdroje 
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4.12   Přílohy 

4.12.1 Příloha č. 1 

4.12.1.1 výpis prvků pro opláštění panely Kingspan 

Panely Kingspan KS 1000 AWP 

stěna Ozn. 
délka šířka hmotnost hmotnost 

kusů 
∑ hmotnost 

[m] [m] [kg/m2 ]  1 panel [kg ] [kg ] 

JIH K1 6,00 1,00 12,77 76,62 36 2758,32 

  K2 6,30 1,00 12,77 81,09 6 486,54 

SEVER K1 6,00 1,00 12,77 76,62 26 1992,12 

  K2 6,30 1,00 12,77 81,09 10 810,90 

  K3 6,50 1,00 12,77 83,01 3 249,02 

  K1 6,00 1,00 12,77 76,62 5 383,10 

  K4 6,00 1,15 12,77 88,11 1 88,11 

ZÁPAD K5 4,70 1,00 12,77 60,02 8 480,15 

+ K6 4,50 1,00 12,77 57,47 4 229,86 

VÝCHOD K7 4,80 1,00 12,77 61,30 4 245,18 

  K8 4,50 1,00 12,77 57,47 4 229,86 

CELKEM:           107 7953,16 

Tabulka 4.2 Výpis prvků- stěnové panely 

Lemování, lišty, okapnice, spojovací materiál 
 

Svislá lišta 
 stěna délka [m] kusů 

JIH 6 7 

SEVER 

4 4 

1 2 

1,9 6 

ZÁPAD 
6,2 2 

4,2 1 

CELKEM   22 

Tabulka 4.3 Výpis prvků- svislá lišta 

Rohová lišta 
 délka [m] kusů 

6 1 

1,64 1 

4 2 

CELKEM 4 

Tabulka 4.4 Výpis prvků- rohová lišta 
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Soklová okapnice 
 stěna délka [m] kusů 

JIH 
6 6 

6,26 1 

SEVER 
6,5 2 

6 4 

ZÁPAD 

4,76 1 

6 1 

4,5 2 

VÝCHOD 4,5 1 

CELKEM:   18 

Tabulka 4.5 Výpis prvků- Soklová okapnice 

Ocelový nosič 
 stěna délka [m] kusů 

JIH 
6 6 

6,26 1 

SEVER 
6,5 2 

6 4 

ZÁPAD 

4,76 1 

6 1 

4,5 2 

VÝCHOD 4,5 1 

CELKEM:   18 

Tabulka 4.6 Výpis prvků- Ocelový nosič 

Šrouby EJOT,BS-R- 6.3x120-V16    
 

Stěna Kusů panelů 

JIH 112 

SEVER 136 

VÝCHOD 10 

ZÁPAD 64 

CELKEM 322 

Tabulka 4.7 Výpis prvků- Šrouby Ejot 

6x Šrouby EJOT,JZ2 63x100V16 (Připevnění stěnového panelu do ocelového sloupu u  
přístřešku) 
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Okenní lišty a lemování 
Ozn. délka [m] ks/1 okno ks/3 okna 

K145 
4 1 3 

1 2 6 

Z10 
4 2 6 

1 2 6 

K151 4 1 3 

Tabulka 4.8 Výpis prvků- Okenní lišty a lemování 

Lišty a lemování pro vrata 

umístění Ozn. délka [m] ks/1 vrata ks/2 vrata 

nadpraží K157 5,6 1 2 

  K158 5,6 1 2 

  K197 5,6 1 2 

celkem     3 6 

ostění K197 3,7 2 4 

  K165 3,7 2 4 

celkem     4 8 

Tabulka 4.9 Výpis prvků- Lišty a lemování pro vrata 

4.12.2 výpis prvků pro opláštění trapézovým plechem 

Trapézový plech T8, tl. 0,7mm 

Ozn. 
délka šířka hmotnost hmotnost 

kusů 
∑hmotnost 

[m] [m] [kg/m2] 1 plech [kg] [kg] 

P1 4,4 1,25 6,44 35,42 1 35,42 

P2 4,4 1,00 6,44 28,34 2 56,67 

P3 4,4 1 - 1,2 6,44 4,84 1 4,84 

P4 5,85 1,25 6,44 47,09 1 47,09 

P5 5,9 1,00 6,44 37,67 3 113,02 

P6 10 1,25 6,44 80,50 1 80,50 

P7 1,1 1,00 6,44 7,08 2 14,17 

P8 6,25 1,00 6,44 40,25 1 40,25 

P9 1,05 1,00 6,44 6,76 2 13,52 

P10 1,05 1,25 6,44 8,45 1 8,45 

CELKEM           351,71 

Tabulka 4.10 Výpis prvků- Trapézový plech 
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Pomocná paždíková konstrukce:   
- Z profil        
- tl. plechu 2,5mm 
- délka 4,3m 
- celkem 6 kusů 

 

Okapnice OP 170: 
délka [m] kusů 

6 1 

1 2 

0,85 1 

4,4 1 

Tabulka 4.11 Výpis prvků- Okapnice pro ocelový přístřešek 

Nároží SN 146:    
- Délka 4,3m     
- Celkem 3 kusy    

 
Kout SK 146: 

- Délka 4,3m    
- Celkem 3 kusy    

 
Samovrtný šroub SOT3: 

-  Celkem 70 kusů  
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5.1 Obecné informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Přístavba haly na parcele 421/12 
Účel stavby:    Přístavba výrobní haly  
Místo stavby:   Veřovice, parc. Číslo 421/12 
Kraj:    Moravskoslezký 
Okres:    Nový Jičín 
Obec:    742 73 Veřovice 
Katastrální území:  780367 Veřovice 
Parcela číslo:   421/12 
Výměra pozemku:  5780m2 

Výměra stávající stavby: 303m2 

Stavební úřad:   Frenštát pod Radhoštěm 
Charakter stavby:  průmyslová 
 
Projektant:   Ing. Jaroslav Geryk 
    Veřovice 210, 742 73 Veřovice 

IČ: 63050749 
Číslo autorizace: 1100172 
 

Investor:   MATUŠ TRADE s.r.o. 
Veřovice 174 
742 73 Veřovice   

5.1.2 Informace o rozsahu stavby 

SO01 stávající hala:    zastavěná plocha: 303 m2 

SO02 hlavní přístavba haly:   zastavěná plocha: 652,4 m2 
SO03 přístavek hlavní přístavby:  zastavěná plocha: 204,67 m2 
SO04 Ocelový přístřešek:   zastavěná plocha: 55,9 m2 

5.1.3 Informace o staveništi  

Staveniště bude zřízeno a užíváno dle platných předpisů. Zařízení staveniště je defino-

váno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. „Zákon o územním plánování a stavebním 

řádu“. 

Pozemek stavby se nachází v okrajové, západní části obce Veřovice. Tato část obce je 

vedena jako průmyslová zóna, tudíž se zde nachází i mnoho dalších průmyslových sta-

veb. Tato oblast je hlavním dopravním tahem pro směr Kopřivnice, Štramberk.  V rámci 

realizace stávající haly byl zbudován i vjezd na parcelu, který je napojen na komunikaci 

II. třídy, která je ve vlastnictví Moravskoslezkého kraje. Tento sjezd vede zároveň přes 

parcelu č. 421/2 ve vlastnictví obce Veřovice. 
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Plocha staveniště se nachází již v zastavěném areálu firmy Matuš Trade s.r.o. Na vý-

chodní části se nachází stávající výrobní hala o celkové výměře 303 m2. Na severní a 

východní části pozemku jsou stávající zpevněné plochy sloužící zejména k parkování 

vozidel, zbývající plochy jsou zatravněné. Do stávajícího objektu je přístup hlavním 

vstupem z východní strany, a dále rolovacími vraty ze strany severní. Samotná výstavba 

rozšíření haly se bude odehrávat směrem od stávající haly k západní ploše pozemku. 

Pozemek staveniště je rovinatý, bez křovin a porostů, které by bylo nutno odstraňovat.  

Pozemek je oplocen pouze z části, u vjezdu na parcelu je opatřen elektrickými vraty.  

V zadní části staveniště, v blízkosti budoucí přístavby, bude provedeno zpevnění po-

vrchu, zhutněnou štěrkovou vrstvou tl. 200mm. 

Před započetím výkopových prací bude v celé ploše budoucí přístavby stržena ornice, 

po vybudování základových patek bude tato plocha zhutněna a zasypána v celé ploše 

vrstvou štěrku o mocnosti 300mm.  

Celková plocha staveniště je 5780m2  

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.1 Letecký snímek firmy Matuš Trade před výstavbou nové přístavby 

5.2 Prostorové uspořádání objektu 

Objekt je tvořen stávající halou, ke které bude přistavena nová výrobní hala, jejíž hlavní 

trakt umožní instalaci jeřábové dráhy. Součástí přístavby je i nižší boční přístavek, který 

bude sloužit pro uskladnění materiálu určeného pro výrobu i expedici. Další součástí je 

i ocelový přístřešek před hlavními vraty stávající haly, který bude smontován již před 

výstavbou hlavní přístavby.  
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5.2.1 Stavební objekty 

Stavba je členěna na objekty: 
SO01 stávající hala 
SO02 hlavní přístavba haly 
SO03 přístavek hlavní přístavby 
SO04 Ocelový přístřešek 
SO05 stávající zpevněná plocha 
SO06 Nová zpevněná plocha 
SO07 oplocení 
SO08 kanalizační přípojka- jednotná kanalizace 

5.3 Staveništní doprava 

5.3.1 Povrchy komunikací pro pojezdy stavebních mechanizmů 

Vjezd a přední část pozemku je řešena stávající betonovou plochou. Na tuto plochu 

bude navazovat zpevněný povrch tvořen zhutněnou vrstvou štěrku o tl. 200mm. Tato 

zhutněná vrstva bude zřízena kolem celého budoucího objektu. Plocha uvnitř budoucí-

ho objektu bude v celém rozsahu opatřena taktéž zhutněnou vrstvou štěrku o tl. 

300mm. Pod štěrkovou vrstvou bude položena geotextílie.    

5.3.2 Doprava materiálu na pracoviště 

Prvky budou na stavbu dovezeny tahačem Stralis HI- WAY s valníkem Schvarzmuller. 

Těžký, nadrozměrný náklad, konkrétně prefabrikované vazníky budou dopraveny po-

mocí plošinového návěsu Meusburger. Řidiči těchto souprav bude dbát pokynům ve-

doucího čety a přistaví návěs tak, aby bylo možné pomocí autojeřábu odebírat prvky 

přímo z návěsu. Vazníky se budou přepravovat jedním návěsem. Z tohoto důvodu bu-

dou vazníky z prvního návěsu složeny na zpevněnou plochu tak, aby byl plošinový ná-

věs uvolněn a mohl jet do výrobny pro zbylé vazníky. Po složení vazníků bude speciální 

plošinový návěs zatažen do klasické délky. 

Drobný materiál, a také ocelové prvky pro konstrukci přístřešku budou na stavbu do-

praveny nákladním automobilem s valníkem, tyto materiály budou dočasně přeloženy 

na příslušné plochy, případně do uzamykatelných skladů.  Ostatní drobný materiál bu-

de po stavbě transportován ručně nebo na kolečkách.  

5.3.3 Doprava materiálu po pracovišti 

Pro vertikální dopravu budou použity autojeřáby Liebherr LTM 1040 a LTM 1090/2. Pro 

zapatkování autojeřábu je určena štěrková zpevněná plocha o mocnosti 200 a 300mm. 

Samotné zapatkování bude provedeno na dřevěných klíncích. Čerstvá betonová směs 

bude dopravována prostřednictvím autodomíchávače a autočerpadla. Pro práci osob 

ve výškách a dopravu drobného materiálu do výšek budou sloužit montážní nůžkové 



 
  103 
 

plošiny. Pomocí hydraulické ruky upnuté na tahači, budou montovány stěnové panely 

k nosné konstrukci.  

5.4 Objekty zařízení staveniště 

5.4.1 Vodovodní přípojka 

Přípojka vody pro staveniště bude napojena na areálový rozvod, v místě trvalé přípojky 

vody pro stavbu. Rozvod vody po staveništi a k objektům zařízení staveniště bude zajiš-

těn vnitrostaveništním rozvodem. 

Vodovodní přípojka je nutná pro potřebu výroby betonové směsi na drobné dobeto-

návky během celé výstavby a následné ošetřování betonu. V případě sucha a prašnosti 

bude probíhat kropení staveniště. Dále bude využita při čištění pomůcek a nástrojů, 

případně čištění strojů před výjezdem na komunikaci. Staveništní rozvody jsou uloženy 

na terénu a opatřeny chráničkou.  

Voda pro sociální a provozní potřeby na staveništi bude odebírána ze stávajícího areá-

lového rozvodu vody. Případná potřeba požární vody bude zajištěna z hydrantu na po-

trubí. 

5.4.2 Elektrická přípojka 

Přípojka elektrické energie bude řešena prostřednictvím staveništního rozvaděče, na-

pojeného na hlavní rozvodní skříň. Tato přípojka bude sloužit k dodání energie zejména 

pro stroje a zařízení na staveništi- svářecí agregát, vrtačky, míchačka, brusky, apod. 

5.4.3 Oplocení 

Vjezd na pozemek je opatřen stávající bránou. Tato brána je uzamykatelná 

s elektrickým pohonem na dálkové otevírání. Část objektu je opatřen stávajícím oplo-

cením, tvořeno kovovými sloupky výšky 1,8m s betonovým základem a kovovým pleti-

vem. Realizace oplocení pozemku proběhla před započetím stavebních prací přistavo-

vané části. Z důvodu špatné dostupnosti a nedostatečného prostoru pro montáž opláš-

tění jižní strany objektu, nebylo z této strany prozatím oplocení provedeno. Tato strana 

bude opatřena provizorním oplocením, které nebude umístěno na hranici pozemku, 

ale na pozemku sousedním, konkrétně na parcele č. 421/8 a parc. č. 421/14 

Parcela č. 421/8 a parcela č. 421/14 je ve vlastnictví Tomáše Krutila a Michala Pitráka. 

Investor požádal vlastníka o zábor části těchto pozemků po dobu výstavby. Na základě 

písemné dohody vlastník poskytne tyto pozemky za smluvní poplatek 1 Kč na den. 

Podmínkou pro zapůjčení je revitalizace pozemků do původního stavu po ukončení 

všech prací.  
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Obrázek 5.2 Provizorní mobilní oplocení 

U vjezdu na pozemek budou na příjezdové bráně vyvěšeny výstražné tabule upozorňu-

jící na zákaz vstupu nepovolaným osobám, a to z důvodu možného zranění těchto 

osob.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.3 Výstražné tabule 

5.4.4 Staveništní buňky 

Hlavní zázemí pro pracovníky bude tvořit stávající hala. V 1. NP bude k dispozici převlé-

kárna, sprchy, toalety a kuchyňka. Konkrétně jsou to prostory 106- šatna, 107- kuchyň-

ka,  109, 110, 111- toalety, 108, 112- sprchy. Celkem jsou k dispozici 2 toalety a 4 spr-

chové kouty. Pro mistra bude vyhrazena uzamykatelná kancelář v 1.NP v místnosti 103.  

Tyto prostory budou využívány pouze zaměstnanci zhotovitele stavby. Schéma těchto 

prostor je uvedeno ve výkrese č. B1.3. Zaměstnanci investora budou využívat prostory 

pro hygienu, převléknutí a úschovnu v 2.NP.  

Jelikož budou pracovníci zhotovitele stavby využívat vnitřní prostory stávající budovy, 

budou před začátkem výstavby řádně poučeni a proškoleni o užívání těchto prostor. 

V případě poškození a devastace poskytnutých prostor včetně příslušného vybavení a 
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zařízení, jim budou uděleny sankce ve výši oprav případných škod. Mistr bude každý 

den, ráno při příchodu a odpoledne při odchodu, kontrolovat bezvadný stav vnitřních 

prostor. Za poškození se považuje například rozbití obkladu, sanitárního vybavení, šat-

ních skříněk apod.  

Ověření kapacit hygienických zařízení pro pracovníky: 

 Na 1 pracovníka má připadnout 1,25m2 podlahové plochy- max. počet pracov-
níků na směně je 10, což je 12,5 m2, šatna má půdorysnou plochu 13,1 m2 

 Na 10 osob má připadnout 1 umyvadlo- v prostoru pro pracovníky jsou celkem 
dvě umyvadla 

 Na 15 osob připadá 1 sprchová kabina- zázemí pro pracovníky obsahuje 4 
sprchy  

 Na 10 mužů připadá 1 wc- zázemí pro pracovníky obsahuje 2 záchodové mísy 

5.4.5 Plochy a skládky zařízení staveniště 

Na pozemku investora budou umístěny dva skladovací, uzamykatelné kontejnery na 

potřebné stroje (kladiva, vrtačky, míchačka apod.) a drobný materiál (suché betonové 

směsi apod.). Tyto sklady budou umístěny v přední části pozemku na východní straně.  

Před započetím výkopových prací bude v celé ploše budoucí přístavby stržena ornice, 

po vybudování základových patek bude tato plocha zhutněna, zasypána a následně 

zhutněna v celé ploše vrstvou štěrku o mocnosti 300mm. Pod touto vrstvou bude vlo-

žena geotextílie. Tento podsyp bude sloužit jako příležitostná skládka prefabrikovaných 

prvků, které budou před montáží provizorně odkládány z návěsu, z důvodu urychlení 

dovážky. Podsyp poslouží i jako zpevněná plocha pro pojezd autojeřábů a nákladních 

automobilů s prvky, které budou vykládány přímo z návěsu. Následně bude štěrková 

vrstva opět zhutněna, upravena a využita jako podkladní vrstva budoucí podlahy. 

Kolem celé přístavby je navržena zpevněná betonová plocha, která bude provedena až 

po zhotovení celého objektu. Před započetím hrubé vrchní stavby bude v těchto mís-

tech navezena a zhutněna vrstva štěrkového lože o mocnosti 200mm. Provede se sou-

časně s položením a zhutněním štěrku v místech budoucí podlahy přístavby. Pod touto 

vrstvou bude taktéž uložena geotextílie.  

Skladovací plochy pro Kingspan panely budou zřízeny v těsné blízkosti konstrukce tak, 

aby nedocházelo k velkým pozdějším přesunům. Pro panely budou zřízeny dvě sklado-

vací plochy. A to v zadní části pozemku na severní straně a dále na protější straně ob-

jektu – viz. výkres č. B1.2 zařízení staveniště - opláštění. Jednotlivé svazky budou skla-

dovány na příslušné skládce, dle toho v jakém místě budou montovány ke konstrukci. 

Panely budou uloženy na podložkách, které jsou součástí svazku. 
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5.4.6 Míchací centrum  

Stavební míchačka bude využita jen příležitostně, v případě malých dobetonávek. Jinak 

veškerou betonáž obstará autodomíchávač s autočerpadlem. Prostor pro míchačku 

bude vyhrazen na severní straně u stávající haly. Zde bude přivedena přípojka vody a 

elektrické energie o 230 V. Pytlové směsi sem budou dopravovány ze skladu, na koleč-

kách. Plocha míchacího centra bude zpevněna štěrkovým násypem.  

5.5 Ostraha na staveništi 

Areál firmy je střežen kamerovým systémem. Na staveništi se nebudou volně vyskyto-

vat nástroje, nářadí a materiály u kterých by byla možnost odcizení, všechny tyto 

předměty budou uzamknuty ve skladu nebo v kanceláři stavbyvedoucího. Z těchto dů-

vodů nebude ostraha nutná. 

 

 
 
 
 

Obrázek 5.4 Upozornění o kamerovém systému   

5.6 Oklepová plocha 

Pojezdové plochy na pozemku budou opatřeny štěrkovou vrstvou, z tohoto důvodu se 

nepředpokládá zablácení vozidel vyjíždějících ze stavby.  V případě znečištění a zablá-

cení vozidel, proběhne jejich očištění vodou ještě před výjezdem na veřejnou komuni-

kaci. V případě nadměrného znečištění přilehlé komunikace bude objednán samosběr-

ný zametač, který vlastní technické služby města Frenštát pod Radhoštěm. 

5.7 Parkovací plochy pro osobní automobily 

Na pozemku je již zpevněná (betonová) parkovací plocha o 7- mi parkovacích místech. 

Parkoviště se nachází před hlavním vstupem do stávající haly. V době výstavby hrubé 

vrchní stavby (prefabrikované prvky), zde nebude umožněno parkování osobních vozi-

del. To z důvodů potřeby většího manipulačního prostoru pro nákladní automobily, 

zásobující stavbu prefabrikovanými prvky. Všichni zaměstnanci budou s touto informa-

cí obeznámeni. Během celé výstavby je dohodnuto parkovaní osobních automobilů 

zaměstnanců na sousedním pozemku v areálu firmy A.P.S. s.r.o.   
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5.8 Osvětlení staveniště 

Z hlediska osvětlení bude staveniště zajištěno stávajícími svítilnami, které jsou monto-

vány na konstrukci původní haly. Toto osvětlení je instalováno na východním průčelí 

haly, před hlavním vstupem do budovy.  Tímto je zajištěno osvětlení příjezdové cesty a 

parkoviště pro osobní automobily. Vzhledem k ročnímu období plánované výstavby, 

není předpokládaná potřeba osvětlení zadních prostor staveniště.  

5.9 Požární bezpečnost na staveništi 

Ve stávajícím objektu jsou instalovány hasicí přístroje, dle požadavků hasičského zá-

chranného sboru. Při pracích na stavbě bude manipulováno i s hořlavým materiálem. 

Pro případ možného vzniku požáru, bude u hlavního vstupu a vrat do stávajícího objek-

tu umístěn přenosný hasicí přístroj s práškovou náplní. Musí být zabezpečen a také 

zajištěn proti překlopení.    

 

 

 

 

 
 

Obrázek 5.5 Hasicí přístroj 

5.10    Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Veškeré práce budou prováděny a kontrolovány v souladu s platnou legislativou.   

Zaměstnavatel i zaměstnanci musí dodržovat pracovní právo, které je dáno zákonem č. 

262/ 2006 Sb. - Zákoník práce.  Dále je nutno dodržovat zákon č. 309 / 2006 Sb. „ Zá-

kon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ [5] [6] 

Všichni pracovníci musí dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimál-

ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“ A nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. „O Bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.“ Musí být seznámeni 

s technologickým postupem výstavby. Práce specializované mohou vykonávat jen kvali-

fikované a zdravotně způsobilé osoby. [7] [8] 

Bezpečnost práce a návrh opatření je řešen v kapitole: 10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci 
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5.11    Ochrana životního prostředí 

U stávající zpevněné plochy na úrovni nové přístavby budou umístěny kontejnery na 

tříděný odpad, který vznikne buď, stavebním procesem, nebo samotnými pracovníky 

stavby. Jedná se o odpady typu papír, plasty, sklo a směsný komunální odpad. Tyto 

odpady budou vyváženy technickými službami města Frenštát pod Radhoštěm na pří-

slušné skládky. Dále zde bude umístěn kontejner na staveništní odpad. Tento kontejner 

bude zapůjčen od firmy Jaromír Novák- ZÁSOBNÍKY CZ z nedalekého Valašského Mezi-

říčí. Celkové rozměry kontejneru jsou 4200 x 2000 x 1120 mm, vnitřní rozměry 4020 x 

1920 x 960 mm, s celkovým objemem 7,4 m3. Kontejner má pevné bočnice a zadní 

dvoukřídlé otevírání do stran. Odvoz tohoto kontejneru na příslušné skládky zajistí ná-

kladní automobil Avia D120. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázek 5.6 Kontejner pro odpad 

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba dále dbát na:  

 Ochranu zeminy před znečištěním hlavně ropnými produkty 

 Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 

v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných únikům ropných 

látek. Při přerušení práce se pod nádrž stroje uloží plechová vana, do které bu-

dou případné úniky kapalin odkapávat 

 Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

 Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů 

nákladních a stavebních strojů tj. před výjezdem z hlavního staveniště vybuduje 

dodavatel stavby zpevněnou plochu pro hrubé čištění stavebních mechanizmů 

(spodků nákladních aut).  

 Zamezení znečištění ovzduší  

 Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se 

vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají anebo skladují prašné látky, je 

potřeba využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. 
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 prašné materiály skladovat v uzavřených silech 
 v případě nutnosti zabezpečit kropení 
 na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 

5.12    Pracovní doba  

Práce budou probíhat od pondělí do pátku. Jestliže si to technologie bude vyžadovat, 

práce budou muset probíhat i v sobotu, případně v neděli. O této skutečnosti budou 

všichni pracovníci s předstihem informováni. Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 

16:00 hod. s půlhodinovou pauzou na oběd a dvěma 15-ti minutovými pauzami na sva-

činu.  Pracovní doba může být prodloužena, maximálně však do 19:00 hod. nesmí dojít 

k narušení hygienické normy hluku v pozdějších večerních hodinách.  
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5.13    Přílohy  

5.13.1 Příloha č. 1 

5.13.1.1 Skladovací kontejner FCA 5 

Skladovací kontejnery budou zapůjčeny z Valašského Meziříčí, od firmy Jaromír Novák- 

ZÁSOBNÍKY CZ. Kontejner je vyroben z trapézového plechu o síle 0,75mm, nosné profi-

ly 2 mm a dřevěná podlaha o tloušťce 35 mm. Součástí kontejneru jsou dvoukřídlé dve-

ře 1390 x 1390 s klikou a zámkem, umístěné na čelní stěně. Disponuje jeřábovými 

úchyty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 5.7 Skladovací kontejner FCA5  

Parametry: 
Model   FCA 5 
Kusů   2 
Hmotnost 670 kg 
Vnější rozměry 
Délka  5000 mm 
Šířka  2200 mm 
Výška  2200 mm 
Vnitřní rozměry 
Délka  4840 mm 
Šířka  2000 mm 
Výška  2000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obrázek 5.8 Rozměry skladovacího kontejneru 
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5.13.2 Příloha č. 2 

5.13.2.1 Dimenze staveništních přípojek 

potřeba energie pro elektrické nářadí pro montáž skeletu 

Přístroj příkon (kW) počet (ks) celkem (kW) 

Svářečka Einhell BT-EW 160 4 1 4 

Úhlová bruska Einhell RT- AG 115 0,6 1 0,6 

Ponorný vibrátor WACKER M 2000  1,5 1 1,5 

vrtací a sekací kladivo  Makita HR2611FT 0,08 1 0,08 

Průmyslový vysavač Makita 446LX 1,5 1 1,5 

Rázový utahovák 300Nm 0,47 1 0,47 

Stavební míchačka Atika SX 145 0,7 1 0,7 

celkový příkon P1.1 8,85 

Tabulka 5.1 Dimenze staveništních přípojek- montáž skeletu 

S= 1,1* ((0,5*P1.1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1.1)2))1/2 
S= 1,1* ((0,5*8,85 + 0,8*0)2 + (0,7*8,85)2)1/2 

S= 8,37 kW 
 

potřeba energie pro elektrické nářadí pro opláštění 

Přístroj příkon ( kW) počet (ks) celkem (kW) 

Rázový utahovák 300Nm 0,47 1 0,47 

vrtací a sekací kladivo  Makita HR2611FT 0,08 1 0,08 

Okružní pila Makita 5103R 2,1 1 2,1 

přímočará pila Ejot 150 1,1 1 1,1 

Celkový příkon P1.2 3,75 

Tabulka 5.2 Dimenze staveništních přípojek- opláštění 

S= 1,1* ((0,5*P1.2 + 0,8*P2+P3)2 + (0,7*P1.2)2))1/2 
S= 1,1* ((0,5*3,75 + 0,8*0)2 + (0,7*3,75)2)1/2 

S= 3,55 kW 
 
Požadovaný příkon elektrické energie je 8,37 kW. 
 
vysvětlivky 
1,1 koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
0,5 koeficient současnosti chodu elektrických motorů 
0,7 koeficient současnosti chodu elektrických motorů 
0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
P2 Potřeba energie pro vnitřní osvětlení (vzhledem k využití prostor ve stávající  
 hale, je tato potřeba nulová) 
P3 Potřeba energie pro vnější osvětlení 
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5.13.2.2 Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 

 
Potřeba vody pro provozní účely 

úkon počet m.j. m. j. střední norma (l) spotřeba celkem (l) 

ošetřování betonu 410 m² 30 12300 

případné dobetonávky 0,45 m³ 150 67,5 

kropení staveništní cesty  -   -    500 

celkem  12867,5 

Tabulka 5.3 Potřeba vody pro provozní účely 

Potřeba vody pro hygienické účely – montáž skeletu 

úkon počet m.j. m. j.  střední norma (l) spotřeba celkem (l) 

umyvadla, wc 13 1 pracovník 30 390 

sprchy 10 1 pracovník 45 450 

celkem  840 

Tabulka 5.4 Potřeba vody pro hygienické účely- montáž skeletu 

Potřeba vody pro hygienické účely - opláštění 

úkon počet m.j. m. j.  střední norma (l) spotřeba celkem (l) 

umyvadla, wc 8 1 pracovník 30 240 

sprchy 7 1 pracovník 45 315 

celkem  555 

Tabulka 5.5 Potřeba vody pro hygienické účely- opláštění 

Výpočet potřeby vody pro provozní účely 
 Qa1 = (Sn*kn) / (t*3600)= (12867,5 * 1,5) / (8 * 3600) = 0,67 l/s 
 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely (pro hrubou vrchní stavbu) 
Qb = (Pp *Ns*kn) / (t*3600) = (840 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,079 l/s 
 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely (pro opláštění) 
Qb = (Pp *Ns*kn) / (t*3600) = (555 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,052 l/s 
 
Jelikož rozvody vody budou napojeny přímo na areálový rozvod pomocí stavební hadi-
ce, není nutno navrhovat potrubí a jeho světlost. 
 
Vysvětlivky 
Sn spotřeba vody za den provozní účely (l) 
PP spotřeba vody za den hygienické účely (l) 
Kn koeficient nerovnoměrnosti odběru  
t čas, po který je dobra odebírána 
Ns norma spotřeby vody na osobu a den 
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6.1 Stroje a zařízení pro montovaný skelet 

6.1.1 Doprava materiálu na pracoviště 

6.1.1.1 Tahač Scania R580 

Tímto tahačem s návěsem bude dopravována většina prvků, všechny prefabrikované a 

některé ocelové. Prefabrikované prvky budou na místo dováženy z výrobny IP Systém, 

která se nachází v  Olomouci. Ocelové prvky, konkrétně nosníky jeřábové dráhy budou 

dopraveny z firmy ferona a.s., která sídlí v Ostravě na ulici Plzeňská. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6.1 Tahač scaniaR580 

Technické a rozměrové parametry: 
G Celková délka     6803 mm 
W Celková šířka     2500 mm 
O Celková výška     3618 mm 
I  Převis  před osou přední nápravy  1458 mm 
J Převis za osu zadní nápravy   780 mm 
A rozvor      3100 mm 
B  vzdálenost os zadní nápravy   1445 mm 
Z Přesah kabiny za přední nápravu  1278 mm 
Celková hmotnost vozidla    9020 kg 
Povolené zatížení přední nápravy   7 700 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy   18 000kg 
Maximální výkon motoru    426 kW 
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6.1.1.2 3- nápravový valníkový návěs Schvarzmuller 

Prostřednictvím návěsu budou přepravovány prefabrikované dílce- sloupy, základové 

nosníky, parapetní nosníky, střešní nosníky, ztužidla a střešní kazetové desky. Dále bu-

de využit pro přepravu ocelových nosníků jeřábové dráhy. [29] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.2 Návěs Schvarzmuller 

Technické a rozměrové parametry: 

Celková hmotnost soupravy (povolená) 42t 

Celková hmotnost (technická)   39t 

Zatížení náprav (technické)    27t 

Zatížení točnice (technické)   12t 

Vlastní hmotnost cca     5,6 t 

Vnitřní délka ložné plochy cca   13620mm 

Vnitřní šířka ložné plochy cca   2480mm 

Celková šířka     2550 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.3 Návěs Schvarzmuller- rozměry 
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6.1.1.3 Návěs Meusburger 

Tento 3- nápravový mega – plošinový návěs s teleskopickou ložnou plochou bude pou-

žit pro přepravu nadrozměrného nákladu a to konkrétně pro prefabrikované vazníky o 

celkové délce 15,2m. Návěs má v zataženém stavu délku 13, 58m, v roztaženém stavu 

má délku 20,58m. [30] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.4 Návěs Meusburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.5 Návěs Meusburger – rozměry 
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Technické a rozměrové parametry 
Celková šířka = šířka rámu   2 550 mm 
Délka ložné plochy    13 580 mm 
Teleskopicky roztažitelná o 7m až na  20 580 mm 
Délka přední / zadní plošiny bez zešikmení 4 100/ 8 980 mm 
Zešikmení vzadu    500 x 100 mm 
Spojovací výška tahače   980 mm 
    
Celková hmotnost návěsu   48 000 kg 
Zatížení točnice    18 000 kg 
Zatížení náprav    3 x 10 000 kg 
Nosnost cca     38 300 kg 

Bodové zatížení 30 tun na 3m v neroztaženém stavu 

Podvozek s teleskopickým centrálním ramenem, délka roztažení cca 7m, po 500 mm 

vždy pneumaticky zajištěno 
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6.1.1.4 Nákladní automobil Avia D120 model E  

Automobil bude spolu s valníkovým kontejnerem přepravovat materiály pro ocelový 

přístřešek- sloupky, vazníky, vaznice, apod. Dále bude přepravovat drobný a pomocný 

materiál potřebný k výstavbě haly. [31] 

Rozměry automobilu: 
A rozvor nápravy    4500 mm 
B Převis zadní nápravy    2020 mm 
C Celková délka     7745 mm 
D vzdálenost od kabiny k ose zadní nápravy 3830 mm 
E Rozchod kol přední nápravy   1845 mm 
F Rozchod kol zadní nápravy   1740 mm 
 Celková šířka     2200 mm 
 
Technické parametry: 
Celková hmotnost   11 990 kg 
Max. zatížení přední nápravy  4200 kg 
Max. zatížení zadní nápravy  8200 kg 
Maximální výkon motoru  117kW (při 2500 ot/min.)  
Maximální rychlost   120 km/hod 
Poloměr otáčení   8500 mm 
Nádrž na palivo   120 l 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obrázek 6.6 Nákladní automobil Avia 
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6.1.1.5 Valníkový kontejner  

Kontejner je součástí nákladního automobilu Avia D120. [32] 

Technické a rozměrové parametry:  
A1 délka kontejneru 6215 mm 
A2 Ložná délka  6000 mm 
B1 Celková šířka  2275 mm 
B2 Ložná šířka  2255 mm 
C1 Celková výška bočnic 845 mm 
C2 Ložná výška bočnic 600 mm 
 Obsah   8,15 m3 

 Nosnost  10 t 
 Hmotnost  1047 kg 
 
 
 

 

 

 

 

     

Obrázek 6.7 Rozměry valníkového kontejneru 
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6.1.2 Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 8C 

Pomocí autodomíchávače bude na stavbu dopravován beton z betonárky Frischbeton, 

vzdálené cca 15km od místa stavby. Betonová směs bude dopravována pro zálivku kali-

chů patek a potřebných dobetonávek (1x). Následně také pro zmonolitnění střešních 

kazet a dobetonávku okrajů střechy (2x). [33] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6.8 Autodomíchávač Schwing Stetter 

 
Technické a rozměrové parametry: 
Jmenovitý objem  9 m3 
Geometr. objem  14120 l 
Vodorys   9340 l 
Stupeň plnění   56,7 % 
Sklon bubnu   12,45 ° 
Hm. nástavby  3370 kg 
A - Průměr bubnu  2300 mm 
B - Výška násypky  2499 mm 
C - Průjezd. výška  2503 mm 
D - Výsypná výška  1101 mm 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.9 Rozměry autodomíchávače 

 



 
  121 
 

6.1.3 Doprava materiálu po pracovišti 

6.1.3.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 

Autojeřáb bude použit pro montáž nadrozměrných vazníků. Tento autojeřáb bude po-

skytnut od  firmy Hanyš, která sídlí na ulici Frýdecká 819, Ostrava- Vratimov 739 32. 

Sídlo firmy je vzdáleno cca 50km od místa stavby. [34] 

Technické a rozměrové parametry: 
Délka      13 241mm 
Šířka      2 750 mm 
Výška      3 950 mm 
Maximální nosnost    90 t v rozsahu 3m 
Teleskopické rameno    11,7 – 52 m 
Maximální rychlost jeřábu   76 km/h 
Provozní hmotnost jeřábu   48 tun 
Celková protiváha    20 tun 
Průjezdnost (v/š)    3,95m / 2,75m 
 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6.10 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2- Rozměry 
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Obrázek 6.11 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 6.12 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2- zátěžová diagram 

Posouzení únosnosti autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 viz. výkres č. B1.8 
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6.1.3.2 Autojeřáb Liebherr 1040 

Autojeřáb bude použit pro montáž všech prvků skeletu, kromě vazníků. Tento autoje-

řáb bude poskytnut od  firmy Hanyš, která sídlí na ulici Frýdecká 819, Ostrava- Vrati-

mov 739 32. Sídlo firmy je vzdáleno cca 50 km od místa stavby. [34] 

Technické a rozměrové parametry: 
Délka      10 520mm 
Šířka      2 500 mm 
Výška      3 500 mm 
Maximální nosnost    40 t v rozsahu 3m 
Teleskopické rameno    10,52 – 35 m 
Provozní hmotnost jeřábu   24 tun 
Průjezdnost (v/š)    3,5m / 2,5m 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.13 Autojeřáb Liebherr LTM 1040- rozměry 
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Obrázek 6.14 Autojeřáb Liebherr LTM 1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 6.15 Autojeřáb Liebherr LTM 1040- zátěžový diagram 

Posouzení únosnosti autojeřábu viz. výkres č. B1. 6 a B1.7 
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6.1.3.3 Autočerpadlo - výložník Schwing Stetter S 31 X 

Pomocí čerpadla bude betonová směs dopravena na daná místa- betonová zálivka 

střešních kazet, dobetonávka krajů střechy. [33] 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6.16 Autočerpadlo   

Technické parametry: 
Výložník S 31 XT:      
Vertikální dosah    30,5 m   
Horizontální dosah   30 m   
(od osy otoče výložníku)    
Počet ramen     4   
Dopravní potrubí    DN 125   
Délka koncové hadice   4m    
Pracovní rádius otoče    550° 
Systém zapatkování    XH 
Zapatkování podpěr – přední  6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní   5,70 m 
 
Čerpací jednotka P 2020  
Pohon     320 l/min 
Dopravní válec   200x2000 mm 
Hydraulický válec   120/80 mm 
Počet zdvihů    24 x/min 
Dopravované množství  90 m3/h 
Tlak betonu max.   108 bar 
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Obrázek 6.17 Posouzení dosahu autočerpadla 

 

Posouzení dosahu autočerpadla 

Bod A   nejvzdálenější místo pro betonáž od stroje   

Vzdálenost cca 24m, výška max. 10m ->vyhoví 
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6.1.3.4 Samohybná nůžková pracovní plošina- STATECH GSTM2632 

Tato plošina bude využívána při montáži prefabrikovaných dílu a při všech ostatních 

pracích ve výškách. [35] 

Technické parametry 
Nosnost:    227 kg 
Max. počet osob:    2 
Pohon:     24VDC (4x 6V, 225 Ah baterie) 
Rychlost pojezdu složené plošiny: 3,5km/h 
Rychlost pojezdu zvednuté plošiny: 0,8km/h 
Maximální stoupání terénu:  25% 
Ovládání:     proporcionální 
 
Rozměrové parametry 

Max. pracovní výška:  9,8m 
A: Max. výška podlahy:  7,8m 
B: Délka koše:   2,26m 

Délka koše s rozšířením: 3,18m 
Rozšíření koše:  0,91m 

C: Šířka koše:   0,81m 
Výška zábradlí:  1,1m 

D: Výška plošiny  
o v transportní poloze:   2,26m 
o se složeným zábradlím: 1,91m 

E: délka plošiny: 
o zasunutý koš:  2,44m 
o rozšířená koš:  3,33m 

F: šířka plošiny:   0,81m 
G: Rozvor:   1,85m 
H: Světlost podvozku:  0,09m 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.18 Rozměry nůžkové montážní plošiny 
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6.1.4 Elektrické stroje a nářadí 

6.1.4.1 Svářečka Einhell BT-EW 160 

Pomocí svářečky budou provedeny spoje mezi jednotlivými prefabrikovanými a ocelo-

vými prvky. Dále bude také využita pro spojování prvků ocelového přístřešku. [36] 

Rozměrové parametry: 
Délka  420 mm  
Šířka  270 mm 
Výška  340 mm 
Hmotnost 22,5 kg 
 
Technické parametry: 
Elektrické napájení  230 V/ 400 V – 50Hz   
Pojistka   16 A 
Příkon    4000 W 
Svařovací proud  55 – 160 A 
Průměr elektrody  2 – 4 mm 
Napětí naprázdno  48 V 
Chlazení   Ventilátorem  
Regulace svářecího proudu plynulá 
2 přípojné síťové kabely 230V / 400 V 
Pojízdná 
Tepelná pojistka s kontrolkou 
 

        Obrázek 6.19 Svářečka Einhell  

6.1.4.2 Úhlová bruska Einhell RT- AG 115 

 

Využití při krácení ocelové výztuže, ocelových prvků, případně také pro broušení po-
vrchu betonového prvku. [36] 
Technické parametry: 
Síťová přípojka 230 V – 50Hz 
Příkon   600 W 
Průměr kotouče 115 mm 
Hmotnost  2kg 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Obrázek 6.20 Úhlová bruska 
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6.1.4.3 Ponorný vibrátor WACKER M 2000 + Hlavice Hervisa Perles AM 35/3 

Ponorný vibrátor bude sloužit pro zhutnění (provibrování) betonové zálivky v kalichové 

patce při osazení sloupů. Dále bude použit pro zhutnění zálivky spár střešních kazet. 

Vibrační hlavice je o průměru 35mm, z důvodu zhutnění zúžených míst, vlivem nepřes-

nosti.  Ohebná hřídel má délku 3m. [37] 

Technické a rozměrové parametry vibrátoru 
Výkon   1,5 kW 
Napětí   230 V 
Proud   6,5 A 
Frekvence  50 – 60 Hz 
Výstupní rychlost 17,500 /min 
Rozměr (d x š x v) 351 x 160 x 201 mm 
Hmotnost  5,9 kg   
 
Technické a rozměrové parametry hlavice 
 
Průměr hlavice 35 mm 
Vibrační výkon 10m3 /hod 
Délka hadice  3 m 
Hmotnost  9 kg 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Obrázek 6.21 Ponorný vibrátor  
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6.1.4.4 vrtací a sekací kladivo Makita HR2611FT 

Kladivo bude využito při montážních pracích. Budou jim vyvrtány otvory do kalichů 

patek tak, aby bylo možné osazení (provlečení) základových nosníků. [38] 

Technické a rozměrové parametry: 
Upnutí/ velikost vrtáku  geeignet fur SDS- PLUS 
Příkon     80 W 
Otáčky na prázdno   0- 1200/min 
Počet úderů na prázdno  0- 4600/min 
Síla jednotlivého úderu  2,4 J 
Vrtací výkon ocel   Ø 13 mm 
Vrtací výkon beton   Ø 26 mm 
Max. výkon do betonu s korunkou Ø 68 mm 
Hmotnost     3 kg 
Rozměry (d x š x v)   385 x 77 x 209 mm 
Chod      pravý / levý 
Funkce     vrtání, sekání, vrtání s příklepem 
 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6.22 Vrtací a sekací kladivo 

6.1.4.5 Průmyslový vysavač Makita 446LX 

Pomocí průmyslového vysavače budou odstraněny všechny nečistoty z kalichů patek a 

to před osazením sloupů a zalitím betonem. Dále bude použit pro odstranění nečistot 

mezi spárami střešních kazet, odstranění nečistot se provede těsně před betonáží. [38] 

Technické a rozměrové parametry 
Hmotnost    8,0 kg 
Příkon     1500 W 
Max. průtok vzduchu   3600 l/min. 
Max. podtlak nádoby   230 mbar 
Objem nádoby   27 l 
Výkon     max. 3300 l/min 
Rozměr    390 x 380 x 570 mm 
Připojení strojů do příkonu max. 2400 W 
 

   
 

Obrázek 6.23 Průmyslový vysavač 
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6.1.4.6 Rázový utahovák 300Nm, 470W 

Rázový utahovák bude použit pro utažení šroubů ocelové konstrukce bočního přístřeš-
ku haly. Vzájemné spojení ocelových vazníků, vaznic a sloupů. Dále také pro utažení 
šroubů ocelových sloupů k základovým patkám. [38] 
 
Technické a rozměrové parametry: 
Příkon    470 W 
Otáčky naprázdno  2200 m-1 

Počet úderů naprázdno 2600 m-1 

Max. utahovací moment 300 Nm 
Upnutí    1/2“ 
Standartní šroub  M12- M20 
Hmotnost   2,3 kg 
Rozměry (d x š x v)  270 x 80 x 217 mm 
 

Obrázek 6.24 Rázový utahovák 

6.1.4.7 Motorová pila Stihl MS 180 

Motorová pila se použije ke zkrácení a zařezání dřevěných prken pro pomocné bednění 

na okrajích střešní konstrukce, dále pro prkna tvořící bednění mezi ztužidly apod. [39] 

Technické parametry 
Motor    benzínový 
Typ pily   řetězová 
Délka lišty   35 cm 
Hmotnost   4,1 kg (bez paliva, lišty a řetězu) 
Výkon    1,4 kg 
Dělení řetězu   3/8“ P 
Hladina akustického výkonu 112 dB 
Objem palivové nádrže 0,25 l 
Otáčky při max. výkonu 10 000 ot/min 
 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.25 Motorová pila 
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6.1.4.8 Stavební míchačka Atika SX 145 400V 

Míchačka bude použita pro případné malé dobetonávky v průběhu celé výstavby. [40] 

Technické a rozměrové parametry 
Napětí    230 V 
Hmotnost   60 kg 
Elektrický příkon  700 W 
Max. objem mokré směsi 90 l 
Objem bubnu   145 l 
Rozměry (d x š x v)  1200 x 680 x 1300 mm 
Nožní brzda 
Tepelná pojistka proti přetížení    

 
 

Obrázek 6.26 Stavební míchačka 

6.1.4.9 Teodolit digitální Topcon DT-207L 

Teodolitem bude kontrolováno výškové osazení a poloha jednotlivých částí objektu. 

Bude sloužit hlavně pro měření polohy a osazení sloupů skeletu. K teodolitu je nutno 

použít stativ. Bude obsluhován kvalifikovanou osobou- geodetem. [41] 

Technické a rozměrové parametry 
Dalekohled        

Délka    149 / 152 mm   Osvětlení 
Průměr objektivu  45 mm    Displej   Ano 
Zvětšení   30x    Nitkový kříž  Ano 
Obraz    Vzpřímený   Citlivost libely 
Zorné pole   1° 30'    Alhidádová libela40"/2mm 
Rozlišovací schopnost  2.5"     Krabicová libela 10'/2mm 
Minimální zaostření  90cm / 1m   Odolnost proti vodě: 
        Vodotěsnost  IP66 
Dalekohled optické centrace     Napájení    
Zvětšení   3x    Tužkové baterie - 4 baterie 
Zorné pole   3°     
Zaostření   0.5m ~ nekonečno      
          
Provozní doba 
Pouze teodolit   150 hodin 
Teodolit s laserem (DT-200L)  45 hodin 
 
 

 

  
 
 
 

Obrázek 6.27 Digitální teodolit+ stativ 
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6.2 Stroje a zařízení pro opláštění panely Kingspan 

6.2.1 Doprava materiálu na pracoviště 

 

Doprava panelů na stavbu bude zajištěna stejným způsobem jako doprava prefabriko-

vaných prvků a to prostřednictví tahače  STRALIS HI- WAY (AS 4400S42 Y/FPLT) a návě-

sem Schwarmuller. Na drobný materiál jakou jsou lemovací, rohové lišty a podobně 

bude použit opět valník s tahačem Avia D120 E. 

6.2.2 Doprava materiálu po pracovišti   

 

Ve větších výškách budou pracovníci montovat izolační panely z nůžkových plošin to-

tožných s plošinami použitých při provádění hrubé vrchní stavby. Jsou to samohybné 

montážní plošiny typu STATECH GSTM2632.  

6.2.2.1 Hydraulická ruka EFFER 175 3S 

Tato hydraulická ruka bude součástí tahače. Pomocí ruky bude probíhat montáž panelů 

k nosné konstrukci. Tento typ je zvolen s ohledem na potřebnou únosnost a délku při 

vykládání panelů z návěsu, dále taky s ohledem na samotnou montáž panelů ke kon-

strukci. [42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.28 Hydraulická ruka 

 

 

 

 



 
  134 
 

Technické a rozměrové parametry: 

Model     3S 
Maximální hydraulický dosah 10,25m 
Maximální nosnost    5130kg 
Otáčecí rozsah   400° 
Výška složené ruky   2295m 
Šířka složené ruky   2495 mm  
Šířka zapatkovaného stroje  4960 mm 
 

 
 
 
 

  

 

 
Obrázek 6.29 Dosah a nosnost hydraulické ruky 

6.2.2.2 Vakuový elektrický manipulátor H 2 - 150 

Tento vakuový manipulátor bude připevněn k hydraulické ruce a využit při samotné 

montáži izolačních panelu. Tímto zařízením budou panely přemisťovány z dočasné 

skládky přímo ke konstrukci, ke které budou následně připevněny. K přisátí a uvolnění 

prvku se použije tlačítkový dálkový ovladač. Stav vakua je kontrolován pomocí opticko- 

akustické signalizace. [27] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 6.30 Vakuový elektrický manipulátor 

Technické a rozměrové parametry 
Nosnost   150 kg 
Váha manipulátoru  75 kg 
Přísavky počet/průměr 2/ 170 mm 
Rozměry manipulátoru 1500 x 350 x 640 mm 
Max. velikost břemene 3000 x 1500 
Minimální tl. břemene 2mm 
Připojení   230V, 50Hz, 0,3kW 
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6.2.2.3 Vysokozdvižný vozík 13775 HYSTER H 1.75 XM - LPG 

Vozík bude použit pro manipulaci a přepravu izolačních panelů. Pomocí vysokozdviž-

ného vozíku budou panely v průběhu montáže přemísťovány ze skládky ke konstrukci, 

kde budou osazovány. [43] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Obrázek 6.31 Vysokozdvižný vozík 

Technické a rozměrové parametry 
Nosnost  1570 kg 
Výška zdvihu  4800 mm 
Celková výška  2160 mm 
Hmotnost  3030 kg 
Počet kol   4 
Motor   Mazda 
Příslušenství  boční posuv, pracovní osvětlení, vidle 1200 mm 
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6.2.3 Elektrické stroje a nářadí 

6.2.3.1 Aku nýtovačka- nýtovací kleště HONSEL RIVDOM 

Nýtovací kleště budou využity pro přinýtování lišt a to lemovacích, okrajových, roho-

vých apod. ke stěnovým panelům. [44] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 6.32 Aku nýtovačka 

Technické parametry  
Tažná síla     9000N 
Max. průměr trnu nýtu  3,4mm 
Hmotnost    1,54 kg 
Výška bez aku baterie   24 cm 
Délka včetně lapače trnů  28 cm 
Doba nabíjení aku baterie 1,5 Ah méně než 1 hod. 
Pro nýty materiálu   ocel, hliník, ocel nerez, měď 

6.2.3.2 Rázový utahovák 300Nm, 470W 

Rázový utahovák bude použit pro utažení šroubů panelů do nosné konstrukce prefab-

rikovaných sloupů. Tento typ je využit i při montáži ocelového přístřešku a ocelových 

sloupů. [38] 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek 6.33 Rázový utahovál 

Specifikace tohoto utahováku je uvedena v kapitole 6.1. Stroje a zařízení pro montova-

ný skelet 
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6.2.3.3 vrtací a sekací kladivo Makita HR2470T 

Kladivem budou předvrtány otvory v konstrukci, především ve sloupech tak, aby bylo 

možné uchycení stěnových panelů ke konstrukci.  

Specifikace je uvedena v odstavci 6.1 Stroje a zařízení pro montovaný skelet 

6.2.3.4 Okružní pila na sendvičové panely Makita 5103R 

Tato pila je doporučena výrobcem stěnových panelů Kingspan, pro řezání panelů. Bude 

sloužit pro potřebné prořezy. [38] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6.34 Okružní pila  

Technické a rozměrové parametry 
Příkon    2100W 
Volnoběžné otáčky  3800 min-1 
Průměr pilového kotouče 270 mm 
Plynulé nastavěné úhlů 0 – 45° 
Hloubka řezu při 0°  100 mm 
Hloubka řezu při 45°  77 mm 
Hmotnost   9,4 kg 
Rozměry d x š x v  442x200x322 mm 

6.2.3.5 EJOT Pila na sendvičové panely 150 

Touto přímočarou pilou budou taktéž prováděny prořezy panelů. [45] 

 
Technické parametry 
Napětí   220 V 
Výkon   630 W 
Příkon   1100 W 
Rychlost řezání 1,5 – 2 m/min  
Max. tl. panelu 150 mm 
Max. tl. plechu 0,9 mm 
Hmotnost  6,8 kg 

       
 
Obrázek 6.35 Ejot, pila na sendvičové panely 
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7.1 Možnost využití různých zvedacích mechanismů a jejich 

kombinací 

Při volbě zvedacího mechanismu bylo uvažováno a porovnáno více variant. 

7.1.1 Varianta A 

V úvahu připadal věžový jeřáb. Tento jeřáb by byl vzhledem k malému rozsahu stavby 

neekonomický. To je ovlivněno hlavně ostatními náklady věžového jeřábu, jako je do-

prava na místo stavby, smontování, rozebrání, obsluha apod. Z hlediska časového, ale i 

finančního se tedy jeví jako nejhorší varianta. Proto byla hned z počátku zamítnuta a 

nebylo s ní uvažováno. 

7.1.2  Varianta B 

Pro tuto variantu bylo uvažováno s rychle stavitelným jeřábem. Z důvodu montáže 

nadrozměrných vazníků vážicích přes 8 tun, je tento jeřáb nevyhovující. A to hlavně 

z hlediska jeho únosnosti. Rychle stavitelné jeřáby mají nosnost do 8 tun. Proto byla 

tato varianta vyloučena a dále s ní nebylo uvažováno. 

7.1.3 Varianta C 

Tato varianta představuje využití 2 autojeřábů. A to autojeřáb Liebherr LTM 1040, kte-

rý by byl využit pro montáž lehčích prvků skeletu. Pro montáž vazníků by byl doplněn 

druhým autojeřábem podobné únosnosti, konkrétně Liebherr LTM 1050.  

Autojeřáb LTM 1040 by v první fázi výstavby sloužil pro montáž sloupů, základových 

nosníků, parapetních panelů a ztužidel. V době montáže vazníků by byly využity dva 

autojeřáby zároveň, tudíž by nedošlo ke zbytečné odstávce jednoho stroje. Dle finanč-

ního porovnání všech variant vychází jako nejvýhodnější. Problémem této varianty je 

složitá manipulace a koordinace dvou autojeřábů při montáží vazníků. Z hlediska umís-

tění objektu na pozemku není možné ustavit oba autojeřáby tak, aby byla zajištěna 

snadná a bezpečná montáž vazníků. A následný výjezd autojeřábů z místa montáže.  

Dalším záporem je nutnost častého přepatkování obou autojeřábů při montáži vazníků. 

Z těchto důvodů byla i tato varianta vyloučena. Výpočet finančních nákladů na tuto 

variantu je uveden níže. 

7.1.4 Varianta D 

Pro tuto variantu je zvolen pouze jeden autojeřáb typu LTM 1090/2. Odpadají zde více 

náklady na dopravu a obsluhu druhého autojeřábu. Další výhodou této varianty je i 

rychlost montáže. Přepatkování autojeřábů by díky jeho nosnosti proběhlo pouze čty-

řikrát. Veškeré prvky kromě vazníků, by byly montovány z jedné pozice. Z toho vyplývá, 

že použití pouze jednoho většího autojeřábu bude z časového hlediska nejvýhodnější. 

Z finančního hlediska je ale tato varianta nejnákladnější. Proto nebyla zvolena ani tato 
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varianta. Výpočet finančních nákladů na tuto variantu je uveden níže. Taktéž je uvede-

no i ověření únosnosti prvků z jedné pozice autojeřábu – viz příloha č. 1.  

7.1.5 Varianta E 

Zde je opět využito 2 typů autojeřábů. A to autojeřáb Liebherr LTM 1040, který by vy-

hovoval pro montáž lehčích prvků skeletu (sloupy, základové nosníky, ztužidla apod.), 

v kombinaci s autojeřábem Liebherr LTM 1090/2, který by sloužil samostatně pro mon-

táž těžkých vazníků. V době zabudování vazníků autojeřábem LTM 1090/2 bude využit i 

autojeřáb LTM 1040 a to pro montáž střešních nosníku přístavku. Tato varianta se tedy 

jeví jako nejefektivnější z hlediska časového i finančního. Proto byla pro výstavbu zvo-

lena tato kombinace – autojeřáb Liebherr LTM 1040 doplněn autojeřábem Liebherr 

LTM 1090/2. 

Jako důkaz o finančních nákladech jednotlivých možných variant autojeřábů a jejich 

kombinací, je proveden hrubý výpočet na základě cen za pronájmy a dopravu autoje-

řábů, které poskytla firmy Hanyš. Tyto ceny jsou pouze orientační. Přesný výpočet za 

pronájem určuje firma, dle umístění a polohy stavby, pracovní doby apod.    

7.2 Finanční náročnost jednotlivých variant 
 

Finanční náročnost autojeřábů Liebherr 1040 + Liebherr 1050 - varianta C 

Liebherr 1040 
Cena za 1km 80,- 
Trasa Ostrava- Veřovice 50km 
Cena za dopravu: (2x50) x 80 = 8000,-  
 
Cena za 1hod. 1600,- 
Celková doba využití autojeřábu- 11dní (8 hod. x 11 dní = 88 hodin) 
Cena za autojeřáb: 88 x 1600 = 140 800,- 
 
Liebherr 1050 
Cena za 1km 85,- 
Trasa Ostrava- Veřovice 50km 
Cena za dopravu: (2x50) x 85 = 8500,-  
 
Cena za 1hod 1800,- 
Celková doba využití autojeřábu- 1 den (8 hod. x 1 den = 8 hodin) 
Cena za autojeřáb: 8 x 1800 = 14 400,- 
 
Celkové náklady na variantu C: 8 000 + 140 800 + 8 500 + 14 400 = 171 700,- 
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Finanční náročnost autojeřábu Liebherr 1090/2 - varianty D 
Liebherr 1090/2 
Cena za 1km 125,- 
Trasa Ostrava- Veřovice 50km 
Cena za dopravu: (2x50) x 125 = 12 500,-  
 
Cena za 1hod 3000,- 
Celková doba využití autojeřábu- 11 dní (8 hod. x 11 dní = 88 hodin) 
Cena za autojeřáb: 88 x 3000 = 264 000,- 
 
Celkové náklady na variantu D: 12 500 + 264 000= 276 500,- 
 
Finanční náročnost autojeřábu Liebherr 1040 + Liebherr 1090/2 - varianta E 
 
Liebherr 1040 
Cena za 1km 80,- 
Trasa Ostrava- Veřovice 50km 
Cena za dopravu: (2x50) x 80 = 8 000,-  
 
Cena za 1hod 1600,- 
Celková doba využití autojeřábu- 11dní (8 hod. x 11 dní = 88 hodin) 
Cena za autojeřáb: 88 x 1600 = 140 800,- 
 
Liebherr 1090/2 
Cena za 1km 125,- 
Trasa Ostrava- Veřovice 50km 
Cena za dopravu: (2x50) x 125 = 12 500,-  
 
Cena za 1hod 3000,- 
Celková doba využití autojeřábu- 1 den (8 hod. x 1 den = 8 hodin) 
Cena za autojeřáb: 8 x 3000 = 24 000,- 
 
Celkové náklady na variantu E: 8 000 + 140 800 + 12 500 + 24 000 = 185 300,- 
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7.2.1 Příloha č. 1 

Ověření únosnosti autojeřábu LTM 1090/2 pro montáž všech prvků (kromě vazníků) 
pouze z jedné pozice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Nejvzdálenější břemeno,  

sloup S1, hmotnost 2,96t 
B Nejbližší břemeno, sloup S3, 

 hmotnost 1,36t 
C Nejvzdálenější břemeno,  

prvky ZN1, PA1, hmotnost 2,1t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7.1 Ověření únosnosti autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 
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Kontrolní a zkušební plán je vypracován pro etapu hrubé vrchní stavby, a to pro mon-

tovaný prefabrikovaný skelet.  O všech kontrolách je proveden zápis do stavebního 

deníku, zápis musí obsahovat zejména druh kontroly, datum provádění a podpisy pro-

vádějícího a přebírajícího.  

8.1 Vstupní kontrola 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace a ostatních dokumentů 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace. Pokud jsou předchozí práce 

provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, zaznačí se skutečné provedení před-

chozích prací.  Tato změna musí být odsouhlasena projektantem a statikem. Dále se 

kontroluje správnost a úplnost montážní dokumentace skeletu. Provede se kontrola 

souladu výpisu prefabrikátu s projektovou dokumentací. Nutno provést kontrolu zátě-

žových diagramů autojeřábu, pro manipulaci s břemeny. Projektová dokumentace a 

dokument stanovující technologický postup provádění montovaného skeletu bude po 

celou dobu provádění uložen na stavbě.  

Kontrola se provede jednorázově za přítomnosti mistra, stavbyvedoucího a technické-

ho dozoru investora, případně samotného investora.  

8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Provede se kontrola zabezpečení- ohraničení stavební parcely, neporušeným celistvým 

oplocením. Viditelné umístění značek upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným oso-

bám a použití ochranných pomůcek. 

Dále se provede kontrola zařízení staveniště, a to zejména umístění a množství uzamy-

katelných skladů, ploch pro případné dočasné přeložení prefabrikovaných prvků a 

zpevněných ploch pro pojezdy nákladních automobilů a autojeřábu.  Dále také hygie-

nické zázemí pro pracovníky. Zařízení staveniště se musí shodovat s projektovou do-

kumentací zařízení staveniště. 

Nutno provést kontrolu polohy jednoho výškového a dvou polohopisných bodů, 

z důvodu zamezení chyb z poškození těchto bodů při zemních prací nebo také případ-

ných chyb vzniklých z předchozího měření. 

Kontrola se provede jednorázově za přítomnosti mistra, geodeta a technického dozoru 

investora, případně samotného investora.  
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8.1.3 Kontrola staveništních přípojek 

Provede se kontrola provedení a dokončení kanalizační přípojky, musí být v souladu 

s projektovou dokumentací. Dále se provede zápis stavu vodoměru. Zápis poslouží pro 

orientační určení spotřeby vody na konci výstavby. Pro odběr elektrické energie bude 

využit staveništní rozvaděč, u něhož proběhne vizuální kontrola neporušenosti. 

8.1.4 Kontrola předchozích činností 

Nejprve se provede vizuální kontrola základových patek- neporušenost, případné trhli-

ny, praskliny apod. Kontrola dostatečné pevnosti betonu zhotovených základových 

patek prostřednictvím Schmidtova kladívka (tvrdoměru). Požadovaná pevnost musí 

odpovídat 70% předepsané pevnosti. 

 

 

 

 

Obrázek 8.1 Schmidtovo kladívko  

Dále proběhne kontrola výškového i směrového osazení základových patek. Směrové 

osazení neboli poloha patek, se zkontroluje až po zaměření a vyznačení modulových 

os. Od těchto os se následně odměří prostor pro osazení sloupu.  Norma ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí udává tolerance pro polohu kalichů a také pro výško-

vé úrovně dna kalichů- viz. tabulka 8.1. Dno kalichů lze vyrovnat podkladními ocelový-

mi destičkami, které jsou zabudovány ještě před osazením sloupu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 8.1 dovolené odchylky pro polohu základů   
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8.1.5 Kontrola prvků při přejímce 

Tato kontrola bude probíhat jak na začátku výstavby, tak i v průběhu, kdy budou pre-

fabrikované prvky dodávány postupně.  

Provádí se kontrola certifikátů shody, atesty, deklarovaná pevnost. V každé dodávce se 

kontrolují počty a správný typ prvků dle dodacího listu, výpisu prvků a projektové do-

kumentace. Každý prvek musí být označen potřebnými údaji, jako jsou: místo výroby, 

datum betonáže, výrobce, hmotnost prvku, identifikační kód, číslo výrobkové normy.  

U všech prvků se vizuálně kontroluje neporušenost- trhliny, úlomky apod., které by 

mohly vzniknout vlivem dopravy a manipulace. Budou zkontrolovány i úchyty, montáž-

ní oka a kotvící prvky dílců. 

8.1.5.1 Kontrola rozměrů hotových prvků 

Kontrola rozměrů dodaných prvků se provádí namátkově, v případě nutnosti (vizuální 

nepřesnost) u každého prvku. Geometrické požadavky a přípustné odchylky na hotové 

výrobky udává norma ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8.2 Dovolené odchylky hotových výrobků  

Místa měření pro kontrolu rozměrů dle normy  

Plošný prvek 
Délka, šířka, výška- se měří mezi rovnoběžnými hranami jejich lícových ploch, vždy ve 

vzdálenosti 100 od konců hran 

 
 
 
 
 

Obrázek 8.2 plošný prvek- délka, šířka, výška  
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Tloušťka dílců 
Měří se kolmo na jejich lícové rovinné plochy, v místech měření vždy 100mm kolmo od 
sousedních hran těchto ploch, případně uprostřed délek. 
 
 

 

 

 
 
 

Obrázek 8.3 Plošný prvek- tloušťka dílce 

Tyčový prvek - sloup 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázek 8.4 Místa měření pro tyčový prvek  
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Odchylky pro rovinnost povrchu prefabrikátů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 8.3 Odchylky povrchů rovinnosti prefabrikátů  

8.1.5.2 Kontrola ostatních – ocelových prvků 

Další prvky jako jsou ocelové destičky pro spojování prvků, ložiska, výztuž pro dobeto-

návku okrajů střechy a další zejména ocelové prvky musí splňovat požadavky dle pro-

jektu. A to zejména, množství, třídu oceli, hmotnost, neporušenost. 

Při provádění kontroly ocelových sloupků a ocelových výztuh se provede totožná kon-

trola. Musí obsahovat veškerá označení, jako je třída oceli, výrobce, hmotnost, průřez, 

místo výroby, datum výroby. A nesmí vykazovat známky poškození, koroze apod. Oce-

lové sloupky pro štítovou stěnu musí mít přivařen patní plech a dále montážní oka 

v hlavě sloupu pro manipulaci. 
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8.1.6 Kontrola skladování materiálu 

Drobné materiály jako ocelové destičky, výztuhy, pytlové směsi, elektrody apod. budou 

skladovány v uzamykatelném skladu, na suché podlaze.  

Prefabrikované prvky budou z návěsu nákladního automobilu provizorně přeloženy na 

přilehlou zpevněnou plochu, uprostřed budoucího objektu, odkud budou ihned zabu-

dovány v konstrukci. Požadavky na tuto plochu jsou: 

 Zpevněná, odvodněná 

 Prefabrikáty musí být uloženy v takové poloze, v jaké budou zabudovány 

v konstrukci. Kromě sloupů a vazníků. Všechny prvky musí být uloženy tak, aby 

nedošlo ke ztrátě stability s následným poškozením 

 Pokud by bylo nutno skladovat prvky na sebe, musí být proloženy prokladky, 

nejspodnější prvek musí ležet na podkladku. Rozměry prokladků a podkladků 

jsou 100x100mm. 

 Maximální skladovaná výška je 1,5m, u sloupů však maximálně tři vrstvy na so-

bě. 

 Průchozí ulička musí být minimálně 750mm, neprůchozí 350mm 

8.1.7 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola výkonnosti a technického stavu všech potřebných strojů. Musí být v souladu 

s technickým listem od výrobce. Je potřeba zkontrolovat čistotu, použitelnost a také 

četnost všech strojů, zařízení a přidružených pracovních pomůcek z důvodu možné 

ztráty či odcizení. Nářadí a stroje, které jsou opatřeny ochrannými (bezpečnostními) 

kryty, musí mít při práci tyto kryty nasazeny na svém místě (např. ochranný kryt brus-

ky) 

U strojů se kontrolují provozní kapaliny, promazání součástek, bezpečný přívod proudu 

do příslušného stroje, kryty, revize apod. Po skončení prací se kontroluje očištění a 

ošetření použitých strojů, dále jejich uložení na předem určené místo. Tyto kontroly 

provádí mistr a strojník. 

Provede se také kontrola zvedacího mechanismu- autojeřábu. Správné plnění jeho 

funkcí, stav jeho zařízení, bezvadné vázací a upevňovací prostředky, pevnost lan. Dle 

zátěžového diagramu se provede kontrola dostatečné únosnosti nejtěžších a nejvzdá-

lenějších břemen.  

8.1.8 Kontrola pracovníků 

Proběhne kontrola, zda jsou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni o zásadách 

BOZP, dále seznámení s technologickými postupy dané etapy a projektovou dokumen-
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tací objektu. Všichni pracovníci musí podepsat protokol o tomto seznámení. Také musí 

být zkontrolována zdravotní způsobilost všech pracovníků.  

Pracovníci, jejichž pozice vyžaduje odbornou způsobilost, ji musí prokázat platným cer-

tifikátem či průkazem. Osoba pověřená pro svářečské práce musí mít platný svářečský 

průkaz. Vazač břemen musí doložit platný vazačský průkaz. Autojeřábník musí doložit 

jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C. Osoby obsluhující montážní plošiny musí 

být proškoleny o jejich ovládání. Během průběhu výstavby mohou být pracovníci po-

drobeni namátkové dechové zkoušce, kterou provádí mistr 

Kontrolu provádí mistr jednorázově, dechovou zkoušku provádí v průběhu výstavby. 

8.1.9 Kontrola prostupů 

Dle projektové dokumentace se provede vizuální kontrola prostupů v jednotlivých prv-

cích. Otvory pro prostupy se vyrábějí ve výrobně, při výrobě prvků. Při provádění otvo-

rů na stavbě musí být použito pouze vrtání nebo řezání pomocí diamantových nástro-

jů- diamantové vrtáky. Veškeré otvory provedené na stavbě musí být projednány se 

statikem  

8.2  Mezioperační kontroly 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek probíhá v průběhu celé výstavby každý den, a to 

z důvodu omezení některých prací z důvodu nevyhovujících podmínek. Obecně musí 

být práce na stavbě omezeny při teplotách nižších jak -10°C a vyšších jak 40°C. Pro pro-

vádění zálivek a betonáže nesmí teplota klesnout pod +5°C a dále nesmí přesáhnout 

+30°C. Pokud se tak stane, musí být provedeno opatření formou přísad do betonu.  

Práce budou probíhat v jarních měsících, tudíž se nepředpokládá těchto opatření. Svá-

řečské práce nesmí probíhat při teplotách menších jak -10°C. Měření teplot se provádí 

ráno při příchodu na staveniště, dopoledne a v odpoledních hodinách, celkem tedy 

třikrát.  

Další zohlednění klimatických podmínek se týká práce ve výškách. Kdy při práci ve výš-

ce nad 5m na závěsných plošinách, pojízdných lešeních a žebřících, nesmí rychlost vě-

tru přesáhnout 8m/s. V ostatních případech nesmí překročit rychlost 11m/s. Pokud 

bude rychlost větru větší, musí se práce pozastavit. Práce budou přerušeny i v případě 

snížené viditelnosti, ta nesmí klesnout pod 30m. 

Práce budou přerušeny za bouře a silného deště. Také v případě sněžení, tvoření ná-

mrazy apod. Jelikož práce budou probíhat v jarních měsících sněžení ani námraza se 

nepředpokládá. 
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8.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 

V průběhu celé výstavby bude mistr neustále kontrolovat použití ochranných pomůcek 

na pracovišti. A to zejména ochranné přilby, rukavice, pevnou obuv, u svářeče ochra-

nou přilbu apod. Také bude kontrolováno zajištění autojeřábu, který nesmí být pone-

chán bez dozoru. 

BOZP je uvedeno v kapitole 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

8.2.3 Kontrola při přejímce čerstvé betonové směsi 

Při přejímce betonové směsi bude kontrolována shoda s projektovou dokumentací a 

dodacím listem. A to zejména její specifikace: pevnostní třída betonu v tlaku, množství, 

konzistence, stupeň vlivu prostředí, maximální velikost zrna a stupeň chloridů. Při pře-

jímce se z každého autodomíchávače odebere vzorek a provede se kontrola sednutím 

kužele- vyhodnocení viz. obrázek 8.5. V případě nesprávné betonové směsi nebude 

dodávka převzata.  

Kontrolu provádí mistr při každé dodávce betonové směsi. 

 

 

 
 
 

 

 

 

  Obrázek 8.5 Kontrola sednutí kužele  

8.2.4 Vyměření modulových os 

Kontrola vyznačení modulových os na každém kalichu základové patky. Modulové osy 

vyměří geodet, mistr před osazením sloupů kontroluje jejich stav. Provedou se stabili-

zované body nastřelení hřebů s následným označením značkovacím sprejem.  

V případě poškození stabilizovaného bodu se bod musí vyměřit znovu. Také se provede 

přeměření modulových os a kontrola, zda jsou shodné s projektovou dokumentací.  

8.2.5 Kontrola dutiny kalichů 

Dutina kalichu musí být před osazením sloupu vyčištěna od všelijakých nečistot. Bude 

se kontrolovat, zda je dutina před vložením betonové směsi, zároveň i před osazením 

sloupu, navlhčena vodou. A to z důvodu přilnavosti betonu ke kalichu.  
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8.2.6 Kontrola přípravy všech prvků 

Během montáže musí být kontrolována čistota všech styčných ploch osazovacích prv-

ků. Případné nečistoty musí být odstraněny. V případě svarových spojů musí být pro-

vedeno očištění a odmaštění ploch od rzi a nečistot.  

8.2.7 Kontrola zaháknutí dílce 

Před upnutím prvku ke zvedacímu mechanismu, musí vazač zkontrolovat uvázání 

správného prvku, jeho neporušenost a čistotu. Po uvázání prvku je zvednut cca 300mm 

nad povrch, zkontrolován a očištěn od nečistot na spodní ploše. Dále je překontrolová-

no upevnění prvku a limitní úhel lan pro zavěšení břemen. 

8.2.8 Kontrola osazení prefabrikovaných sloupu 

Před osazením sloupu do kalichu je nutno zkontrolovat navlhčení paty sloupu. 

1. Kontrola osazení sloupu v patce, správná orientace k vyznačeným  modulovým osám 

na patce. Odchylka osazení sloupu půdorysně ve vodorovném a svislém směru činí 

±10mm. Odchylka sloupu od svislé osy může být max. ±20mm. 

2. Po osazení sloupu do kalichu bude jeho poloha po dobu tuhnutí zajištěna dřevěnými 

klíny. Klíny budou z dubového dřeva bez viditelných poškození. Použijí se minimálně 

dva klíny na každé straně sloupu. 

3. Kontrola zálivky kalichu betonovou směsí předepsané pevnosti dle projektu. Výška 

shozu z autodomíchávače, nesmí být větší jak 1,5m. Bude provedena kontrola úplného 

vyplnění kalichu betonovou směsí. Dále se kontroluje důkladné zhutnění zálivky. Zhut-

nění se provede minimálně dvěma vpichy po dobu 5 sekund na všech 4 stranách kali-

chu, zhutnění bude provedeno ponorným vibrátorem. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Obrázek 8.6 Měření svislosti sloupu při osazení 
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8.2.9 Kontrola dodržení technologické přestávky 

Po zaklínování sloupu a zalití kalichu betonovou zálivkou je nutno dodržet technologic-

kou pauzu, minimálně 1 den. 

8.2.10 Kontrola osazení ocelových sloupků 

U ocelových sloupů ve štítové stěně bude kontrolováno přikotvení patního plechu 

sloupu k patce. Provede se kontrola dotažení šroubů. Odchylka pro ocelový sloup pů-

dorysně ve vodorovném i svislém směru je ± 10 mm. Odchylka svislosti sloupu je ± 15 

mm od osy sloupu. 

8.2.11 Kontrola osazení základ. nosníku a parapetního panelu 

Kontrola osazení správného prvku na dané místo dle projektové dokumentace. Čistota 

a neporušenost osazovaného prvku. Osazení nosníku přes ocelový trn k patce, nebo 

obdobné osazení parapetního panelu k základovému nosníku. Bude probíhat kontrola 

osazení nosníku do celistvého maltového lože o tl. 20mm. Dovolené odchylky ve svis-

lém a vodorovném směru ± 10 mm, rovinnost uložení je ± 5 mm na 2m lati. 

8.2.12 Kontrola ocelových trnů pro osazení vodorovných prvků 

Bude kontrolována svislost těchto výztuh, dovolená odchylka činí ± 10 mm. Výztuhy 

nesmí být poškozené od rzi či nečistot. 

8.2.13 Kontrola osazení vodorovných prvků- ztužidla, vazníky 

Kontrola osazení správného prvku na dané místo dle projektové dokumentace. Čistota 

a neporušenost osazovaného prvku. Dovolené odchylky pro tyto prvky jsou ve svislém i 

vodorovném směru ± 5 mm. Odchylka pro vodorovnost činí ± 5 mm na 2m lati. Dále 

kontrola svarových spojů, tato kontrola je uvedena níže- kontrola svarových styků. 

8.2.14 Kontrola osazení střešních kazetových desek 

Kontrola osazení správného prvku na dané místo dle projektové dokumentace. Čistota 

a neporušenost osazovaného prvku. Dovolené odchylky pro tyto prvky jsou opět ve 

svislém i vodorovném směru ± 5 mm. Odchylka pro vodorovnost činí ± 5 mm na 2m 

lati. Desky se ukládají na sucho, v případě nedodržení odchylek budou osazeny do mal-

tového lože, které vyrovná odchylku.  

8.2.15 Kontrola zálivky mezi kazetovými deskami 

Před provedením zálivky musí být zkontrolována čistota spár, veškeré nečistoty musí 

být odstraněny. Maximální frakce kameniva pro zálivku spár střešních kazet je 8mm. 

Kontroluje se vyplnění spár v celém rozsahu, dále jejich dokonalé zhutnění ponorným 

vibrátorem. 



 
  154 
 

8.2.16 Kontroly svarových styků 

Svary budou provedeny dle projektové dokumentace. Svařované místo musí být očiš-

těno, odmaštěno a zbaveno případné rzi. Svary je dovoleno provádět pouze kvalifiko-

vané osobě. Místo svaru musí být dostatečně osvětleno. Svařovat není dovoleno při 

teplotách menších jak -10°C, maximální rychlost větru pro svařování je 5,2m/s. Svar 

musí být celistvý a nesmí docházet k jeho zužování. Po provedení svaru se kontroluje 

odstranění povrchové strusky a následné opatření antikorozním nátěrem. 

8.2.17 kontrola dobetonávky okrajů střechy   

Kontrola těsnosti pomocného bednění okrajů střechy. Spoje musí být dostatečně těs-

né, v případě nasákavého bednění, je třeba před betonováním navlhčit vodou. Bednící 

prvky musí být očištěny od prachu a jiných nečistot. Před betonáží musí být z vnitřní 

strany bednění natřeno odbedňovacím přípravkem.  Dále se musí kontrolovat uložení 

výztuže a krytí, které musí odpovídat projektové dokumentaci. Kontrola čistoty výztu-

že, nesmí vykazovat známky koroze, mastnoty či nečistot.  Nutno kontrolovat průměr 

použité výztuže, délky, ohyby a velikost kotevní délky stanovené projektem.  Po uložení 

výztuže se provede kontrola betonáže. Betonová směs nesmí být ukládána z výšky větší 

jak 1,5m, z důvodu možného oddělení kameniva od zbytku směsi. Kontrola dostateč-

ného zhutnění ponorným vibrátorem, min. 5 vpichů dlouhých 5sekund na metr.  Poté 

probíhá kontrola ošetřování betonu, která je uvedena v bodě 8.2.18 Kontrola ošetřo-

vání spár. 

8.2.18 Kontrola ošetřování spár kazet. desek a okrajů střechy 

Bude probíhat kontrola ošetřování betonu kvůli vlivu smršťování. Musí se zajistit po-

zvolné vypařování vody a zároveň nesmí dojít k vysušování betonu. Při velkých teplo-

tách se bude beton kropit vodou a překrývat fólií. Při kropení nesmí dojít k vyplavení 

cementového zrna, tzn. že se musí zajistit kropení až po cca 12 hodinách od betonáže. 

Při nízkých teplotách se bude beton zahřívat. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 

pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku min. 5 MPa. Po dosažení 

této pevnosti je beton schopen odolávat mrazu.  

 

 

 
 

 

  Tabulka 8.4 třídy ošetřování betonu 
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8.3 Výstupní kontrola 

8.3.1 Kontrola geometrie 

Provede se kontrola odchylek provedené konstrukce od projektové dokumentace. 

Hodnoty mezních odchylek pro sloupy jsou dány normou ČSN EN 13670. 

Dovolené mezní odchylky  

Odchylky pro kontrolu geometrie sloupů 

Tabulka 8.5 udává hodnoty mezních odchylek pro sloupy a stěny ve svislé poloze. Pro 

případ řešené stavby tedy platí  h≤10m, odchylka nesmí být větší jak 15mm nebo 

h/400mm. 

 

 

 

 
Tabulka 8.5 Vychýlení sloupu 

Poloha sloupu v půdorysu vztažena k sekundárním osám. Pro případ řešené stavby 

tedy platí, že odchylka od svislé i vodorovné roviny nesmí být větší jak 25mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 8.6 poloha sloupu  

 

 



 
  156 
 

Volný prostor mezi sousedními sloupy.  Pro případ řešené stavby tedy platí, že odchyl-

ka prostoru mezi sousedními sloupy je největší z hodnot ±20mm nebo ±l/600, ale max. 

60mm 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 8.7 volný prostor mezi sloupy  

 
Odchylky pro kontrolu geometrie nosníků, ztužidel 
 
Vychýlení nosníku. Pro případ řešené stavby platí, že odchylka pro vychýlení nosníku 

nesmí být větší jak ±(10+l/500)mm 

 
 

 

 

 

 

     

Tabulka 8.8 vychýlení nosníku  

 
Dovolená odchylka pro úrovně sousedních nosníků.  Tato odchylka je totožná 

s odchylkou předchozí, nesmí být větší jak ±(10+l/500)mm 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8.9 Úroveň sousedních nosníků  

Odchylky pro rovinnost povrchů a hran 
 
Pro měření rovinnosti v místě okrajů střechy, kde je povrch se stykem s bedněním, pla-

tí dovolená odchylka 9mm na 2m, místně potom 4mm/2m. Pro ostatní plochy, zejmé-

na rovinnost střešních kazetových desek je dovolená odchylka 15mm na 2m, místně je 

to 6mm/0,2m. 
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Tabulka 8.10 Rovinnost povrchů  

Měření rovinnosti  
Měření místní rovinnosti 
Pro vodorovné konstrukce, konkrétně pro střešní kazetové desky, se provede kontrola 

místní rovinnosti. Na každých 100m2 kontrolované plochy se musí provést nejméně 5 

měření. Místní rovinnost se měří pomocí 2m latě na podložkách (výška podložek lze 

zvolit libovolně).  

Princip měření: 

 Kontroluje-li se rovinnost s odchylkou ±2mm na 2m, výška podložek je 4mm 

 Dodržení odchylky se kontroluje pomocí měrného klínu vsunutého mezi lať a 

povrch nebo pomocí posuvného měřidla 

 Změří se dvě hodnoty- největší (y2) a nejmenší (y1) rozdíl mezi povrchem a latí 

 Od těchto hodnot se odečte výška podložek h 

 Tím se zjistí největší a nejmenší odchylky od rovinnosti 

 V případě, že lať na podložkách při přitlačení jednoho konce k povrchu druhým 

koncem nedosedá, není přípustná odchylka dodržena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázek 8.7 Měření místní rovinnosti 

8.3.2 Kontrola kompletnosti a vzhledu 

Vizuálně se provede kontrola celé konstrukce a jejich jednotlivých prvků. Kontrola me-

chanických poškození povrchů, znečištění prvků a provedení styků.  Vše musí odpoví-

dat projektové dokumentaci. Do stavebního deníku se provede zápis o předání zhoto-

vené části. 
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 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montovaný skelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  159 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

SV stavbyvedoucí 
M mistr 
V  vazač 
MO montážník 
SVR svářeč 
S strojník- autojeřábník 
G geodet 
STK statik 
TDS Technický dozor stavitele 
TL technické listy 
PD projektová dokumentace 
DL dodací listy 
SD stavební deník 
MD montážní deník 
 

POUŽITÉ ZDROJE 

Zákony, vyhlášky, normy směrnice 

1. Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

2. n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů 

3. n.v.č. 383/2001Sb. -Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady  

4. n.v.č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

5. v.č.62/2013 Sb. -Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

6. v.č. 362/2005 Sb. -Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

7. z.č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

8. ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, změna Z1 z r.  

   1998, Z2 z r. 2000 

9. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, vydáno 1.4. 2012 

10. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost  

osazení, vydáno 1.12.1992 

11. ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, vydáno 1.7.2010 

12. ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, vydáno 1.3.1994 

13. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky, vydáno 1.7.2002 

14. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, vydáno 1.7.2002 

15. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

 přesnosti stavebních dílců, vydáno 1.2.1994 

16. ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně,  
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vydáno 1.12.2005 

17. ČSN 7 23000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení,  

vydáno 1.12.1986 

18. ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, vydáno 1.11.2013 

19. ČSN EN 13000+A1 Jeřáby - Mobilní jeřáby, vydáno 1.10.2014 

20. ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů –  

Část 1, vydáno 1.3.2014 

21. ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím, vydáno 1.10.2009 

22. ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní  

ustanovení, vydáno 1.10.1996 

23. ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí –  

Část 1, vydáno 1.5.2012 

24. ČSN EN 1090-2 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí –  

Část 2, vydáno 1.1.2012 

25. ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů,  

vydáno 1.8.2005 

26. ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění, vydáno 1.3.2011 

27. ČSN EN 1011-1 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů –  

Část 1, vydáno 1.8.2009 

28. ČSN EN ISO12944 – 1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými  

nátěrovými systémy - Část 1, vydáno 1.10.1998 
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Kontrolní a zkušební plán je vypracován pro etapu opláštění za použití panelů Kin-

gspan.  O všech kontrolách je proveden zápis do stavebního deníku, zápis musí obsa-

hovat zejména druh kontroly, datum provádění a podpisy provádějícího a přebírajícího.  

9.1 Vstupní kontrola 

9.1.1 Kontrola projektové dokumentace a ostatních dokumentů 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace. Pokud jsou předchozí práce 

provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, zaznačí se skutečné provedení před-

chozích prací.  Tato změna musí být odsouhlasena projektantem a statikem. Provede 

se kontrola správnosti a úplnosti montážní dokumentace, kterou zpracovává firma Kin-

gspan. Kontrola specifikace příslušenství a kladečských plánů. Projektová dokumentace 

a dokument stanovující technologický postup provádění opláštění bude po celou dobu 

provádění uložen na stavbě.  

9.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Provede se kontrola zabezpečení- ohraničení stavební parcely, neporušeným celistvým 

oplocením. Viditelné umístění značek upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným oso-

bám a použití ochranných pomůcek. 

Dále se provede kontrola zařízení staveniště, a to zejména umístění a množství uzamy-

katelných skladů, plochy pro skládky panelů a zpevněné plochy pro pojezdy nákladních 

automobilů.  Dále také hygienické zázemí pro pracovníky. Zařízení staveniště se musí 

shodovat s projektovou dokumentací zařízení staveniště. 

9.1.3 Kontrola staveništních přípojek 

Pro odběr elektrické energie bude využit staveništní rozvaděč, u něhož proběhne vizu-

ální kontrola neporušenosti. 

9.1.4 Kontrola předchozích činností 

Provede se kontrola železobetonového skeletu, rovinnosti a geometrie. Kontrola byla 

provedena již při předání montovaného skeletu viz. kapitola kontrolní a zkušební plán 

pro montovaný skelet odstavce 8.3.1 a 8.3.2 
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9.1.5 Kontrola prvků při přejímce 

Stěnové panely 

Provede se kontrola množství dodávaného materiálu podle dodacího listu. Dále pak 

shoda s projektovou dokumentací a výpisem prvků. Kontrola neporušenosti jednotli-

vých prvků, přítomnost a neporušenost ochranné fólie na každém stěnovém panelu, 

jednotlivé svazky musí být již z výrobny uloženy na podkladcích. Také se provede kon-

trola rozměrů jednotlivých prvků a kontrola certifikátů výrobce. Tabulka 9.1. udává 

povolené odchylky:  

 pro délku panelu L< 6m  je povolená odchylka ±4mm, pro délku 6 až 12m je po-

volená odchylka ±6mm.  

 U šířky panelu je odchylka ±3mm 

 Při tloušťce panelů ≥ 100mm je odchylka ±3mm 

 

 

 

 

 

Tabulka 9.1 Dovolené odchylky panelů  

Doplňkový materiál 

Kontroluje se množství dle dodacího listu. Bezvadný stav jednotlivých prvků – lišty, 

lemovací prvky, oplechování apod. Lemovací prvky musí mít vrchní ochrannou fólii, 

která nesmí vykazovat známky poškození. U spojovacích prvků (šrouby, nýty) bude 

zkontrolováno množství balení a správný typ dle objednacího a dodacího listu. 

9.1.6 Kontrola dopravy a skladování materiálů 

V průběhu dopravy se musí dbát na šetrnou manipulaci panelů a doplňkového materiálu, ne-

smí dojít k znehodnocení ani poškození prvků. Jednotlivé svazky musí být z výrobny opatřeny 

podložkami z polystyrenu, které jsou umístěny ve třetinách délky. Dále musí být opatřeny boč-

nicemi také z polystyrenu, chránící svazek před poškozením. Svazky budou z návěsu na skládku 

přemístěny hydraulickou rukou. Svazky do délky 6m budou z návěsu přemístěny textilními 

pásy upnutými ke svazku a k hydraulické ruce.  Pro svazky větší délky jak 6m bude sou-

časně s textilními pásy použito vahadlo. Svazky do 6m délky budou ze skládky ke kon-

strukci přemísťovány vysokozdvižným vozíkem. Svazky větších rozměrů budou umístě-

ny tak, aby mohly být přemístěny hydraulickou rukou opatřenou vakuovými přísavka-

mi.  
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Skladovací plocha musí být zpevněná a odvodněná tak, aby nedocházelo ke shromaž-

ďování vody. Svazky budou překryty fólii, aby bylo zabráněno styku s vodou nebo sil-

nému slunečnímu záření, nesmí dojít k poškození ochranné fólie a následně k poškoze-

ní panelů.  

Obrázek 9.1. znázorňuje přemístění svazků do 6m z návěsu na skládku pomocí textil-

ních pásů a ze skladovací plochy k místu zabudovaní pomocí vysokozdvižného vozíku 

 

 

 

 

Obrázek 9.1 Přemístění svazků do 6m délky 

Obrázek 9.2 znázorňuje přemístění svazků délky větší jak 6m pomocí vahadla, textilních pásu a 

hydraulické ruky. 

 

 

 

 

Obrázek 9.2 Přemístění svazků nad 6m délky 

9.1.7 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola výkonnosti a technického stavu všech potřebných strojů. Musí být v souladu 

s technickým listem od výrobce. Je potřeba zkontrolovat čistotu, použitelnost a také 

četnost všech strojů, zařízení a přidružených pracovních pomůcek z důvodu možné 

ztráty či odcizení. Nářadí a stroje, které jsou opatřeny ochrannými (bezpečnostními) 

kryty, musí mít při práci tyto kryty nasazeny na svém místě. 

U strojů se kontrolují provozní kapaliny, promazání součástek, bezpečný přívod proudu 

do příslušného stroje, kryty, revize apod. Po skončení prací se kontroluje očištění a 

ošetření použitých strojů, dále jejich uložení na předem určené místo. 

Provede se také kontrola zvedacího mechanismu-hydraulické ruky, vakuových přísavek 

a vysokozdvižného vozíku. Správné plnění jejich funkcí, stav jejich zařízení, bezvadné 

vázací prostředky- pevnost a neporušenost textilních pásů.  
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9.1.8 Kontrola pracovníků 

Proběhne kontrola, zda jsou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni o zásadách 

BOZP, dále seznámení s technologickými postupy dané etapy a projektovou dokumen-

tací objektu. Všichni pracovníci musí podepsat protokol o tomto seznámení. Také musí 

být zkontrolována zdravotní způsobilost všech pracovníků. Pracovníci, jejichž pozice 

vyžaduje odbornou způsobilost, ji musí prokázat platným certifikátem či průkazem. 

Během průběhu výstavby mohou být pracovníci podrobeni namátkové dechové zkouš-

ce, kterou provádí mistr.  

9.2 Mezioperační kontrola 

9.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek probíhá v průběhu celé výstavby každý den. Měření 

teplot se provádí ráno při příchodu na staveniště, dopoledne a v odpoledních hodi-

nách, celkem tedy třikrát. Obecně musí být práce na stavbě omezeny při teplotách niž-

ších jak -10°C a vyšších jak 40°C. Další zohlednění klimatických podmínek se týká práce 

ve výškách. Kdy při práci ve výšce nad 5m na závěsných plošinách, pojízdných lešeních 

a žebřících, nesmí rychlost větru přesáhnout 8m/s. V ostatních případech nesmí pře-

kročit rychlost 11m/s. Pokud bude rychlost větru větší, musí se práce pozastavit. 

Práce budou přerušeny za bouře a silného deště. Také v případě sněžení, tvoření ná-

mrazy apod. Jelikož práce budou probíhat v jarních měsících sněžení ani námraza se 

nepředpokládá. 

9.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 

V průběhu celé výstavby bude mistr neustále kontrolovat použití ochranných pomůcek 

na pracovišti. A to zejména ochranné přilby, rukavice, pevnou obuv apod.  

BOZP je uvedeno v kapitole 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

9.2.3 Kontrola montáže stěnových panelů 

9.2.3.1 Kontrola lepení těsnících pásek 

Před osazením soklové okapnice a ocelového nosiče bude kontrolováno přilepení PE 

těsnící pásky, která musí být nalepena na očištěný povrch a musí těsně přiléhat 

k jednotlivým prvkům konstrukce. Páska bude umístěna pod klempířskými prvky, ale i 

na prvky nosné konstrukce, které budou ve styku se stěnovými panely.  

9.2.3.2 Kontrola provedení soklové okapnice a ocelového nosiče 

Kontroluje se dle montážní dokumentace. Musí být splněny předepsané přesahy, těs-

nost prvků ke konstrukci, správné připevnění prvků prostřednictvím nýtů nebo šroubů 
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s těsnící podložkou. Montáž těchto prvků musí být provedena na suchý a očištěný po-

vrch. 

9.2.3.3 Kontrola montáže panelů 

Kontrola správného postupu provádění dle technologického předpisu a správné osaze-

ní prvků dle montážní dokumentace, kladení od soklu směrem nahoru. Upevnění pane-

lů pomocí správných šroubů do betonu opatřených těsnící podložkou, kontrola jejich 

dotažení a těsnosti. Před osazením panelu se provede kontrola zámků, z výrobny musí 

být opatřeny těsnící PE páskou, nesmí být zakřivené ani jinak poškozené. Při osazení se 

kontroluje vzájemné překrytí těchto zámků a jejich ukotvení ke konstrukci. U každého 

osazeného panelu musí být zkontrolována i jeho vodorovnost. 

9.2.3.4 Kontrola zkrácení panelů, řezání otvorů a prostupů 

Při zařezávání panelu se dbá na dostatečné podložení panelu, aby nedošlo k jeho pro-

lomení či ulomení. Otvory a odřezy musí být vyměřeny tak, aby odpovídaly montážní 

dokumentaci. Při řezání panelů musí být použity pouze stroje a zařízení schváleny fir-

mou Kingspan. Musí být dodržena vodorovnost a svislost hotových prořezů. Krajní ple-

chy panelů musí být po odřezání zapilovány tak, aby nedošlo k pozdějšímu odštěpení, 

zatržení apod. 

9.2.3.5 Kontrola osazení lemovacích prvků 

Kontrola osazení a připevnění svislých lemovacích lišt, koutových i rohových lišt. Musí být 

splněny předepsané přesahy, těsnost prvků ke konstrukci, správné připevnění prvků 

prostřednictvím nýtů nebo šroubů s těsnící podložkou. Montáž těchto prvků musí být 

provedena na suchý a očištěný povrch. Lišty kopírují panely v nároží, v koutu ale i ve 

svislé spáře, je tedy nutno kontrolovat montáž dokončovacích profilů dle montážní 

dokumentace.  

9.3 Výstupní kontrola 

9.3.1 Kontrola geometrie 

Kontrola se provádí pomocí 2m latě. Lať se musí v ploše 25m2 přiložit minimálně pět-

krát. Firma Kingspan uvádí minimální odchylku ± 3mm. Pro nosnou konstrukci doporu-

čuje dodržet rovinnost min. L/600, při použití panelu PUR (L vzdálenost sousedních 

podpor). Norma dovoluje u stěn vyšších jak 4m odchylku svislosti ± 12mm, u délkového 

rozměru stěny 4 až 10m, odchylku rovinnosti ±15mm. 

9.3.2 Kontrola povrchu 

Kontrola odstranění ochranné fólie z povrchu panelů. Následně se vizuálně zkontroluje, 

zda nedošlo k poškození povrchu panelů (škrábance, prohlubně, otěry, deformace), 
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zároveň se kontroluje bezzávadnost lemování a oplechování, jedná se především o 

těsnost, přilnavost a upevnění. Zkontroluje se celkový vizuální vzhled objektu. Nakonec 

se provede kontrola revitalizace záboru sousedního pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  170 
 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro opláštění panely Kingspan 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

SV stavbyvedoucí    MD Montážní dokumentace 
M mistr     SD stavební deník 
S  strojník- řidič    DL dodací listy 
G geodet     PD projektová dokumentace 
TDS Technický dozor stavitele  TL technické listy 
 

POUŽITÉ ZDROJE 

Zákony, vyhlášky, normy směrnice 

1. Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

2. n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů 

3. n.v.č. 383/2001Sb. -Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady  

4. n.v.č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

5. v.č.62/2013 Sb. -Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

6. v.č. 362/2005 Sb. -Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

7. z.č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

8. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost  

osazení, vydáno 1.12.1992 

9. ČSN EN 14509 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – 

 Prefabrikované výrobky - Specifikace 

10. ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, vydáno 1.7.2010 

11. ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, vydáno 1.3.1994 

12. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

 přesnosti stavebních dílců, vydáno 1.2.1994 

13. ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní  

ustanovení, vydáno 1.10.1996 

14. ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a  

názvosloví, vydáno 1.4.1999 

15. ČSN 13830  Lehké obvodové pláště - Norma výrobku, vydáno 1.9. 2004 

16. ČSN 733610  Navrhování klempířských konstrukcí, vydáno 1.3. 2008 

17. ČSN 13 119  Lehké obvodové pláště – Terminologie, vydáno 1.12.2007 

18. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,  

vydáno 1.3.1995 
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10.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci má za úkol zabránit možným úrazům zaměstnan-

ců, ale i lidem v daném okolí. Určuje pravidla a podmínky, které musí jak zaměstnanci, 

tak i okolí dodržovat. Především je to souhrn všech opatření, která se snaží zabránit a 

předejít možným úrazům, případně ztrátám na životech. BOZP se nevztahuje pouze na 

ochranu zdraví pracovníků a lidí v okolí stavby, ale má za úkol předcházet i hmotným 

škodám jak na stavbě, tak i na okolních stávajících objektech.  Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci je plně v kompetenci koordinátora BOZP, kterého je povinen zajistit 

zadavatel stavby. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky uvedených v následující legis-

lativě: 

1. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

2. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

3. nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

4. Předpis č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší pod-

mínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisti-

cích a dezinfekčních prostředků 

5. zákona 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) 

10.1.1 Opatření pro splnění požadavků, které udávají výše uve-

dené předpisy 

10.1.1.1 Opatření stanovené na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

Požadavky na staveniště 

1. V průběhu celé výstavby musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a přístupo-

vých komunikací 

2. Zhotovitel musí přerušit veškeré práce díky vlivům, jako jsou např. klimatické 

podmínky, špatný technický stav konstrukce, špatný technický stav stroje. Tyto 

vlivy by mohly způsobit: 

- ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi a přilehlém okolí 
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- ohrožení životního prostředí či majetku 

 

3. Vstup musí být opatřen příslušnými cedulemi: 

- upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám 

- cedulemi přikazujících použití ochranných pomůcek  

- důležitá telefonní čísla (hasiči, policie, záchranná služba)  

- kontakt na odpovědnou osobu 

- maximální povolená rychlost na staveništi 

4. Staveniště musí být opatřeno proti vstupu nepovoleným osobám. 

V zastavěném území musí být oploceno do výšky minimálně 1,8m.  

5. Místa, kde hrozí nebezpečí pádu do hloubky, musí být zakryta nebo zasypána, 

jedná se zejména o výkopy a jámy 

6. Stroje potřebné k manipulaci s materiálem a zařízení pro montáž objektu nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví osob pohybujících se na staveništi a v jeho blízkosti. 

Rozvod energie 

1. Dočasné rozvody elektrické energie na staveništi musí splňovat normové poža-

davky. Zařízení musí mít splněny revize ve stanovených lhůtách. 

2. Dočasné rozvody energie musí být provedeny tak, aby nedošlo ke vzniku požárů  

3. Všechny osoby musí být chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým prou-

dem 

4. Nesmí dojít ke styku elektrické energie s vodou 

5. Při přerušení prací musí být elektrická zařízení odpojena a zabezpečena. Výjim-

kou jsou zařízení, která musí být z provozních důvodů neustále zapnuta. 

6. U zařízení, které z provozních důvodů nelze odpojit od zdroje, a jejich vedení 

nelze vést mimo staveniště, musí být zabráněno vjezdu dopravních prostředků 

do ochranného pásma. Pokud tuto skutečnost nelze vyloučit, musí být rozvody 

zavěšeny na závěsné brány.  

Míchačky 

1. Míchačka musí být umístěna na pevném a rovném povrchu 

2. Smí být plněna jen při rotujícím bubnu 

3. Při práci je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu 

4. Čištění nářadím nesmí probíhat za chodu míchačky 

Čerpadla betonové směsi- autočerpadlo 

1. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby byla zajištěna betonáž bez překážek 

2. Je zakázáno se vyskytovat v  pracovním prostoru výložníku 

3. Výložník se nesmí používat ke zdvihání břemen 

4. Autočerpadlo se může přemísťovat jen se složeným výložníkem  
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Zabezpečení strojů při přerušení práce 

1. Bezpečnost při provozu stroje vždy zajišťuje jeho obsluha. Při ukončení prací 

musí být stroj zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti jiných osob. 

2. Povinností obsluhy stroje je zaznamenávat zjištěné závady a odchylky. O těchto 

závadách musí informovat i další osoby, které daný stroj obsluhují 

3. Po přerušení a ukončení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohy-

bu či spuštění. Nesmí způsobit ohrožení zdraví osob pohybujících se v jeho blíz-

kosti 

4. Při ukončení prací musí být stroj odstaven tak, aby nepřekážel a neohrožoval 

přilehlé okolí. A také naopak, aby nebyl stroj ohrožen přilehlým okolím, např. 

padajícími předměty apod. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Opatření pro skladování a manipulaci s materiálem 

1. Manipulace s materiálem musí být v souladu s podmínkami stanovenými tech-

nologickým předpisem a zároveň i výrobcem. Materiál musí být skladován 

v takové poloze, v jaké bude zabudován v konstrukci tak, aby se při skladování 

nepoškodil. Musí být uložen tak, aby nedošlo ke ztrátě stability. 

2. Místa pro upínání a vázání prvků musí být bezpečně přístupná příslušným pra-

covníkům 

3. Skladovací plochy musí být zpevněné a rovné. Nesmí zde docházet 

k shromažďování vody. Velikost a únosnost skladových ploch musí odpovídat 

rozměrům a hmotnosti příslušného skladovaného materiálu  

Opatření pro montážní práce 

1. Pracoviště pro montáž musí umožňovat bezpečné provádění montážních a 

doplňkových prací. Na tomto pracovišti nesmí být ohroženo zdraví osob, dá-

le nesmí být možným poškozením ohroženy přiléhající konstrukce.  

2. Montážní práce budou provedeny v souladu s technologickým postupem 

3. Pracovníci provádějící montážní práce musí používat montážní a bezpeč-

nostní pomůcky, které stanovuje technologický předpis 

Opatření pro betonářské práce a práce související 

1. Před použitím bednění musí být jeho části důkladně zkontrolovány, případné 

závady musí být odstraněny 

2. Bednění musí být dostatečně těsné tak, aby vlivem špatného připevnění a těs-

nosti nedocházelo k propadnutí betonové směsi, a případně následnému zra-

nění osoby pohybující se v těsné blízkosti. (jedná se o bednění dobetonávky na 

okrajích střechy) 

3. Odbedňování je možné až po nabytí požadované pevnosti betonu, které závisí 

zejména na třídě betonu. 
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Opatření pro svařování 

1. Svařovat mohou pouze osoby, které mají potřebnou kvalifikaci- svářečský prů-

kaz. Tento pracovník musí být vybaven ochranou svářečskou kuklou, rukavicemi 

a oblečením zakrývajícím v celém rozsahu pokožku. Nesmí dojít k popálení. 

V blízkosti těchto prací se nesmí vyskytovat žádné hořlavé látky, jakou jsou: ole-

je, ředidla apod. 

Opatření pro přepravu a ukládání betonové směsi 

1. Pro případ dopravy betonové směsi do místa ukládání pomocí čerpadla, musí 

zhotovitel zajistit srozumitelnou komunikaci mezi obsluhou čerpadla a pracov-

níkem provádějící ukládání směsi. (např. vysílačky) [7] 

10.1.1.2 Opatření stanovené na základě nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Účel nařízení 

1. Jsou to činnosti spojené s veškerou manipulací strojů a zařízení zejména se 

spuštěním, zastavováním, dopravou, opravou, manipulací, údržbou a čištěním 

po celou dobu provozu stroje. 

2. Obsluhovat stroj nebo zařízení může pouze zaměstnanec, který je k tomu 

oprávněn. Dle druhu stroje či zařízení musí splňovat potřebnou kvalifikací nebo 

proškolením. 

Požadavky a opatření na bezpečný provoz zařízení 

1. Stroje a zařízení se smí používat jen k účelům, jakým jsou určeny výrobcem. 

Manipulace se stroji nesmí probíhat za nevhodných podmínek (klimatických, 

prostorových apod.). Podmínky užívání zařízení udává výrobce. 

2. Pracovníkům, kteří obsluhují zařízení, musí být poskytnut dostatečný a bezpeč-

ný manipulační prostor. Zaměstnanci musí být chráněni proti nebezpečnému 

dotyku u zařízení pod napětím.  

3. Obsluha stroje musí být před jeho použitím seznámena s pracovními podmín-

kami (únosnost půdy, staveništní rozvody apod.), které mají vliv na bezpečnost 

práce. 

4. Spouštět zařízení je dovoleno pouze s vědomím jeho obsluhy, a to mecha-

nizmem, který je k tomu určen (spínač, vypínač) 

5. Bezpečnost při provozu stroje vždy zajišťuje jeho obsluha. Při ukončení prací 

musí být stroj zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti jiných osob. 

6. Staveniště musí mít hlavní vypínač, kterým bude možno vypnout veškeré zaří-

zení nacházející se na stavbě. O poloze hlavního vypínače budou informováni 

všichni zaměstnanci.  

7. Obsluha nesmí být ohrožena na zdraví, faktory které vyvíjí různá zařízení, jedná 

se zejména o vibrace, hluk, teploty apod.  



 
  178 
 

8. Každé zařízení musí být vybaveno vhodným ochranným zařízením tak, aby 

chránilo obsluhu, ale i okolí. (např. úhlová bruska musí být opatřena ochranným 

krytem) 

9. Ochranné zařízení musí mít pevnou a odolnou konstrukci proti poškození, které 

nesmí bránit opravě a údržbě. 

10. Oprava a údržba zařízení nesmí probíhat za provozu. Při opravě, či údržbě musí 

být daný stroj odpojen od přívodu energie 

Kontrola bezpečnosti zařízení 

Před uvedením každého zařízení do provozu musí být provedena kontrola, dle 

dokumentace výrobce. Kontrola musí být provedena minimálně jednou za rok. 

Provozní dokumentace od zařízení musí být uchována po celou dobu jeho pro-

vozu 

Opatření na bezpečný provoz a používaní zařízení (nůžkové plošiny) pro zdvi-

hání břemen a zaměstnanců 

1. Během užívání musí být zajištěna dostatečná stabilita plošiny. A to zejména 

s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a osob. Nesmí dojít 

k pádu, překlopení či nedovolenému posunu vlivem přetížení. 

2. Na plošině musí být zřetelně vyznačeny nosnosti 

3. Plošiny musí být opatřeny zábradlím tak, aby nedošlo k pádu zaměstnance. Při 

práci na plošině nesmí dojít k poškození zdraví zaměstnance například přimáčk-

nutím, nárazem, zachycením 

Opatření na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen (autojeřáby) 

1. Při zdvihání a manipulaci s břemenem musí být zajištěna bezpečnost zdraví za-

městnanců a přilehlého okolí 

2. Musí být prováděna pravidelná kontrola a údržba zařízení, z důvodů předchá-

zení možného převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene 

3. Při přemisťování břemene nesmí dojít ke střetu břemene s okolními konstruk-

cemi či zaměstnanci. Na tuto skutečnost musí dbát obsluha autojeřábu. 

V případě že obsluha nebude moct sledovat dráhu přemisťovaného břemene 

po celou dobu, musí být určen zodpovědný pracovník, který bude po dobu 

přemisťování prostřednictvím vysílaček navigovat obsluhu stroje. 

4. Vázání nebo odvazování břemen provádí odpovědný zaměstnanec. Vázáni 

břemen musí být dostatečně pevné tak, aby nedošlo k uvolnění břemene při 

přemisťování. Odvazování proběhne až v okamžiku, kdy je břemeno pevně osa-

zeno a nemůže dojít k jeho pádu. 

5. Tyto práce budou pozastaveny v případě zhoršení klimatických podmínek, 

zejména povětrnostních. Přerušení prací při zhoršených povětrnostních pod-
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mínkách (které by mohly způsobit ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců) 

proběhne na dobu nezbytně nutnou. [20] 

10.1.1.3 Opatření stanovené na základě nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Obecné požadavky a opatření pro práci ve výškách  

1. Zaměstnavatel musí opatřit ochranu proti pádu z výšky nebo do hloubky. A to 

na všech pracovištích, které leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní. 

2. Ochrana proti pádu se přednostně zajišťuje prostředky kolektivní ochrany, což 

jsou např. ochranná zábradlí, ohrazení, poklopy, sítě, dočasné stavební kon-

strukce. 

3. V případě, že postup prováděné práce neumožňuje použít kolektivní hrazení 

nebo když není kolektivní ochrana dostačující z důvodu rozsahu a délky trvání 

práce, bezpečnosti dotčených zaměstnanců apod. použijí se ochranné osobní 

prostředky proti pádu. 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Ochranné pracovní prostředky musí být pravidelně kontrolovány a zkoušeny. 

Smí být použity pouze ochranné prostředky, které splňují požadavky zvláštních 

právních předpisů. Zaměstnavatel musí zajistit, aby ochranné prostředky odpo-

vídaly povaze prováděné práce a povětrnostní účinkům, také musí umožňovat 

bezpečný pohyb. 

2. Před každým použitím je zaměstnanec povinen zkontrolovat nezávadnost a ne-

porušenost těchto prostředků [8] 

Ochranné opatření pro práci ve výškách týkající se řešeného objektu a etapy 

Práce ve výškách se bude týkat zejména montáže střešních kazetových desek. Ostatní 

prvky budou montovány z nůžkové plošiny, která je opatřena zábradlím, a tím splňuje 

požadavky na práci ve výškách. První střešní kazety budou taktéž montovány z plošiny 

a budou tvořit základ pro montáž dalších kazet. Ostatní kazety budou montovány právě 

z těchto prvně uložených kazet.  

Z důvodu rozsahu a povahy práce, kdy je třeba zajistit ochranu jak okrajů, tak i vnitř-

ních ploch střechy, je navržena mobilní kotvící ochrana TEMP.  Tato ochrana se skládá 

z lana a sady koncových prvků. Koncové prvky budou upnuty na dvě protilehlá ztužidla 

a mezi nimi bude upnuto lano. Po montáži první řady střešních kazet se celý systém 

přesune na další dvojici ztužidel tak, aby byla možnost montáže další řady kazet. Pra-

covník bude k lanu připnut pomocí karabiny a zadržovacího lana. Toto lano bude mít 

karabinou připnuté i k celotělovému úvazku, který bude mít oblečen. Všechny tyto 

prostředky musí mít platné atesty. [46] 
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Obrázek 10.1 Mobilní kotvící ochrana TEMP 

 

 

 

 

 

Obrázek 10.2 Max. a min. dovolené rozpětí pro použití jištění  
 

 

 

 

 
 

Obrázek 10.3 Potřebné osobní pomůcky k jištění     

Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

1. Pracovní pomůcky a nářadí musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich pádu vli-

vem sklouznutí nebo shozením.  

2. Na střešních kazetách se nebude skladovat žádné těžké nářadí. Drobné pomůc-

ky, jako je metr, vodováha apod. budou uloženy celou svou plochou na kon-

strukci. Nesmí být uloženy u okraje konstrukce.  

3. Na střešních kazetách nebudou skladovány žádné materiály. Konstrukce nesmí 

být v žádném případě přetěžována. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory nad kterými se pracuje, musí být vždy zabezpečeny, z důvodu rizika 

pádu předmětů nebo osob 

2. Ohrazení těchto prostor se provede dvoutyčovým zábradlím s výškou min. 1,1m 

3. Pro práce, které nepřesáhnou rozsah práce 1 pracovní směny, stačí jednotyčové 

zábradlí s min. výškou 1,1m. Nebo bude určen zaměstnanec, který bude vyko-

návat dozor těchto ohrožených prostor. 

4. Při práci ve výšce od 3 do 10m musí být prostor ohraničen od volného okraje 

pracoviště min. 1,5m 
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Shazování předmětů a materiálu 

1. Předměty a materiály lze shazovat jen za předpokladu, že je místo dopadu a je-

ho okolí zabezpečeno proti vstupu osob. 

2. V případě, že nelze předpokládat místo dopadu nelze materiály a předměty 

shazovat. 

Přerušení práce ve výškách 

1. Práce ve výškách budou přerušeny, nastanou-li nepříznivé klimatické podmínky, 

jako jsou: rychlost větru nad 8m/s při práci na plošinách, žebřících nad 5m, při 

použití závěsu na laně. V ostatních případech nesmí rychlost větru překročit 

11m/s. Dále jeli dohlednost v místě práce menší než 30m a teplota klesne pod -

10°C. [8] 

10.1.1.4 Opatření stanovené na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Požadavky na ochranné pomůcky 

1. Musí být účinné proti rizikům, na které jsou navrhovány a nesmí představovat 

další riziko 

2. Všem pracovníkům musí být přizpůsobeny tak, aby jim seděly 

3. Musí odpovídat podmínkám na pracovišti 

4. Při použití více ochranných pomůcek současně musí být zajištěna jejich slučitel-

nost 

5. Použití jednoho ochranného prostředku více zaměstnanci, lze jen v případě vy-

loučení ohrožení přenosnými chorobami 

Ochrannými prostředky pro řešený objekt jsou: 
Pro ochranu hlavy:    ochranné přilby  
Pro ochranu sluchu:    zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky 
Pro ochranu očí a obličeje:   ochranné brýle, svářečské kukly a štíty 
Pro ochranu dýchacích orgánů:  masky a polomasky s filtry proti částicím, parám,  
     plynům apod. 
Pro ochranu rukou a paží:   rukavice 
Pro ochranu nohou:    obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová,  

holeňová a vysoká, chrániče kolen 
Pro ochranu trupu a břicha:   ochranné vesty 
Ochrana celého těla:    ochranné pracovní oděvy (dvojdílné), oděvy a  

doplňky s vysokou viditelností, celotělový úvazek  
pro práci ve výškách 

 
 Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou mít ochranou přilbu, reflexní vestu a 

obuv s pevnou podrážkou. Svářeč je povinen mít svářecí kuklu. Při řezání a broušení 

budou použity respirátory. Při provádění montážních prací bude mít každý pracovník 

ochranné rukavice. Obsluha hlučných strojů bude vybavena prostředky pro ochranu 

sluchu. [47] 
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11 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit realizaci hrubé vrchní stavby, výrobní haly firmy 

MATUŠ Trade s.r.o. ve Veřovicích. Předmětem byla přístavba výrobní haly ke stávající 

budově, součástí přístavby je i přístavek pro skladování materiálu. Zaměřila jsem se na 

realizaci nosné konstrukce objektu, kterou je montovaný prefabrikovaný skelet. Dále 

na etapu opláštění, stěnovými panely Kingspan. Pro tyto etapy je zpracován technolo-

gický předpis, jehož hlavní náplní je popis postupu práce. Dále technická zpráva, návrh 

zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, návrh strojů a zařízení, kon-

trolní a zkušební plán.  

Při zpracování práce jsem věnovala zvláštní pozornost dovozu jednotlivých materiálů z 

výrobny na místo stavby, konkrétně jde o nadrozměrné vazníky. Pro tyto prvky bylo 

nutno navrhnout vhodnou strojní sestavu jak pro dovoz na stavbu, tak pro manipulaci 

přímo na stavbě. Při návrhu vhodné trasy jsem brala v úvahu několik možností tak, aby 

byla trasa co nejekonomičtější, nejrychlejší a zároveň co nejlépe průjezdná. Během 

tohoto návrhu jsem narazila na problematiku průjezdnosti kruhových objezdů, ostrých 

zatáček, únosnosti mostů a úzkých silnic, na jejichž základě nemohla být zvolena nej-

kratší možná trasa, ale trasa o cca 15 km delší. Díky rozměrům a hmotnosti vazníků 

bylo nutno navrhnout i zvláštní zvedací mechanismus. Při srovnání cen jednotlivých 

autojeřábů, které mi poskytla firma Hanyš, jsem navrhla co nejoptimálnější kombinaci 

zvedacích mechanismů pro montáž všech prvků skeletu.  Velkou součástí problematiky 

nadrozměrné dopravy jsou i legislativní náležitosti, s nimiž jsem se během zpracování 

práce seznámila.  

V práci jsem se také zabývala napojením nově přistavované haly ke stávajícímu objektu 

a k ocelovému přístřešku před hlavními vraty stávající haly. Během průběhu zpracování 

práce jsem narážela na problémy, díky kterým bylo nutno systém napojení upravovat. 

Vzhledem k rozsahu práce, je po dohodě s vedoucí, řešeno pouze napoje-

ní obvodového pláště.  

Pro zpracování položkového rozpočtu a časového plánu jsem využila nově nabytých 

znalostí v softwarech BuildPower a CONTEC. Díky těmto programům jsem získala větší 

orientaci o  jednotlivých cenách za práci a materiál, a dále také o časovém rozmezí tr-

vání jednotlivých činností.   

Velkým přínosem mi byly konzultace poskytnuté projektantem, který mi vždy vstřícně 

odpověděl na všechny mé dotazy a v neposlední řadě mi umožnil prohlídku této již 

zrealizované haly.  
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