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Abstrakt 
 

Firma zabývající se modernizací kolejových vozidel postupně modernizuje svůj 
výrobní areál. Velkou investicí je stavba nové haly lakovny, souběžně s rekonstrukcí 
sousední výrobní haly a nové napojení areálu na vodovodní řád, plynovod a novou 
trafostanici. 

Práce obsahuje technologické předpisy pro vrtané piloty a pro montáž horní 
konstrukce prefabrikované železobetonové haly lakovny. Technologické předpisy jsou 
doplněny návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště, kontrolními a zkušebními 
plány, rozpočtem stavby, bezpečnost práce, časový plán a srovnání použití dvou variant 
jeřábů z finančního a časového hlediska. 
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Abstract 
 

Company engaged in modernization of locomotive vehicles progressively 
modernizing their industrial estate. A big investment become realization of new 
industrial hall for vehicle coating, simultaneously with a reconstruction of neighbouring 
production hall and a new connection to the water main, gas main and a new 
transformer station. 

The bachelor thesis includes technological regulations of bored piles and for 
assembly upper prefabricated reinforced concrete construction of coating hall. 
Technological regulations are supplemented by draft of the suitable machinery, 
equipment of construction site and inspectional and trial plans, work safety, time 
schedule and comparison of two variants of the cranes and all will be feasible in terms 
of construction rate and financing. 
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Úvod 
Předmětem mé bakalářské práce je konstrukční a technologické řešení hrubé nosné 

konstrukce prefabrikované železobetonové montované haly lakovny v areálu firmy CZ Loko a.s. 
v Jihlavě. Kvůli špatným inženýrsko-geologickým podmínkám bylo zvoleno zakládání na 
pilotách, což je jedním předmětem řešení mé práce. Provedení vrtaných pilot, následné 
provedení železobetonových kalichových patek a montáž horní nosné konstrukce. Horní 
konstrukci tvoří jednolodní sloupový systém s pultovými vazníky, ztužidly, věnci, průvlaky 
a stropními deskami pro vytvoření mezipatra. Cílem práce bylo seznámení se s realizací 
průmyslových hal a jejich prefabrikací. Tento způsob výstavby je běžně používaný a studenti se 
touto problematikou moc nezabývají, což mě vedlo k přesvědčení, že tento projekt bude 
dostatečně zajímavý pro jeho zpracování. Práce obsahuje hlavně realizaci vrtaných pilot a 
montáž prefabrikovaných prvků. Jejich způsoby provádění na základě projektové dokumentace, 
která je vstupním podkladem pro zpracování podobného projektu. 
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  VÝSTAVBA LAKOVNY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V 
 AREÁLU FIRMY CZ LOKO, a.s. V JIHLAVĚ 
Místo stavby: areál firmy CZ LOKO a.s., Pávovská 2a, Jihlava 
Kraj: Vysočina 
Obec: Jihlava 
Směrovací číslo: 586 01 
Ulice:  Pávovská 3139/2a 
Katastrální území: Jihlava 
Číslo parcely: 6191/135, 6191/143, 6191/132 

1.1.2 Údaje o investorovi 
Název a adresa: CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, Česká Třebová 
Kraj:  Pardubický 
Statutární zástupce: Ing. Josef Bárta 
 Ing. Zdeněk Řešátko 
 Ing. Aleš Podolák 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název a sídlo : Ateliér Alfa spol. s r.o. 
 Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
Kraj  Vysočina 
zodpovědný projektant  Ing. Slavomír Langmajer 
číslo projektanta : ČKAIT – 1000736, pozemní stavby 
Telefon:  56 730 79 59, 56 730 77 79 
IČO: 18197621 
DIČ: CZ  - 18197621 

  



20 
 

1.2 Záměr investora 
Záměrem investora je výstavba lakovny kolejových vozidel. Lakovna bude umístěna u 

podélné stěny ocelové haly, která v současnosti slouží jako sklad hutního materiálu. 
Součástí stavby budou i zpevněné plochy před a za lakovnou, přeložky inženýrských sítí a 
nové přípojky na vodu, plyn, dešťovou a splaškovou kanalizaci a na el. enegii. 

Společnost CZ LOKO, a.s. se zabývá modernizací kolejových vozidel, převážně 
lokotraktorů. K zajištění výroby má firma stávající areál s provozními a administrativními 
provozy. Areál prochází postupnou modernizací, jsou vybudovány nové inženýrské sítě a 
čistírna odpadních vod pro sociální zařízení. 

Současně s výstavbou lakovny bude probíhat rekonstrukce vedlejší ocelové haly, 
dále bude probíhat výstavba napojení areálu CZ LOKO na vodovodní řad, plynovod a novou 
trafostanici pro celý výrobní areál. 

Navrhovaná hala lakovny bude svým technickým provedením splňovat požadavky pro 
další chod firmy - moderní konstrukce a technologie lakování. 

Realizace lakovny bude mít i výrazný vliv na životní prostředí a na pracovní podmínky 
zaměstnanců. Dalším výrazným zlepšením bude výrazné zlepšení logistky firmy v Jihlavě, 
kdy lakování probíhalo v nevyhovujících prostorách nebo se vozilo do jiných lakoven. 

1.3 Obecné informace o stavbě 
Předpokládaný hrubý postup výstavby: 

1 – provedení základových konstrukcí 
2 – výstavba železobetonového skeletu 
3 – hrubé stavební práce 
4 – dokončovací práce, vnitřní instalace 

V mé bakalářské práci se budu zabývat pouze prvními dvěma body výstavby. 
1.3.1 Základy 

V prvním bodě výstavby na základě výsledků inž. geologického průzkumu bylo 
zvoleno pilotové zakládání nosných sloupů na velkoprůměrových vrtaných pilotách 
betonovaných na místě. Nosné sloupy železobetonové konstrukce, které jsou vetknuté do 
základů, budou osazeny do železobetonových hlavic s kalichy a tyto hlavice budou 
podporovány pilotami.  

Provedení pilot musí být svěřeno specializované firmě, která má pro provádění pilot 
patřičné strojní vybavení a technologické předpisy pro provádění pilot. Dále je krátce uveden 
požadovaný postup pilotážních prací pro provádění pilot: 
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- provedení vrtu o předepsaném průměru do předepsané hloubky (v daných  
 geologických poměrech je nutné použití provozní ocelové výpažnice) 

- vyčerpání event. vody z vrtu a osazení výztužného armokoše piloty do vrtu  
- provedení betonáže piloty betonem tř. C 25/30 – XC2 bez vibrování do    

 předepsané výše (při použití provozní výpažnice betonovat za současného  
 vytahování výpažnice z vrtu). 

Železobetonové základové konstrukce nad pilotami (hlavice) budou provedeny 
klasickými betonářskými metodami do bednění. Tyto základové konstrukce budou provedeny 
po provedení pilot a před montáží nosné železobetonové konstrukce. Dále je krátce uveden 
postup prací při provádění výše uvedených prací: 

- po provedení pilot se provede výkop pro hlavice na kótu – 2,350 a  provede se 
  podkladní beton z betonu C 8/10 v tl. 0,1 m 

- osadí se výztuž a bednění hlavic 
- provede se betonáž hlavic betonem C25/30 – XC2 za současného vibrování 
- provede se odbednění hlavic 

1.3.2 Svislé konstrukce 
Konstrukce lakovny bude tvořena jednolodním železobetonovým skeletem tvořeným 

obdélníkovými sloupy, na které se uloží železobetonové pultové vazníky nízkého spádu. 
V prostoru přípravny bude vytvořeno patro pomocí železobetonových průvlaků a desek – 
součást skeletu. Mezi sloupy budou provedena ztužidla (věnce). 

Mezi sloupy skeletu budou provedeny obvodové vyzdívky. Konkrétně se bude jednat 
o zdivo z keramických tvárnic P+D tl. 400 mm prováděné na maltu MVC 25. Tvárnice – 
247/400/238 mm, Rd = 15 Mpa, Ru = cca 3,00 m2K/W. Zdivo bude systémovými kovovými 
kotvami spojeno se sloupy skeletu. Konkrétní řešení dle typových detailů dodavatele tvárnic. 
Zdivo bude založeno na prefabrikované průvlaky osazené mezi patkami (viz projekt skeletu). 
Ve dvou výškových úrovních bude proveden železobetonový ztužující věnec – kotvený 
k platlím na sloupech skeletu. 

Vnitřní zdivo tl. 300 mm bude z keramických tvárnic P+D tl. 300 mm prováděné na 
maltu MVC 25. Tvárnice – 247/300/238 mm, Rd = 15 Mpa, Ru = cca 1,20 m2K/W. 

Vnitřní zdivo tl. 250 mm bude z keramických tvárnic P+D tl. 240 mm prováděné na 
maltu MVC 25. Tvárnice – 247/240/238 mm, Rd = 15 Mpa, Ru = cca 0,65 m2K/W. 
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Příčky tl. 150 mm budou z dvouděrových příčkovek 290/140/65 mm, P4 na maltu 
MC50. 

Příčky tl. 100 mm budou keramických příčkovek P+D tl. 80 mm na maltu MC 50. 
Rozměr příčkovek 497/80/238 mm, P 10, Ru = cca 0,30 m2K/W. 

V příčkách tl. 150 mm bude ve dvou výškových úrovních proveden železobetonový 
ztužující věnec. 

Stěny budou pod střešní krytinou zakončeny spádovanou dobetonávkou z prostého 
betonu C12/15 v geometrii střechy, provedenou na celou tloušťku zdiva. 

Západní stěna lakovny bude výhledově sloužit i jako stěna uvažované haly. 
Všechny obvodové konstrukce (keramické vyzdívky + skelet) nenavazující na 

sousední objekty budou kontaktně zatepleny fasádními deskami z pěnového polystyrenu tl. 
50 mm. Část severního štítu – svislý pás šířky 2,0 m navazující na stávající halu bude 
zateplen fasádními deskami z minerální vlny tl. 50 mm (viz Požárně bezpečnostní řešení). 

Stěny podzemních kanálů pro technologii a vzduchotechniku budou provedeny 
z betonových tvárnic s výztuží a zálivkou betonem nebo z monolitického armovaného 
betonu. Podrobnosti provedení viz výkresová část. 
1.3.3 Vodorovné konstrukce 

Strop nad přípravnou bude z předem předpjatých panelů Spiroll tl. 250 mm 
osazených na železobetonových průvlacích – součást skeletu. 

Keramické vyzdívky pláště a příčky tl. 150 mm budou ztuženy vodorovnými 
železobetonovými věnci – ve dvou výškových úrovních. Věnce zdiva dobíhající ke sloupům 
skeletu budou mít podélnou výztuž navařenou na ocelové platle osazené do sloupů při jejich 
výrobě.  

Překlady vrat budou tvořeny svařenci z ocelových válcovaných profilů s uložením 300 
mm se zateplením. 

Nad okny a dveřmi budou použity systémové keramické nebo železobetonové 
překlady. 

Ve stěnách budou provedeny otvory dle potřeb technologie a vzduchotechniky. 
Zastropení kanálů pro vzduchotechniku a technologii pod podlahou bude provedeno 

z železobetonových desek nebo monolitického armovaného betonu. Otvory v podlaze budou 
lemovány rámy z ocelových úhelníků. Podrobnosti viz výkresová část. 
1.3.4 Zastřešení 

Střecha objektu bude nesena železobetonovými pultovými vazníky o malém spádu. 
Vazníky budou uložena na sloupy skeletu a jsou součástí dokumentace železobetonového 
skeletu.  



23 
 

Na vazníky bude uložen ocelový trapézový plech, s výškou vlny 150 mm. Plechy 
budou uloženy a kotveny podélnou vlnou kolmo na vazníky. Na plechy budou nataženy 
samolepící nehořlavé pásy sloužící jako parozábrana. Na tyto pásy budou uloženy ve dvou 
vrstvách tepelně-izolační desky z minerální vaty tl. 100 a 120 mm. Na tyto desky se uloží 
střešní krytina – PVC fólie tl. 1,5 mm. Desky z minerální vlna a PVC fólie budou kotveny 
k ocelovým plechům. Střešní fólie bude zakončena u okapu a přesahů štítu natavením na 
poplastované klempířské výrobky. 

Ve střeše budou provedeny otvory dle potřeb technologie a vzduchotechniky. 
Ve střeše budou nad chodbou patra osazeny dva světlovody se zrcadlovým tubusem 

a střešní kopulí. 
1.3.5 Postup výstavby 
 Postup výstavby je pevně určen časovým harmonogramem stavby. Vrtání pilot začne 
v termínu po dokončení předchozí etapy zemních prací 19. 4. 2016. Předpokládané úspěšné 
dokončení hrubé nosné konstrukce je 28. 7. 2016. Předpoklad pro předání hotové stavby je 
v listopadu 2016. 
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1 Základní informace 
V projektu řeším výstavbu hrubé spodní a vrchní stavby. Zaměřuji se především na 

její nosné konstrukce v návaznosti na výkopové práce. Projekt řeší železobetonovou 
montovanou halu lakovny v areálu CZ Loko a.s. na ulici Pávovská ve městě Jihlava. Stavba 
se nachází v katastrálním území Jihlavy. Celý areál se nachází v průmyslové zóně města. K 
areálu vede příjezdová silnice z ulice Pávovská, která je součástí komunikačního systému 
Jihlavy. K severní hranici staveniště dobíhá stávající zpevněná vnitroareálová komunikace. 

1.1 Poloha stavby 
V projektu 

 Obr. 1 Poloha areálu firmy CZ Loko a.s. [1] 

 Obr. 2 Poloha staveniště v areálu [1]  
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1.2 Dopravní trasy 

 Obr. 3 Dopravní trasy blízké vztahy [1]. 

Obr. 4 Dopravní trasa do betonárny Rieder beton spol. s.r.o. [1]. 



27 
 

 Obr. 5 Dopravní trasa na skládku Henčov [1] 

Obr. 6 Dopravní trasa na dovoz vrtací soupravy z firmy GEO-ING Jihlava spol. s r.o., 
dovoz po jihlavském obchvatu [1] 



 

1.3 Katastrální mapy
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Katastrální mapy 

Obr. 7 Poloha areálu CZ Loko a.s. [2] 

Obr. 8 Poloha staveniště v areálu [2] 
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1 Výkaz výměr spodní stavby 
 
Piloty 1 až 8 ø880mm; dl. 8000mm – množství: 38,93m3 
Piloty 11 až 19 ø880mm; dl. 6500mm – množství: 31,63m3 
Piloty 9 až 11 ø880mm; dl. 4500mm – množství: 8,21m3 
Hlavice 1 až 8 – množství: 20,19 m3 
Hlavice P9-P16 – množství: 17,68m3 
Výztuž: 
Piloty: 10 216 – množství:  518kg 
 10 505 – množství:  2253kg 
Hlavice:  10 505 – množství:  6245kg 
Výkopek: 
Piloty: 78,77m3 
Hlavice: 23,56 m3 
Ostatní doplňkový materiál: 
Pažnice, distanční lišta, plastová distanční tělíska, jiná betonářská výztuž, vázací drát, 
dřevěné klíny. 

2 Výkaz výměr horní stavby 
3.1 Materiál 
Sloupy: S1 400x400x10950 (4180kg) – 4ks 
 S2 400x400x10950 (4180kg) – 4ks 
 S3 600x400x10950 (6170kg) – 4ks 
 S4 600x400x10950 (6170kg) – 4ks 
Pultové vazníky: VB 205x500-900x10200 (3660kg) – 8ks 
Věnce: V1 250x400x5600 (1400kg) – 14ks 
 V2 200x400x5600 (1130kg) – 14ks 
Průvlaky: P1 400x600x9850 (5910kg) – 4ks 
Stropní panely: D1 1200x160x5800 (2790kg) – 23ks 

Podrobnější výkaz výměr je součástí položkového rozpočtu. Rozpočet je součástí 
přílohy B. 
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  VÝSTAVBA LAKOVNY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V 
 AREÁLU FIRMY CZ LOKO, a.s. V JIHLAVĚ 
Místo stavby: areál firmy CZ LOKO a.s., Pávovská 2a, Jihlava 
Kraj: Vysočina 
Obec: Jihlava 
Směrovací číslo: 586 01 
Ulice:  Pávovská 3139/2a 
Katastrální území: Jihlava 
Číslo parcely: 6191/135, 6191/143, 6191/132 

1.1.2 Údaje o investorovi 
Název a adresa: CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, Česká Třebová 
Kraj:  Pardubický 
Statutární zástupce: Ing. Josef Bárta 
 Ing. Zdeněk Řešátko 
 Ing. Aleš Podolák 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název a sídlo : Ateliér Alfa spol. s r.o. 
 Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
Kraj  Vysočina 
zodpovědný projektant  Ing. Slavomír Langmajer 
číslo projektanta : ČKAIT – 1000736, pozemní stavby 
Telefon:  56 730 79 59, 56 730 77 79 
IČO: 18197621 
DIČ: CZ  - 18197621 
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1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o výstavbu lakovny kolejových vozidel. Lakovna bude umístěna u podélné 

stěny ocelové haly, která v současnosti slouží jako sklad hutního materiálu. Součástí stavby 
budou i zpevněné plochy před a za lakovnou, přeložky inženýrských sítí a nové přípojky na 
vodu, plyn, dešťovou a splaškovou kanalizaci a na el. energii. 

Lakovna je jednolodní hala rozměrů 42,5x10,70m s železobetonovým skeletem 
tvořeným obdélníkovými sloupy, na které se uloží železobetonové pultové vazníky nízkého 
spádu. V prostoru přípravny bude vytvořeno patro pomocí železobetonových průvlaků a desek. 

Vzhledem ke špatným inž. geologickému průzkumu bylo zvoleno pilotové zakládání na 
velkoprůměrových vrtaných pilotách se spojovacími pažnicemi. Hlava pilot bude osazena 
železobetonovými hlavicemi s kalichy. Do těchto kalichů jsou vetknuty nosné sloupy. Východní 
řada sloupů je společná pro sousední výrobní halu. 

Navržená lakovna je umístěna u východní hranice areálu CZ LOKO a.s., který se 
nachází v prostorách bývalého lokomotivního depa na Hlavním nádraží v Jihlavě. Poloha stavby 
je jednoznačně určena stávající slepou kolejí kolejiště hlavního nádraží v Jihlavě. Podélná osa 
nové haly je v ose stávající koleje. 

Provoz lakovny je řešen společně s prostorem pro tmelení a broušení dílů, stříkací 
kabinou, vzduchotechnikou a zařízením pro likvidaci plynných emisí. Provoz lakovny je propojen 
kolejovým dopravním systémem s ostatními objekty areálu. 

Lakovna je rozdělena přípravnu (pracoviště určené pro tmelení a broušení), krátkého 
spojovacího krčku se stávající sousední halou a prostoru se stříkací kabinou. 

Pro nanášení nátěrové hmoty je navržena kombinovaná stříkací kabina se suchým 
filtračním systémem. Pracovní prostor haly bude vraty rozdělen na dvě poloviny. Přípravna 
bude dvoupodlažní s betonovým stropem, na kterém bude osazena část technologie. 

Stříkací kabinu je možné provozovat v režimu stříkání i sušení, nezávisle v každém 
z pracovních prostorů. Dvě blokové vzduchotechnické jednotky budou umístěny na ocelové 
plošině nad kabinou. Před štítovými fasádami budou venkovní zpevněné plochy, severní 
s jeřábem, jižní s elektrickými hevery. 

1.3 Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto technologického předpisu je seznámení se s realizací spodní stavby 

– železobetonové velkoprůměrové piloty o průměru 880mm a délce 8, 6,5 a 4,5m. Na hlavy pilot 
1 až 19 budou provedeny železobetonové hranaté hlavice s kalichy, do kterých budou kotveny 
sloupy železobetonové nosné konstrukce. Výška hlavic bude 1,7m a horní hrana hlavic bude na 
kótě –0,550. Železobetonové nosné sloupy budou osazeny do kalichů v základových hlavicích. 
Všechny piloty pod sloupy B1-B8 a C1-C8 (P9 až P27) budou provedeny v osách sloupů a jejich 
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hlavy budou ukončeny na kótě –2,250. Železobetonové základové prahy budou ve štítech a 
v dělící stěně (mezi sloupy B4 a C4) podporovány pilotami délky 4,5m o průměru 880 mm 
(P25 až P27). Piloty budou provedeny v osách sloupů a jejich hlavy budou ukončeny na kótě – 
1,450. 

Všechny piloty budou vybetonovány z betonu tř. C 25/30 – XC2 a budou vyztuženy 
armokoši z betonářské oceli tř. 10 216 a 10 505. Výztuž pilot bude vyčnívat z hlav pilot do 
základových hlavic. Výztuž pilot 9 až 11 nebude z hlav pilot vyčnívat. 

Pro provedení pilot se předpokládá demolice stávajícího objektu a provedení odkopávky 
pod celým novým objektem na úroveň -2,000m. Po provedení pilot se provede výkop pro 
hlavice na kótů -2,350 a provede se podkladní beton C8/10v tl. 100mm. 
Zjednodušený postup provádění vrtaných pilot: 
1.  Vrtání jednotlivě všech pilot P9 až P27 vrtnou soustavou se současným zasouváním 
 pažnic 
2. Odebírání a následný odvoz zeminy 
3. Vložení armokoše do vrtu 
4. Betonáž pilot pomocí autodomíchávače pojízdného čerpadla bet. směsi 
5. Souběžné vytahování pažnic se stoupající hladinou betonu 
6. Úprava hlavy pilot 

2 Převzetí pracoviště 
2.1 Připravenost pracoviště 

Z výše uvedených informací je zapotřebí mít vykopanou stavební jámu ve výškové 
úrovni -2,000. Do stavební jámy musí být vysvahován vjezd pro pracovní stroje. Vjezd bude 
proveden na severní straně jámy, což je nejkratší cesta pryč z areálu. Při převzetí pracoviště se 
zkontrolují geometrické rozměry, rovinatost a čistota. O převzetí a vstupních kontrolách bude 
proveden řádný zápis do stavebního deníku s podpisy zúčastněných.  
Vjezd do areálu je orientován na severní straně areálu z ulice Pávovská. Celý areál je již 
oplocen a vjezd do areálu je hlídán bránou a výstražnými tabulemi o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Okolí staveniště bude doplněno značkami o provádění stavby. 
Staveniště a okolní plochy jsou rovinaté se zapuštěnými kolejemi, zpevněné či štěrkové bez 
jakékoli zeleně. Na staveništi se nenachází žádná ornice.  
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3 Materiály 
3.1 Materiál 

Nejvýznamnější složkou je beton C25/30 – XC2 bez vibrování do předepsané výše. 
Beton bude v souladu s ČSN EN 206-1. Armokoše budou provedeny z oceli 10505 a 10216. 
Armokoše budou zhotoveny dle přiložené výkresové dokumentace. 
Beton: 

Piloty P9 až P16 ø880mm; dl. 8000mm – množství: 38,93m3 
Piloty P17 až P24 ø880mm; dl. 6500mm – množství: 31,63m3 
Piloty P9 až P16 ø880mm; dl. 4500mm – množství: 8,21m3 
Hlavice P9-P16 – množství: 20,19 m3 
Hlavice P17 až P24 – množství: 17,68m3 
Výztuž: 
Piloty: 10 216 – množství: 518kg 
 10 505 – množství: 2253kg 
Hlavice:  10 505 – množství 6245kg 
Výkopek: 
Piloty: 78,77m3 
Hlavice: 23,56 m3 

Ostatní doplňkový materiál: 
Pažnice, distanční lišta, plastová distanční tělíska, betonářská výztuž, vázací drát, dřevěné 
klíny. 

3.2 Doprava 
3.2.1 Primární 

Odvoz zeminy ze stavby zajistí jednostranný sklápěč Tatra 815 S1 6x6. Maximální 
užitečné zatížení je 10700kg. Skládka zeminy bude provedena na skládku Jihlava-Henčov, 
která je od stavby vzdálena zhruba 7,5km. Při výjezdu ze staveniště je nutno dbát na řádné 
očištění vozu. Dodávku betonu zajistíme z betonárny Rieder Beton, spol. s r.o. Beton na stavbu 
doveze autodomíchávač Stetter C3-AM 7 C, o objemu 7m3. Betonárna je vzdálena 2,3km. 
Armokoše doveze tahač AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK6500, pomocí 
hydraulické ruky se armokoše složí na připravenou skládku materiálu. Ostatní materiál a 
bednění bude přivezeno nákladním automobilem AVIA D120. Vrtací soupravu přiveze tahač 
DAF FT XF105.460 SC 4x2 na nízkoložném podvalníkovém návěsu NC3NN-44 o nosnosti 
36,5 tun. 
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3.2.2 Sekundární  
Mezi sekundární dopravu, tj. po staveništi, patří. Jako hlavní pracovní prostředek je vrtná 

souprava Soilmec SR-20, vrtná souprava na pásovém podvozku pro velkoprůměrové piloty o 
hmotnosti 27 tun. Vytěžený výkopek od vrtné soupravy zajistí kolové rypadlo-nakladač Komatsu 
WB 93S-5, které bude vytěženou zeminu nakládat na Tatru 815. Vkládání armokošů do pilot 
zajistí vrtná souprava, na kterou se armokoš zavěsí. Ostatní materiál se po staveništi přenese 
ručně. 

3.3 Skladování materiálu 
Vytěžená zemina bude skladována na skládce zeminy a suti. Armokoše budou 

skladovány na provizorní skládce na severní straně staveniště, budou provizorně položeny na 
dřevěných podkladcích na terénu. Podkladky se umístí tak, aby výztuž neznehodnotila zemina. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách se vybuduje odvodněná zpevněná plocha z 
recyklovaného materiálu nebo panelových desek. Armokoše budou skladovány maximálně ve 
dvou vrstvách. Jiný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 

4 Pracovní podmínky 
4.1 Všeobecné pracovní podmínky 

Vstup pro zaměstnance a vjezd pro nákladní automobilovou dopravu do areálu CZ 
LOKO je veden po zpevněných komunikací areálu Českých drah. Tento areál je svým hlavním 
vjezdem napojen na Pávovskou ulici, která je součástí komunikačního systému města Jihlavy. 
K severní fasádě haly pak dobíhá stávající zpevněná vnitroareálová komunikace. 

Areál CZ LOKO je rovněž dostupný pro železniční dopravu, přičemž část kolejiště 
Hlavního nádraží v Jihlavě je součástí areálu firmy. Hala lakovny je navržena na slepé koleji, 
která dobíhá do areálu firmy v souběhu s podélnými osami hal. 

Potřebu el. energie po dobu výstavby zajistí stávající vnitroareálový rozvod. Místo 
napojení staveniště určí dodavateli stavby investor. Dle pokynů odborně způsobilých správců 
sítí areálu bude v určeném místě upraven stávající vnitroareálový rozvod el. energie, tak aby 
umožnil připojení hlavního staveništního rozvaděče 240/400V s případným odečtovým 
elektroměrem pro staveniště. Staveništní rozvaděč zajistí provizorní osvětlení staveniště a 
pohon elektrických motorů potřebné mechanizace. 

Potřebu vody během stavby zajistí vnitroareálový rozvod vody. Místo napojení na vnitřní 
síť areálu určí dodavateli investor stavby. V místě napojení bude pro staveniště osazen hlavní 
uzávěr vody a případně odečtový staveništní vodoměr. 

Staveniště nebude v rámci areálu samostatně oploceno. 
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4.2 Pracovní podmínky procesu 
Betonování pilot bude prováděno za příznivých klimatických podmínek, tj. v rozmezí 

teplot 5 až 30°C. Teplota se bude měřit 3x denně. Klesne-li teplota pod 5°C, nelze v betonování 
pokračovat. Stane-li se tak, musí se změnit receptura betonu, tak, aby jej šlo použít při nižších 
teplotách. Při vyšších teplotách je třeba ošetřovat betonovou směs, nad 30°C betonovou 
konstrukci kropíme nebo obalujeme do fólií, aby se neodpařovala voda z betonové směsi. V 
případě dlouhotrvajících dešťů, nelze pokračovat v práci, kvůli zabořování stavebních strojů. V 
případě výskytu silné mlhy, je-li viditelnost menší než na vzdálenost 10m, je nezbytné práci 
přerušit do doby, než se pracovní podmínky zlepší. 

5 Personální obsazení 
Pracovníci provádějící vrtané piloty budou proškoleni o BOZP a seznámeni s 

projektovou dokumentací (dále pouze PD) a technologickým postupem. O proškolení 
zaměstnanců bude proveden zápis do stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým 
podpisem. Stavbyvedoucí zkontroluje potřebné certifikáty, průkazy a oprávnění svých 
pracovníků k používání stavebních mechanismů. Stavební práce budou probíhat pod kontrolou 
stavbyvedoucího případně oprávněné osoby, který bude průběžně kontrolovat správnost 
provádění pilot dle PD. 
 Stavbyvedoucí: 1x - minimálně 5 let praxe v oboru 
 Vedoucí čety (betonář): 1x - minimálně 5 let praxe v oboru 
 Obsluha rypadlo-nakladače: 1x - ŘP C nebo T+průkaz strojníka 
 Řidič nákladního automobilu:  1x - ŘP C, profesní průkaz 
 Řidič vrtné soupravy: 1x - ŘP C nebo T, průkaz strojníka 
 Řidič autodomíchávače: 2x - ŘP C, profesní průkaz 
 Řidič tahače: 1x – ŘP C+E, profesní průkaz 
 Svářeč: 1x – svářečský průkaz 
 Betonář: 2x 
 Pomocný dělník: 2x 
 Geodet a pomocníci (vytyčovací práce) 2x 
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6 Stroje a pracovní pomůcky 
Stavební stroje a pracovní nářadí bude v dobrém stavu dle daných legislativ. Pracovníci 

budou dbát při používání nářadí a strojů bezpečnostních zásad. Stavbyvedoucí kontroluje, zdali 
nedochází k hrubému porušení bezpečnostních zásad. Dbá na správné používání 
bezpečnostních pomůcek a ochranných oděvů, především reflexní vesta a ochranná stavební 
helma. 

6.1 Velké stroje 
 Nákladní auto; sklápěč Tatra 815 S1 6x6 1x 
 Autodomíchávač Stetter C3-AM 7 C 2x 
 AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK6500 1x 
 Tahač DAF FT XF105.460 SC 4x2 1x 
  Nízkoložný podvalníkový návěs NC3NN-44 1x 
 Vrtná souprava Soilmec SR-20 1x 
 Kolové rypadlo-nakladač Komatsu WB 93S-5 1x 
 Pneumatické sbíjecí kladivo PERMON SK13B 1x 
 Kompresor Mannesmann Demag SC 20 1x 

6.2 Ruční stroje 
MTD Řetězová Pila na Elektřinu ECS 1800/35, kalové čerpadlo Elpumps NEPTUN, ruční pila 
okružní Asist AE5KR120DS, úhlová bruska Makita GA4530, vrtací kladivo Bosch, PBH 2100 
RE, ponorný vibrátor LUMAG LFR 40 

6.3 Ruční nářadí 
Krumpáč, lopata, rýč, stavební kolečko, palice 5kg, tesařské kladivo, štípací kleště, tesařská pila 
sekera, stavební lžíce. 
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6.4 Měřící pomůcky 
Nivelační přístroj se stativem a příslušenstvím, teodolit se stativem a příslušenstvím, nivelační 
lať, svinovací metr 10m, pásmo 50m, olovnice, vodováha, tužka, značící barevné spreje. 

6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Ochranná stavební přilba, reflexní vesta, ochranné sluchátka, ochranné brýle, pracovní oděv, 
obuv a rukavice. 

7 Postup práce 
7.1 Vyznačení polohy pilot 

Před započetím vrtání pilot se musí piloty vytyčit a vyznačit jejich osy dle PD. Přesnou 
polohu pilot zajistí geodet. Zaměřené středy pilot se vyznačí zatlučenou betonářskou výztuží. 
Konce budou viditelně označeny barevnými fáborky a sprejem, v případě poškození bodu, musí 
geodet provést opětovné zaměření na náklady zhotovitele. Stavbyvedoucí přeměří vzdálenosti 
středů, zkontroluje kolmost a přeměří vzdálenost od sousední stávající haly. O převzetí bodů 
provede zápis do SD. 

7.2 Vrtání velkoprůměrových pažených pilot 
Vrtání pilot započne z jihozápadního rohu staveniště, bude pokračovat v řadách směrem 

na sever, tj. k výjezdu z výkopu. Vrtání začne na úrovni -2,000m a skončí na úrovni paty piloty 
dle PD. Celkem je třeba provést 19 pilot ø880m. Výkopy budou paženy spojovacími ocelovými 
pažnicemi. 

Vrtný nástroj – spirálový vrták (dále jen šnek) se osadí pažnicí a postaví se nad 
označený bod, zkontroluje se svislost vrtání pomocí vodováhy. Při vrtání není dovoleno se 
pohybovat v bezprostřední blízkosti vrtného nástroje. Vrtání probíhá po úsecích, jeden úsek je 
přibližně jeden záběr vrtného šneku. Souběžně s vrtáním probíhá zasouvání pažnice. Vrtací 
stroj tlačí na pažnici a točením postupně zavrtává a zatlačuje pažnici do vyhloubeného vrtu. Je-
li šnek plný zeminy, je vytažen ven, trhavými pohyby oklepe vytěženou zeminu. Šnek se zpět 
zasune, tentokrát již do pažnice, stále kontrolujeme svislost vrtání. Pažnice částečně zajišťuje 
správný směr vrtání. Dále se pokračuje ve vrtání, při každém záběru cirka 30cm, obsluha vrtné 
soupravy zapaží odvrtanou část piloty. Takhle pokračuje, dokud se nenaplní šnek. Jakmile 
dojde k zavrtání celé pažnice, nastaví se na ní další. Takhle se pokračuje, dokud se nevyhloubí 
celá pilota. Pata piloty se dočistí lžícovým vrtákem (tzv. čistící šapa). Výkopek bude naložen 
nakladačem na sklápěč, který zeminu odveze na skládku. V průběhu vrtání bude přítomen 
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geodet, který bude porovnávat množství vykopané zeminy s PD. O každé pilotě bude zapsán 
protokol s každou odchylkou od předpokladu PD. 

7.3 Osazení armokošů 
Armokoše se osazují do předvrtaného zapaženého začištěného vrtu, po kontrole jeho 

délky, svislosti a kontrole armokoše. Svislost se kontroluje vodováhou. Před zavěšením 
armokoše se zkontroluje jeho průměr a délka. Armokoš bude opatřen plastovými distančními 
plastovými tělísky. Ty zajistí správnou poloh a dostatečné krytí výztuže. Nejmenší počet pro 
příčný profil jsou 3ks, jejich největší podélná vzdálenost je 3,0m. Musí být zajištěna tolerance 
mezi vložkami a vnitřní stěnou pažnice, aby bylo možné vůbec armokoš osadit. Přivezený 
armokoš se zavěsí na vrtnou soupravu a postupně spustí do vrtu na požadovanou úroveň. 
Výztuž se neopírá o zem, armokoš je v předepsané výšce ustanoven za pomoci betonářské 
výztuže. Správně osazenou výztuž zkontroluje stavbyvedoucí. Je-li to zapotřebí, provede se 
pomocí kalového čerpadla odčerpání vody. 

7.4 Betonáž piloty 
Osazení armokoše a betonáž pilot musí probíhat co nejdříve po dovrtání piloty. Použitý 

beton C25/30 - XC2 musí mít vysokou odolnost proti rozměšování. Beton musí splňovat 
požadavky na beton dle ČSN EN 206-1. V případě, že teploty klesnou pod +5°C, je povoleno 
použít provzdušňovacích přísad. Pokud nelze prokázat, že pro betonáž je používán stále stejný 
beton, používaný při stejných podmínkách a požadavcích, je nutné před betonáží a převzetí 
betonu provést zkoušky na staveništi. 

Betonuje se buď metodou do sucha, nebo způsobem betonáže pod vodu. Betonáž do 
sucha se provádí pomocí usměrňovací roury s násypkou umístěnou ve středu vrtu, tak aby 
proud betonu nenarážel ani na výztuž, ani na stěny vrtu. Beton nesmí být sypán z větší výšky 
než 1,5m. Vnitřní průměr roury bude minimálně 200mm. V případě betonování pod vodu se 
použije metoda Contractor. Při této metodě se beton ukládá pomocí sypákové roury, která 
zabraňuje rozměšování a znečištění betonu kapalinou v pilotě. Světlý průměr sypákové roury je 
minimálně 150mm. Sypáková roura nastavována vodotěsnými spoji je na horním konci 
opatřena trychtýřovitou násypkou, která pojme dostatečné množství betonu. Sypáková roura se 
opatří zátkou, spustí až na dno, povytáhne se asi na výšku rovnající se světlému průměru roury. 
Sypáková roura se s hladinou betonu lehce povytahuje, aby nedocházelo tzv. k sacímu efektu, 
ale vždy musí být minimálně 1,5m pod hladinou betonu. V průběhu betonáže se voda z vrtu 
musí odčerpávat. 
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7.5 Vytahování pažnic 
Současně s betonáží se vytahuje pažnice. Vytahování musí být zahájeno v průběhu 

betonáže, je-li sloupec betonu nad patou pažnic dostatečný k vyvození potřebného přetlaku, 
aby se zabránilo vniknutí vody nebo zeminy do vrtu a aby nedošlo k povytažení armokoše. 
Pažnice vytahujeme zvolna a kontrolujeme pokles hladiny betonu z důvodu plnění mezikruží 
případně zaplňováním zapažnicových kaveren. Hlava piloty se vybetonuje na úroveň -2,000m. 

7.6 Úprava hlavy pilot a výroba kalichových hlavic 
Na hlavy pilot P9 až P27 budou provedeny železobetonové hranaté hlavice s kalichy, do 

kterých budou kotveny sloupy železobetonové nosné konstrukce. Výška hlavic bude 1,7m a 
horní hrana hlavic bude na kótě – 0,550m. 

Po zatvrdnutí betonové směsi, tj. aspoň 48 hodin od skončení betonážních prací se 
kolem piloty provede pomocí rypadla odkop na úroveň -2,350m. Musí se provést demolice hlav 
pilot, odbourá se 250mm, kdy z úrovně -2,000 se odbourá na úroveň -2,250. Bourání se 
provede pneumatickým sbíjecím kladivem, poháněné pojízdným šroubovým kompresorem o 
průtoky vzduchu, alespoň 2000l/min. Poté se provede podkladní beton z betonu C8/10 v tl. 
100mm. Dle PD připravíme bednění, do kterého osadíme betonářskou výztuž 10 505. 
Stavbyvedoucí zkontroluje provedení bednění a vyztužení hlavice. Poté dojde k zabetonování 
betonem C25/30 – XC2, který doveze autodomíchávač Stetter z nedaleké betonárny. Výška 
shozu nesmí přesáhnout 1,5m. Betonuje se po vrstvách 200mm, každá další vrstva musí být 
dobře zhutněna. Betonáž nesmí být přerušena. Podmínky pro betonáž jsou stejné viz kapitola 
7.4. 

7.7 Záznam o výrobě piloty 
Ke každé zhotovené pilotě bude proveden protokol o jejím průběhu. Tento protokol musí 
obsahovat: 
 - číslo piloty 
 - průměr piloty 
 - délku piloty 
 - výšku hlavy piloty 
 - datum vrtání 
 - druh technologie hloubení 
 - typ a množství výztuže 
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 - datum betonování 
 - třídu a množství betonové směsi 
 - název zhotovitele 
 - geologickou skladbu vrtu 
 - jména odpovědných osob 

8 Jakost a kontrola kvality 
Potřebnými kontrolami o dodržování dovolených odchylek a vhodným výběrem 

stavebních materiálů lze dosáhnout požadované kvality. Podrobně se kontrolou kvality zabývám 
v kapitole 8 Kvalitativní požadavky – Kontrolní a zkušební plán. V kapitole jsou jednotlivé 
kontroly rozepsány a rozděleny do kontrol vstupních, mezioperačních a výstupních. Každá 
kontrola má předepsáno, kdo, co a jak ji bude kontrolovat a jaké jsou povolené mezní odchylky 
provádění. Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

8.1 Kontrola vstupní 
Kontrola projektové a jiné dokumentace 
Kontrola provedených zemních prací 
Kontrola materiálů (výztuž, pažnice) 
Kontrola strojů 
Kontrola pracovníků 

8.2 Kontrola mezioperační 
Kontrola vytyčení pilot 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola provádění vrtu 
Kontrola geologického průzkumu 
Kontrola armokošů - před osazením a osazení 
Kontrola betonu - třída betonu a kvalita 
Kontrola betonáže pilot 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola úpravy pilot 

8.3 Kontrola výstupní 
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Kontrola provedení pilot  
Kontrola pevnosti betonu  

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 9 Bezpečnost práce. Při práci je 

nutné předcházet vzniku úrazů alespoň dle legislativních předpisů. Jedná se o nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a o 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. Krom 
toho je nutné dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje a ostatními pracovníky a 
také ochranná pásma strojů při jejich práci. 

Z toho důvodu je zapotřebí, aby pracovníci provádějící vrtané piloty budou proškoleni o 
BOZP a seznámeni s projektovou dokumentací (dále pouze PD) a technologickým postupem.  
O proškolení zaměstnanců bude proveden zápis do stavebního deníku, který pracovníci stvrdí 
svým podpisem. 

10  Životní prostředí 
Nakládání s odpady, vznikajícími na staveništi, se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, dále vyhláškou č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Je zapotřebí klást důraz na vznik hluku a vibrací a to 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. 

Při provádění prací je zapotřebí minimalizovat negativní vliv činností na životní prostředí. 
Zejména znečišťování komunikací, prašnost a hlučnost. Proto musejí být stavební stroje v 
dobrém technickém stavu, musejí být opatřeny úkapovou vanou pro omezení průniku 
provozních kapalin strojů do zeminy či spodní vody a před každým výjezdem ze staveniště 
musejí být stavební stroje mechanicky očišťovány. Provádění hlučných prací se musí časově 
vejít do časových limitů příslušného území. 
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  VÝSTAVBA LAKOVNY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V 
 AREÁLU FIRMY CZ LOKO, a.s. V JIHLAVĚ 
Místo stavby: areál firmy CZ LOKO a.s., Pávovská 2a, Jihlava 
Kraj: Vysočina 
Obec: Jihlava 
Směrovací číslo: 586 01 
Ulice:  Pávovská 3139/2a 
Katastrální území: Jihlava 
Číslo parcely: 6191/135, 6191/143, 6191/132 

1.1.2 Údaje o investorovi 
Název a adresa: CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, Česká Třebová 
Kraj:  Pardubický 
Statutární zástupce: Ing. Josef Bárta 
 Ing. Zdeněk Řešátko 
 Ing. Aleš Podolák 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název a sídlo : Ateliér Alfa spol. s r.o. 
 Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
Kraj  Vysočina 
zodpovědný projektant  Ing. Slavomír Langmajer 
číslo projektanta : ČKAIT – 1000736, pozemní stavby 
Telefon:  56 730 79 59, 56 730 77 79 
IČO: 18197621 
DIČ: CZ  - 18197621 
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1.2 Obecné charakteristika stavby 
Jedná se o výstavbu lakovny kolejových vozidel. Lakovna bude umístěna u podélné 

stěny ocelové haly, která v současnosti slouží jako sklad hutního materiálu. Součástí stavby 
budou i zpevněné plochy před a za lakovnou, přeložky inženýrských sítí a nové přípojky na 
vodu, plyn, dešťovou a splaškovou kanalizaci a na el. energii. 

Lakovna je jednolodní hala rozměrů 42,5x10,70m s železobetonovým skeletem 
tvořeným obdélníkovými sloupy, na které se uloží železobetonové pultové vazníky nízkého 
spádu. V prostoru přípravny bude vytvořeno patro pomocí železobetonových průvlaků a desek. 

Vzhledem ke špatným inž. geologickému průzkumu bylo zvoleno pilotové zakládání na 
velkoprůměrových vrtaných pilotách se spojovacími pažnicemi. Hlava pilot bude osazena 
železobetonovými hlavicemi s kalichy. Do těchto kalichů jsou vetknuty nosné sloupy. Východní 
řada sloupů je společná pro sousední výrobní halu. 

Navržená lakovna je umístěna u východní hranice areálu CZ LOKO a.s., který se 
nachází v prostorách bývalého lokomotivního depa na Hlavním nádraží v Jihlavě. Poloha stavby 
je jednoznačně určena stávající slepou kolejí kolejiště hlavního nádraží v Jihlavě. Podélná osa 
nové haly je v ose stávající koleje. 

Provoz lakovny je řešen společně s prostorem pro tmelení a broušení dílů, stříkací 
kabinou, vzduchotechnikou a zařízením pro likvidaci plynných emisí. Provoz lakovny je propojen 
kolejovým dopravním systémem s ostatními objekty areálu. 

Lakovna je rozdělena přípravnu (pracoviště určené pro tmelení a broušení), krátkého 
spojovacího krčku se stávající sousední halou a prostoru se stříkací kabinou. 

Pro nanášení nátěrové hmoty je navržena kombinovaná stříkací kabina se suchým 
filtračním systémem. Pracovní prostor haly bude vraty rozdělen na dvě poloviny. Přípravna 
bude dvoupodlažní s betonovým stropem, na kterém bude osazena část technologie. 

Stříkací kabinu je možné provozovat v režimu stříkání i sušení, nezávisle v každém 
z pracovních prostorů. Dvě blokové vzduchotechnické jednotky budou umístěny na ocelové 
plošině nad kabinou. Před štítovými fasádami budou venkovní zpevněné plochy, severní 
s jeřábem, jižní s elektrickými hevery. 

1.3 Obecné informace o procesu 
Bude provedena hrubá horní stavba montované železobetonové haly. Ta se skládá z 16 

sloupů s označením S1 až S4. Na sloupy budou uloženy železobetonové pultové vazníky o 
malém spádu. Na vazníky bude uložen trapézový plech s výškou vlny 150mm. Celý skelet bude 
ztužen železobetonovými ztužidly (věnci) ve dvou výškových úrovních. Tyto věnce budou 
ocelovou podélnou výztuží navařeny na ocelové platle osazené do sloupů při jejich výrobě. 
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Všechny dílce konstrukce budou navzájem svařeny a spojeny připravenými konstrukčními 
prvky. 

2 Převzetí pracoviště 
2.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením prací musí být hotova spodní stavba (piloty, kalichové patky i s 
osazenými prahy mezi pilotami a připravená výztuž pro vetknutí sloupů do základů. Při přebírání 
spodní stavby se kontrolují hlavní rozměry vytyčeného objektu, výsledky kontroly montážní 
roviny základových konstrukcí a výztuž pro vetknutí. Dále v KZP pro hrubou horní stavbu. 

Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot v 
polohopisu a výškopisu. 

Montážní práce budou zahájeny nejdříve po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu 
základových konstrukcí. 

Kontroly se provádí při převzetí pracoviště za přítomnosti stavbyvedoucího, vedoucího 
pracovní čety pro montáž skeletu a investora nebo jejich zástupce. 

3 Materiály, doprava 
3.1 Materiál 

Sloupy: S1 400x400x10950 (4180kg) –  4ks 
 S2 400x400x10950 (4180kg) –  4ks 
 S3 600x400x10950 (6170kg) –  4ks 
 S4 600x400x10950 (6170kg) –  4ks 
Pultové vazníky: VB 205x500-900x10200 (3660kg) –  8ks 
Věnce: V1 250x400x5600 (1400kg) –  14ks 
 V2 200x400x5600 (1130kg) –  14ks 
Průvlaky: P1 400x600x9850 (5910kg) –  4ks 
Stropní panely: D1 1200x160x5800 (2790kg) –  23ks 
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3.2 Doprava 
3.2.2  Primární 

Dopravu objednaných prvků z betonárny zajistí nákladní automobil tahač DAF XF s 3- 
nápravovým klanicovým návěsem. Všechny prvky budou dovezeny z betonárny Rieder Beton, 
spol. s r.o., která je vzdálena 2,3km od stavby. K dopravě drobného pracovního nářadí, 
míchačky a svářečky bude použita dodávka Fiat Ducato L3H2. 
3.3.3 Sekundární 

Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí autojeřábu Tatra AD20.2. Dovezené 
prvky budou po přivezení rovnou montovány, eliminujeme jejich skladování, každý prvek bude 
označen. Po dovezení zásilky prvků, bude jeřáb využit pro osazování prvků na jejich místo. Při 
přesunu materiálu je třeba dbát opatrnosti, při manipulaci nesmí dojít k újmě na zdraví ani k 
poškození prvků. Zaměstnanci budou proškolení o BOZP a budou proškoleni o zásadách 
komunikace s jeřábníkem. 

Drobný materiál a nářadí bude přemisťován ručně, v této etapě se nepředpokládá jiné 
přemisťování většího materiálu. V případě potřeby přenesení většího množství drobného nářadí 
či drobného materiálu lze použít stavební kolečko. 

3.3 Skladování materiálu 
Skladování montážních prvků se nepředpokládá, ani to pracovní postup nevyžaduje. 

Ihned po přivezení prvků dochází k jejich montáži. Prvky jsou dováženy dle potřeby z nedaleké 
betonárny, v které byly vyrobeny a zároveň skladovány, mistr nebo stavbyvedoucí zajišťuje 
jejich dovoz dle časového harmonogramu, kde je přesně popsáno, jak bude probíhat výstavba. 

Ostatní drobné nářadí případně materiál bude skladován v uzamykatelném skladě. 

4 Pracovní podmínky 
4.1 Všeobecné pracovní podmínky 

Vstup pro zaměstnance a vjezd pro nákladní automobilovou dopravu do areálu CZ 
LOKO je veden ze zpevněných komunikací areálu Českých drah. Tento areál je svým hlavním 
vjezdem napojen na Pávovskou ulici, která je součástí komunikačního systému města Jihlavy. 
K severní fasádě haly pak dobíhá stávající zpevněná vnitroareálová komunikace. 
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4.2 Vybavenost 
Potřebu el. energie po dobu výstavby zajistí stávající vnitroareálový rozvod. Místo 

napojení staveniště určí dodavateli stavby investor. Dle pokynů odborně způsobilých správců 
sítí areálu bude v určeném místě upraven stávající vnitroareálový rozvod el. energie, tak aby 
umožnil připojení hlavního staveništního rozvaděče 240/400V s případným odečtovým 
elektroměrem pro staveniště. Staveništní rozvaděč zajistí provizorní osvětlení staveniště a 
pohon elektrických motorů potřebné mechanizace. 

Potřebu vody během stavby zajistí vnitroareálový rozvod vody. Místo napojení na vnitřní 
síť areálu určí dodavateli investor stavby. V místě napojení bude pro staveniště osazen hlavní 
uzávěr vody a případně odečtový staveništní vodoměr. 

Staveniště nebude v rámci areálu samostatně oploceno. 

4.3 Klimatické podmínky 
Práce nesmí probíhat při větru větším než 8m/s, musí být dobrá viditelnost (ne mlha, 

hustý déšť anebo sněžení), teplota se musí pohybovat nad +5°C, pro sváření je nutná minimální 
teplota +10°C, nesmí být námraza a poryvy větru. 

4.4 Instruktáž  
Firmě realizující bude předána veškerá dokumentace, včetně technologického postupu, 

potřebná pro realizaci montovaného skeletu. Všichni pracovníci budou mít platné školení o 
BOZP a o podmínkách na konkrétním stavebním díle. 

5 Personální obsazení 
Na správné probíhání stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí popřípadě jeho 

pověřený stavební mistr. Obsluhu pracovních strojů budou vykonávat pracovníci k tomu určení 
a řádně proškoleni. Všichni pracovníci, jejichž profese si vyžaduje pracovní průkazy k obsluze 
strojů či k výkonu práce, takový práce doloží. Jejich platnost ověří stavbyvedoucí nebo mistr a 
jejich čísla si opíše. 

5.1 Složení pracovní čety 
1 mistr – Řídí, vede pracovní četu a dohlíží na stavební práce. Kontroluje časový plán 
výstavby, zajišťuje plynulý chod stavby, tak aby nedocházelo k časovým prodlevám. 
Určuje postup montáže, kontroluje způsoby zavěšování, svislost svarů, svislost osazení 
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sloupů a provedení zálivek. O všech kontrolách vede zápisy. Odpovídá za bezpečnost 
a kvalitu provedení práce.  
Požadavky: Středoškolské vzdělání ukončené s maturitou a praxe v oboru alespoň 5 let, 
praxe, zkušenosti s montáží železobetonovových hal. 
1 jeřábník – Obsluhuje zvedací mechanismus, dělá pravidelné kontroly přístroje a 
pravidelně jej dle pokynů k užívání udržuje, zejména správné mazání mechanických 
částí stroje. Dbá pokynům mistra a dbá na správné montážní postupy.  
Požadavky: Minimální středoškolské vzdělání s výučním listem, platný jeřábnický 
průkaz, praxe s prací s jeřábem min jeden rok. 
1 montážník – Osazují prvky, rozměřují polohu, připravují a provádějí zálivky sloupů do 
kalichových patek, zabezpečují konstrukci montážními přípravky. 
Požadavky: Středoškolské vzdělání s výučním listem, praxe v oboru alespoň jeden rok. 
1 vazač – Vybírá a zavěšuje prvky pro montáž. Zajišťuje komunikaci s jeřábníkem a 
dohlíží na správnou manipulaci s prvky.  
Požadavky: Středoškolské vzdělání s výučním listem, platný vazačský průkaz, praxe v 
oboru alespoň jeden rok. 
2 svářeči – Odpovídají za kvalitní provádění svarů 
Požadavky: Středoškolské vzdělání s výučním listem, platný svářečský průkaz, praxe v 
oboru alespoň jeden rok. 

6 Stroje a pracovní pomůcky 
Stavební stroje a pracovní nářadí bude v dobrém stavu dle daných legislativ. Pracovníci 

budou dbát při používání nářadí a strojů bezpečnostních zásad. Stavbyvedoucí kontroluje zda-li 
nedochází k hrubému porušení bezpečnostních zásad. Dbá na správné používání 
bezpečnostních pomůcek a ochranných oděvů, především reflexní vesta a ochranná stavební 
helma. 

6.1 Velké stroje 
Tahač DAF XF s 3nápravovým klanicovým návěsem 1x 
Fiat Ducato L3H2: 1x 
Jeřáb Tatra AD 20.2: 1x 
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Vysokozdvižná plošina JLG 450AJ: 1x 

6.2 Elektrické a motorové stroje 
Stavební míchačka o objemu suché směsi min. 120L: 1x 
Míchadlo případně elektrická vrtačka s míchací metlí: 1x 
Svařovací agregát: 1x 
Úhlová bruska: 1x 
Ruční elektrická vrtačka s příklepem: 1x 

6.3 Ruční nářadí a pracovní pomůcky 
Krumpáč, lopata, rýč, stavební kolečko, palice 5kg, tesařské kladivo, štípací kleště, tesařská pila 
sekera, stavební lžíce. Vše v množství pro plynulou práci 

6.4 Měřící pomůcky 
Nivelační přístroj se stativem a příslušenstvím, teodolit se stativem a příslušenstvím, nivelační 
lať, svinovací metr 5 a 10m, pásmo 50m, olovnice, vodováha 5m, tužka, značící barevné spreje. 

6.5 Montážní a zvedací pomůcky 
Závěsné mechanismy s označením nosností: 3x 
Textilní vázací prostředky DEHA: 1x 
Zdvihací závěsy DEHA: 1x 
Montážní žebřík: 2x 

6.6 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Ochranná stavební přilba, reflexní vesta, ochranná sluchátka, ochranné brýle, pracovní oděv, 
obuv a rukavice, svářečský štít. 

7 Postup práce 
Montážní práce mohou začít po dosažení 70% neprojektované krychelné pevnosti 

základových patek. Tato pevnost se ověří Schmidtovým tvrdoměrem, tzv. mechanickou 
nedestruktivní metodou. Před osazením sloupu do hlavicových patek ne nejprve musí provést 
výškové srovnání kalichu patek. Pomocí nivelačního přístroje určíme nejvýše položené záhlaví 
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piloty kalichu a poté se provede dorovnání zbylých prvků spodní stavby do stejné úrovně 
pomocí maltového lože a distančních podložek. Směs pro dorovnání výškové úrovně se bude 
míchat ručně za pomoci ručního elektrického míchadla v 20 litrových kýblech. 

Osazování prvků tyčového skeletu se provede autojeřábem Tatra AD 20.2 a to přímo 
z ložné plochy klanicového podvalníku, na kterém budou prvky na stavbu dopravovány 
z betonárny. Poloha a směr pojezdu zásobovacích vozidel a polohy jeřábu bude označena 
v příloze zařízení staveniště. Zvedací zařízení se smí upevňovat pouze za montážní oka 
prefabrikátů, případně sloupy za montážní rouru pro svislé zvednutí. Kotvení vždy bude 
provádět pracovník s označením vazač, který má s podobnými prácemi zkušenosti. 

Práce, které budou probíhat ve výškách, např. spojování sloupů a vazníků bude probíhat 
z montážní plošiny. Zmonolitnění prvků skeletu se provede tzv. čapkovým spojem. Svařovací 
práce bude provádět osoba se svářečským průkazem za pomoci elektrodové svářečky. 

Technologická přestávka pro zatvrdnutí cementové zálivky je minimálně 72h, poté lze 
odstranit dřevěné klíny a může se dodělat dodatečná zálivka v místě klínů. I tak doporučuji 
odstranění klínu v okamžiku, kdy se jednotlivé sloupy ztuží ztužidly a vazníky, kdy dojde k větší 
prostorové tuhosti. 

7.1 Osazení prefabrikovaných sloupů 
Při každé dodávce jednotlivých prvků skeletu se překontroluje jeho neporušenost a 

celistvost. Vedoucí čety nebo stavbyvedoucí zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá PD. 
Pro převzetí zapíše záznam do SD. 

Autojeřáb přijede na místo, z kterého bude prováděno osazování železobetonových 
prefabrikovaných sloupů. Před započetím prací musí být autojeřáb důkladně stabilizován 
pomocí patek. Stabilizační patky v případě nevyhovujícího podkladu budou podloženy. Tahač 
s podvalníkem přijede na místo tak, aby s ním autojeřáb mohl bezpečně manipulovat a poté ho 
umístit na místo montáže. 

Osazení samotného sloupu se provede tak, že na dně kalichu se provede maltové lože o 
tl. 10 mm. Prefabrikované sloupy budou vztyčovány, tak, aby vazači mohli ukotvit kotvící 
zařízení jeřábu k montážnímu oku, a následně bude sloup vztyčen z podvozku podvalníku a 
přemístí se na místo montáže. Sloup necháme ustálit ve výšce 1 metru. Poté se pomalu spustí 
do kalichu. Vazači sloup nasměrují a uloží ho na maltové lože. Přesné osazení a svislost se 
zajistí pomocí dřevěných klínů. Sloup bude zavěšen do doby, dokud není v kalichu zcela 
zajištěn klíny. Zkontroluje se jeho osazení, především jeho svislost, sundají se závěsy a v tu 
chvíli je možné provést cementovou zálivku kalichu. Zálivka kalichu nesmí mít větší zrno než 
8mm. Zálivku zamícháme dle výrobního postupu výrobce směsi přímo na staveništi pomocí 
elektrické ruční míchačky lepidel a maltových směsí. Svislost osazení se bude kontrolovat 
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vodováhou o délce 2,5 metrů. Celkově se jedná o usazení 16 prvků s hmotností zhruba 4 a 6 
tun. Montáž se provádí jednotlivě po každém poli, takže výrobce by nám měl pokaždé poslat od 
každého sloupu 1 kus, při první dodávce od každého 2 kusy. 

7.2 Osazení střešních vazníků 
Při každé dodávce jednotlivých prvků skeletu se překontroluje jeho neporušenost a 

celistvost. Vedoucí čety nebo stavbyvedoucí zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá PD. 
Pro převzetí zapíše záznam do SD. 

Autojeřáb přijede na místo, z kterého bude prováděno osazování železobetonových 
prefabrikovaných sloupů. Před započetím prací musí být autojeřáb důkladně stabilizován 
pomocí patek. Stabilizační patky v případě nevyhovujícího podkladu budou podloženy. Tahač 
s podvalníkem přijede na místo tak, aby s ním autojeřáb mohl bezpečně manipulovat a poté ho 
umístit na místo montáže. 

Hlavy sloupů budou překontrolovány, zda odpovídají jejich výškové umístění a svislost. 
Případné odchylky budou posouzeny dle normy ČSN 730210-1 geometrická přesnost ve 
výstavbě. Více podrobností v kapitole Kontrolní a zkušební plány. 

Vzhledem k montážní výšce je zapotřebí použít montážní vysokozdvižnou plošinu, dle 
specifikací v kapitole strojů. Z této plošiny se provede přesné osazení na místo uložení vazníku 
a dále se zmonolitnění sloupů a vazníků, které bude provedeno svařením ocelových destiček 
nacházejících se na uloženích vazníků a zhlaví sloupu. Tyto svary provede pověřená osoba 
s označením svářeč pomocí elektrodové svářečky. V průběhu práce je nutno kontrolovat 
vodorovnost a polohu prvku dle PD. Vodorovnost bude kontrolována vodováhou. Dále se 
kontroluje kvalita provedení svarů. Celkově se osadí 8 předem předpjatých železobetonových 
vazníků o nízkém spádu o hmotnosti skoro 6 tun. 
Přesnost osazení: Povolená odchylka sloupu:  Vodorovně: +/- 10mm 
  Svisle:  +/- 10mm 
  Povolená odchylka sloupu od svislé osy: +/- 20mm 
  Rovinnost uložení ztužidla:  +/- 5mm na 2m 
  Rovinnost ztužidla oproti PD: Vodorovně: +/- 5mm 
   Svisle: +/- 5mm 
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7.3 Osazení ztužidel 
Při každé dodávce jednotlivých prvků skeletu se překontroluje jeho neporušenost a 

celistvost. Vedoucí čety nebo stavbyvedoucí zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá PD. 
Pro převzetí zapíše záznam do SD. 

Pro osazení se jeřáb postaví na pozici, vazač přiváže ztužidlo na závěs, poté strojník 
autojeřábu přemístí prvek na pozici. U ztužidel, průvlaků a desek je nutno brát velký zřetel, aby 
nedošlo k jejich poškození, jejich usazení se provádí ve stísněných podmínkách a hrozí buď 
otlučení prvků, nebo případný náraz by mohl narušit svislost již usazených sloupů. Ztužidlo se 
po ustálení pomalu spouští, prvek si přebírá vazač a umístí ho na místo. Svářeč provede 
spojení se sloupem. Kontroluje se vodorovnost a provedení svarů. Ztužidla se provádí po 
obvodu haly a to ve dvou výškových úrovních, je třeba brát pozor a započít s níže položeným 
ztužidlem, poté je důležité, aby se jeřáb neuzavřel těmito ztužidly uprostřed stavby. Průběh 
výstavby je čitelný v příloze časového plánu a dále jej popíšu v následujících kapitolách. 

7.4 Osazení průvlaků 
Osazení průvlaků je obdobné jako osazování ztužidel, 4 prvky průvlaků, které mají vytvořit 

patro, budou usazeny v příčném směru u jižní strany mezi 4 pole. Pravidla platí stejná viz 
předchozí kapitola. 

7.5 Osazení desek 
Desky se ukládají dle kladečského plánu, ukládají se na ozuby průvlaků. Jejich osazení 

se provádí na pryžové podložky. Jejich umístění se přeměřuje a kontroluje se s PD. Provádění 
je obdobné viz předchozí kapitoly, mělo by se dbát na bezpečnost a provádění tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. 

7.6 Postup montáže 
Postup montáže je patrný z časového plánu. Montáž probíhá od severu k jihu. Započne 

se montáží všech 16 sloupů. Autojeřáb se postaví zhruba na průsečík úhlopříček 4 sloupů a 
dojde k jejich osazení. Autojeřáb se posune o 2 pole opět do průsečíku úhlopříček a provede 
montáž dalších 4 sloupů. Pro montáž sloupů je zapotřebí 4 pracovních míst. Poté se provede 
montáž ztužidel a na závěr první průvlak, a aby se jeřáb v místě neuzavřel, musí se posunout 
opět o jedno pole směrem na jih, kdy opět provede montáž vazníku. 

Opět se osadí další dva sloupy, ztuží se ztužidly a poté je třeba se posunout o jedno pole 
a osadit vazník. Jakmile se dostane na místo s průvlaky a deskami, tak provede prvně ztužení 
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pouze na západní straně, poté osadí průvlaky, pak teprve lze osadit ztužidla i na východní 
straně. V okamžiku, kdy se přesune o další pole, osadí vazník, ztuží opět západní stranu, osadí 
průvlaky, položí desky a ztuží východní stranu. Takhle provede i zbylé pole. 

Průběh montáže se dokumentuje a o montáži každého prvku se dělá zápis d.o SD. 
Skutečné provedení se kontroluje s PD a jejich výchylky se kontrolují dle ČSN 730210- 

8 Jakost a kontrola kvality 
Potřebnými kontrolami o dodržování dovolených odchylek a vhodným výběrem 

stavebních materiálů lze dosáhnout požadované kvality. Podrobně se kontrolou kvality zabývám 
v kapitole 8 Kvalitativní požadavky – Kontrolní a zkušební plán. V kapitole jsou jednotlivé 
kontroly rozepsány a rozděleny do kontrol vstupních, mezioperačních a výstupních. Každá 
kontrola má předepsáno, kdo, co a jak ji bude kontrolovat a jaké jsou povolené mezní odchylky 
provádění. Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
8.1 Kontrola vstupní 
Vstupní kontrola se věnuje PD, kdy se kontroluje úplnost dokumentace a také proveditelnost 
navržených konstrukcí. Důležitá je kontrola převzetí pracoviště, kdy bude zkontrolován stav 
základových patek a to jestli jejich pevnost dosahuje již alespoň 70% její pevnosti v tlaku. 
Součástí vstupních kontrol bude i kontrola ZS, kontrola přivezených prefabrikátů, a to kontrola 
vizuální a kontrola dodacích listů, zda dovezené prvky odpovídají PD. Pracovníkům se 
zkontroluje jejich proškolení o BOZP a jejich průkazy a odborné způsobilosti k provádění prací. 

8.2 Kontrola mezioperační 
8.2.1 Kontrola základových patek 
Před montáží samotného skeletu je nutno zkontrolovat monolitické patky a to především zda 
jejich poloha odpovídá PD. Dále kontrolujeme jejich tvrdost pomocí nedestruktivní metody, za 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. Je nutné, aby pevnost byla nejméně 70% jejich pevnosti.  
8.2.2 Kontrola osazení základových kalichů 

Bude provedena kontrola vodorovnosti a svislosti kalichů. Vodováhou se zkontroluje jejich 
odchylka, která může být maximálně +/- 2 mm na 1m. Dále bude zkontrolována výška a poloha 
kalichů podle PD. Kontrolu provedeme pomocí teodolitu nebo nivelačního přístroje. Maximální 
povolená odchylka je +/- 5 mm.  
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8.2.3 Kontrola osazení sloupů 
Osazované sloupy budou osazovány do maltového lože v tloušťce 50mm +/- 5mm. Po 

osazení sloupů budou sloupy. Po osazení sloupů dojde k jejich vyklínování dřevěnými klíny, pro 
zajištění jejich projektové polohy a svislosti. Vychýlení sloupu vzhledem k jejich svislé ose 
nesmí být větší než +/- 2 mm na celou jejich délku. Lícování sloupů, zdali žádný z osazených 
sloupů nevybočuje z linie o více než +/- 5mm. 
8.2.4 Kontrola osazení vazníků 

Střešní vazníky budou osazovány do kalichů na nosných sloupech. Tyto kalichy budou 
opatřeny pryžovým ložiskem a kotevními trny, je tdy nezbytné zkontrolovat tyto prvky. Dále 
kontrolujeme vodorovnost vazníků, kdy nesmí být odchylka větší než +/- 2mm na celou délku 
rozpětí a rovinnost nesmí překročit +/- 2mm, měření proběhne pomocí 2 a 5-ti metrových latí. 
Dále zkontrolujeme relativní výšku dle PD, přípustná odchylka je +/- 5 mm, kontrola se provede 
teodolitem. 
8.2.5 Kontrola osazení ztužidel a průvlaků 

Ztužidla a průvlaky budou spojovány přivařením ke sloupům. V průběhu prací se bude 
kontrolovat kvalita provedení svarů, tzn. jejich délka a důkladné provedení spojení. Dále 
proběhne kontrola jejich polohy dle PD a jejich vodorovnosti, kdy nesmí překročit odchylka +/-5 
mm, zkontroluje se teodolitem. 

8.3 Kontrola výstupní 
8.3.1 Kontrola souladu s PD 

Při skončení montážních prací bude zkontrolována PD a skutečné provedení, zda byly 
dodrženy relativní výšky a poloha osazovaných prvků předepsané projektovou dokumentací. 
Kontrola bude provedena pomocí teodolitu, případně nivelačního přístroje. 
8.3.2 Kontrola provedených svarů 

Proběhne kontrola svarů dle PD, zda byly svary provedeny dle technologického předpisu 
a vizuálně, jestli nejsou poškozeny. 
8.3.3 Kontrola provedení zálivek 

Zkontrolujeme, zda byly vyplněny všechny dutiny a spáry, které vznikaly během 
montáže, a zda nedochází k drolení, případně vypadávání ze spár nebo dutin. 

8.3.4 Kontrola vizuálního stavu osazených prefabrikát 



57 
 

V této kontrole věnujeme pozornost stavu osazených prvků, jestli nedošlo během 
montáže k popraskání jednotlivých prvků vlivem špatného osazení, případně výrobní vadou. 
Dále kontrolujeme zda nedošlo k mechanickému poškození, otlučení a tímto nedošlo k odhalení 
výztuže, případně řešíme, jestli tím nebylo změněno statické působení prvku. 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 9 Bezpečnost práce. Při práci je 

nutné předcházet vzniku úrazů alespoň dle legislativních předpisů. Jedná se o nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a o 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. Krom 
toho je nutné dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje a ostatními pracovníky a 
také ochranná pásma strojů při jejich práci. 

Z toho důvodu je zapotřebí, aby pracovníci provádějící vrtané montáž, budou proškoleni o 
BOZP a seznámeni s PD a technologickým postupem. O proškolení zaměstnanců bude 
proveden zápis do stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým podpisem. 

Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Při provádění montáže je 
nutno dodržet pracovní postup a návaznost prvků, aby nedošlo ke ztrátě stability. Bezpečnou 
manipulaci s prvky zajišťuje vazač, který bezpečně zajišťuje přivázání prvku. Pod zavěšenými 
břemeny a v jejich blízkosti se nesmí nikdo pohybovat. Pracovníci pracující ve výškách musí být 
zdravotně způsobilí pro práci ve výškách. Svářečské práce může provádět pouze osoba se 
svářečským průkazem. Svářeč musí mít ochranné pomůcky a to také pro práce ve výškách. 

Montáž skeletu bude pozastavena:  - Při větru nad 8m/s 
 - Při snížené viditelnosti (mlha, silný déšť) 
 - Při podezření o nedostačující stabilitě prvků 
 - Vlivem nedostatečné stabilitě jeřábu (zaboření) 

9.1 Nařízení o BOZP 
378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích 

10  Ekologie, nakládání s odpady 
Na staveništi bude nakládáno se vznikajícími odpady dle zákona 381/2001 sb., to znamená, že 
odpady budou třízeny do připravených mobilních kontejnerů a ty budou během stavby 
odváženy. Kontejnery budou zaznačeny v zařízení staveniště. Na staveništi se nepředpokládá 
manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž 
nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, bude problém neprodleně řešen 
a zapsán do stavebního deníku. Odpad vzniklý během výstavby bude likvidován na řízených 
skládkách. 

10.1 Odpady olejů 
 13 01  Odpadní hydraulické oleje 
 13 02  Odpadní motorové, převodové oleje 
 13 07  Odpady kapalných paliv 
 13 07 01  Topný olej, motorová nafta 

10.2 Stavební a demoliční odpady 
 17 01 01  Beton 
 17 04 05  Železo, ocel 
 17 01 06  Směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek. 

10.3 Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru 
 20 01  Složky z odděleného sběru 
 20 01 01 Papír a lepenka 
 20 01 13  Rozpouštědla 
 20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad 
 20 02 03  Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
 20 03 01  Směsný komunální odpad 
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  VÝSTAVBA LAKOVNY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V 
 AREÁLU FIRMY CZ LOKO, a.s. V JIHLAVĚ 
Místo stavby: areál firmy CZ LOKO a.s., Pávovská 2a, Jihlava 
Kraj: Vysočina 
Obec: Jihlava 
Směrovací číslo: 586 01 
Ulice:  Pávovská 3139/2a 
Katastrální území: Jihlava 
Číslo parcely: 6191/135, 6191/143, 6191/132 

1.1.2 Údaje o investorovi 
Název a adresa: CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, Česká Třebová 
Kraj:  Pardubický 
Statutární zástupce: Ing. Josef Bárta 
 Ing. Zdeněk Řešátko 
 Ing. Aleš Podolák 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název a sídlo : Ateliér Alfa spol. s r.o. 
 Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
Kraj  Vysočina 
zodpovědný projektant  Ing. Slavomír Langmajer 
číslo projektanta : ČKAIT – 1000736, pozemní stavby 
Telefon:  56 730 79 59, 56 730 77 79 
IČO: 18197621 
DIČ: CZ  - 18197621 
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1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o výstavbu lakovny kolejových vozidel. Lakovna bude umístěna u podélné 

stěny ocelové haly, která v současnosti slouží jako sklad hutního materiálu. Součástí stavby 
budou i zpevněné plochy před a za lakovnou, přeložky inženýrských sítí a nové přípojky na 
vodu, plyn, dešťovou a splaškovou kanalizaci a na el. energii. 

Lakovna je jednolodní hala rozměrů 42,5x10,70m s železobetonovým skeletem 
tvořeným obdélníkovými sloupy, na které se uloží železobetonové pultové vazníky nízkého 
spádu. V prostoru přípravny bude vytvořeno patro pomocí železobetonových průvlaků a desek. 

Vzhledem ke špatným inž. geologickému průzkumu bylo zvoleno pilotové zakládání na 
velkoprůměrových vrtaných pilotách se spojovacími pažnicemi. Hlava pilot bude osazena 
železobetonovými hlavicemi s kalichy. Do těchto kalichů jsou vetknuty nosné sloupy. Východní 
řada sloupů je společná pro sousední výrobní halu. 

Navržená lakovna je umístěna u východní hranice areálu CZ LOKO a.s., který se 
nachází v prostorách bývalého lokomotivního depa na Hlavním nádraží v Jihlavě. Poloha stavby 
je jednoznačně určena stávající slepou kolejí kolejiště hlavního nádraží v Jihlavě. Podélná osa 
nové haly je v ose stávající koleje. 

Provoz lakovny je řešen společně s prostorem pro tmelení a broušení dílů, stříkací 
kabinou, vzduchotechnikou a zařízením pro likvidaci plynných emisí. Provoz lakovny je propojen 
kolejovým dopravním systémem s ostatními objekty areálu. 

Lakovna je rozdělena přípravnu (pracoviště určené pro tmelení a broušení), krátkého 
spojovacího krčku se stávající sousední halou a prostoru se stříkací kabinou. 

Pro nanášení nátěrové hmoty je navržena kombinovaná stříkací kabina se suchým 
filtračním systémem. Pracovní prostor haly bude vraty rozdělen na dvě poloviny. Přípravna 
bude dvoupodlažní s betonovým stropem, na kterém bude osazena část technologie. 

Stříkací kabinu je možné provozovat v režimu stříkání i sušení, nezávisle v každém 
z pracovních prostorů. Dvě blokové vzduchotechnické jednotky budou umístěny na ocelové 
plošině nad kabinou. Před štítovými fasádami budou venkovní zpevněné plochy, severní 
s jeřábem, jižní s elektrickými hevery. 

1.3 Příjezd ke staveništi 
Příjezd ke staveništi je přes hlavní uzamykatelnou bránu firmy CZ Loko s.r.o. Do areálu 

vede z ulice Pávovská zpevněná plocha ve vlastnictví ČD a.s. V areálu vede zpevněná plocha 
až ke staveništi 
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1.4 Dočasné objekty zařízení staveniště 
Mezi dočasné plochy ZS bude plocha pro mytí vyjíždějících vozidel ze stavby. Tato 

plocha bude mít velikost 9x4 m, pro potřeby stačí plocha pro omytí jednoho vozidla. Dále se zde 
budou nacházet dvě mobilní buňky, které budou sloužit jako kancelářské prostory. ZS bude také 
obsahovat skládku materiálu. Tato plocha bude o rozměrech 16x14 m. Jako poslední objekt ZS 
bude odstavné stání pro stavební mechanizaci. Pro účely je navržena plocha 15x15 m. 
1.4.1 Provozní 

Pro provozní účely bude jako sklad drobného nářadí sloužit Skladový kontejner 15’, který 
má vnější rozměry 4550 x 2200 x 2260 mm (d x š x v). Velká mechanizace bude odstavena 
ploše, která je na to určená. Objekt je uzavřen a hlídán, velkou mechanizaci, nikdo přes vrátnici 
nedostane, proto je třeba skladovat drobný materiál. 

Na hlavním staveništi budou k dispozici 2 mobilní záchody, další dva záchody se budou 
nacházet v montážní hale 6119/117. 
ČMT KTV - Klasická mobilní toaleta Vodní 

- šířka 1,06 m 
- hloubka 1,06 m 
- výška 2,33 m 
- hmotnost 95 kg 
- fekální nádrž 320l 
- oboustranný mechanismus zamykání dveří  Obr. 10 Mobilní záchod [4] 
- jeřábová oka 
- zásobník na 60 l čisté vody 
WC toho typu bude umístěno v blízkosti hlavního staveniště. 

1.4.2 Výrobní 
Na staveništi není třeba žádné dočasné výrobní objekty. 

1.4.3 Sociální, správní 
V areálu se budou nacházet dvě mobilní buňky jako provizorní kanceláře, šatny a 

hygienické mobilní kombinované buňky. Pod buňky budou umístěny dřevěné fošny z důvodu 
nenavlhání buňky od zemní vlhkosti. Jedna buňka bude jako správní sloužit pro účely STV nebo 
mistra. Druhá buňka bude sloužit jako sociální pro potřeby pracovníků. 
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Obr. 9 Mobilní sociální buňka [3] 

- šířka 2,5 m 
- délka 6,1 m 
- výška 2,82 m 
- elektroinstalace vedena ve stropě a stěnách 
- venkovní přípojka zásuvek 400V/32A 
- uzemnění vyvedeno u dolního rámu 
- větrací mřížky ve všech stěnách 

1.5 Stávající objekty ZS poskytnuté majitelem areálu 
Pro účely zařízení staveniště byly, pro tuto stavbu, poskytnuty majitelem prostory 

montážní haly v budově 6191/117. V tomto objektu se nachází šatny, veškeré hygienické 
zařízení pro pracovníky. Nachází se zde 4 sprchové kouty, 4 umyvadla a 2 WC. Dále také 
skladové prostory. Tyto prostory budou k dispozici po celou dobu výstavby. 

1.6 Sítě technické infrastruktury 
Staveniště je umístěno v oploceném areálu firmy CZ Loko s.r.o. Toto staveniště je 

přístupné z ulice Pávovská přes bránu ve výkresu ZS. Brána dostatečně široká pro vjezd i 
výjezd použité mechanizace a vozidel použitých při výstavbě. 

1.7 Napojení staveniště na instalační sítě 
Potřebu el. energie po dobu výstavby zajistí stávající vnitroareálový rozvod. Místo 

napojení staveniště určí dodavateli stavby investor. Dle pokynů odborně způsobilých správců 
sítí areálu bude v určeném místě upraven stávající vnitroareálový rozvod el. energie, tak aby 
umožnil připojení hlavního staveništního rozvaděče 240/400V s případným odečtovým 
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elektroměrem pro staveniště. Staveništní rozvaděč zajistí provizorní osvětlení staveniště a 
pohon elektrických motorů potřebné mechanizace. 

Potřebu vody během stavby zajistí vnitroareálový rozvod vody. Místo napojení na vnitřní 
síť areálu určí dodavateli investor stavby. V místě napojení bude pro staveniště osazen hlavní 
uzávěr vody a případně odečtový staveništní vodoměr. 

1.8 Stanovení dodávky elektrického proudu 
Hodnota potřebného příkonu elektrické energie bude stanovena z počtu použitých 

přístrojů a jejich výkonu. Tento výpočet bude proveden pouze orientačně a v průběhu realizace 
je možné hodnoty upravit. Pro výpočet příkonu bude použit následující vztah. 

S = 1,1√(β1P1 + β2P2 + β3P3)² + (β1P1tgφ1 + β2P2tgφ2 + β3P3tgφ3)² 
S  zdánlivý příkon 
1,1  koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 
β1, β2, β3  koeficienty náročnosti – současnost výkonů spotřebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3  fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 
P1  instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3  instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Koeficient náročnosti β1 se určí dle ČSN 34 1610 
Pro stroj s jedním elektromotorem 0,75, se dvěma a více motory 0,55 
Koeficient náročnosti β2 je pro hodnotu vnitřního osvětlení z intervalu 0,7 – 0,9. 
Koeficient náročnosti β3 je pro hodnotu vnějšího osvětlení z intervalu 0,9 – 1,0. 
Výpočet hodnoty P1 instalovaný výkon elektromotorů na stavbě: 

Stroj Příkon stroje Příkon celkem 
Stavební míchačka 1,2kW 1,2kW 
Míchadlo 1,6kW 3,2kW 
Svařovací agregát 5,0kW 10kW 
Úhlová bruska 2,0kW 4,0kW 
Ruční elektrická vrtačka 0,5kW 1,0kW 
Celkem  19,4kW 
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Výpočet hodnoty P2 instalovaný výkon vnitřního osvětlení: 
Druh osvětlení Příkon jednoho osvětlení Příkon celkem 
Žárovka/zářivka 0,2kW 1,6kW 
Celkem  1,6kW 

Výpočet hodnoty P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení: 
Druh osvětlení Příkon jednoho osvětlení Příkon celkem 
Halogenová výbojka 0,5kW 2,0kW 
Celkem  2,0kW 

Celkový potřebný výkon 
S = 1,1√(0,55*19,4 + 0,8*1,6 + 0,9*2,0)² + (0,55*19,4*tg 0,75 + 0,8*1,6*tg0,9 + 
0,9*2*tg0,9)² 
S= 12,91 kW 

1.9 Zásobování staveništně vodou 
V areálu jsou již inženýrské sítě do stávajících objektů, správce areálu určí, kde dojde k 

napojení na staveništní rozvody. Pro stavební práce vyžadující postačí odběrný bod v přilehlém 
stávajícím objektu. 
Potřeba provozní vody: 

Qt = Sv * Kn / t * 3600 (l/s) 
Qt  maximální hodinová potřeba vody 
Sv  potřeba provozní vody za den 
Kn  koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody – hodnota 1,5 
t  pracovní doba 

Qt = (Sv * kn) / (t * 3600) 
a) Spotřeba užitkové vody 
 Qt = (1661,07* 2,7) / (8 * 3600) = 0,16 l/s 
b) Spotřeba pitné vody 
 Qt = (300 * 2,7) / (0,5 * 3600) = 0,45 l/s 
 Celkem 0,45 + 20% = 0,53 l/s tzn. návrh DN 50 
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 Qt vteřinová spotřeba vody (l/s) 
 Pn spotřeba vody (l) na den 
a) užitková voda 
Zpracování čerstvého betonu, ošetření bet. kcí. 10 l/m3 
 134,107 m3  1341,07 l 
 Mytí vozidel  300 l 
b) pitná voda 
Pracovníci na staveništi bez sprchování 30 l/osoba 10 osob 300 l 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
 t - doba odběru vody 
 1 směnný provoz 8 hodin 

1.10 Popis staveb ZS vyžadující ohlášení 
Veškeré stavby a zařízeni na staveniště je dočasné a mobilní, takže nevyžadují žádná 

ohlášení místním, ani jiným úřadům. 

1.11 Stanovení podmínek pro provedení stavby z hlediska BOZP 
Veškeré stroje, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být v řádném 

provozním a technickém stavu. Pracovníci, jež budou obsluhovat tyto stroje, musí mít platné 
řidičské oprávnění k ovládání a manipulaci stroje. Každý pracovník je povinen užívat 
ochranných podmínek tj. ochranný oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice popř. roušky pro 
ochranu dýchacích cest. 

1.12 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Z důvodu ochrany životního prostředí budou na staveništi umístěny kontejnery pro 

uskladnění odpadního materiálu během stavby. Stroje budou po revizní kontrole.  
Během výstavby víceúčelového objektu budou dodržovány zásady, které předepisuje 

norma ČSN 83 70 00, obsahující všeobecná ustanovení na ochranu přírody. Dále bude 
postupováno v souladu s ČSN EN 13 965 a dalšími předpisy věnujícím se této problematice. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalových materiálech 
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Zákon č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech při manipulaci s odpady 
Zákon č. 356/2003 Sb., o plánování odpadového hospodářství 

1.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zásady bezpečnosti práce vychází z následujících předpisů a vyhlášek. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o dalších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. 
- Zákon č. 309/2000 Sb., o úpravě dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích. 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

1.14 Náklady na zařízení staveniště 
Ekonomické vyhodnocení bylo zhotoveno pomocí rozpočtovacího softwaru Buildpower. 

Procentuální částka na ZS byla 48 419kč. 

1.15 Závěr 
V předchozích odstavcích bylo popsáno nutné ZS, které je nutno vybudovat pro 

bezproblémové provedení stavebních prací. 
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1 Časový plán výstavby 
Časový plán bude součástí přílohy, vzhledem k velikosti. Pro ucelenost ve zmenšené 

verzi vkládám i zde. 
Doba výstavby je zhruba 3 měsíce. Provedení pilot s následnými kalichovými hlavicemi 

zabere 38 pracovních dní. Na pracích se podílí 3 pracovní čety a v závislosti na dokončení 
předchozí činnosti na sebe můžou navazovat, tím vznikají časové rezervy. Pro odbednění 
železobetonových patek je potřeba technologická pauza alespoň 72 hodin. 

Mezi etapami probíhají subdodavatelské práce, v kterých se osadí ŽB prahy na ozuby 
patek. Tyto prahy budou sloužit jako základy pro obvodové zdivo, následně se provede 
srovnání pláně na úroveň -0,200m, což je horní hrana základových prahů 

V okamžiku připravenosti pracoviště přijde nová pracovní četa na montáž horní stavby. 
Montáž zabere 23 pracovních dní při 8 hodinových směnách. Na každý den mají pracovníci 
stanoveno, kolik musí stihnout namontovat prvků. Sled montáže je posloupný a nedovoluje 
žádnou rezervu. Časový plán ale není nijak vypjatý a doba pro montáž je to dostačující. Jestliže 
v některý den pracovníci nestíhají, musí prodloužit směnu a dané práce dokončit. 

Obr. 11 Časový plán výstavby [příloha B – Časový plán] 
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1 Obecné informace 
Tento dokument obsahuje soupis a specifikace použitých strojů a mechanizace 

použitých v průběhu realizace objektu Lakovny. 

2 Pracovní stroje 
2.1 Tatra 815 S1 6x6 

Jednostranný sklápěčkový automobil T-815 6x6 má dozadu sklopnou celokovovou 
korbu. Je vhodný na přepravu materiálu na silnici i v terénu pro max. užitečné zatížení 10 700 
kg. Zvedací zařízení je hydraulické, ovládané z kabiny řidiče. Hydrogenerátor (čerpadlo) je 
umístěný na pomocném pohonu převodovky. 

Konstrukce podvozku s výkyvnými polonápravami zaručuje plynulé a rychlé přejezdy 
terénními nerovnostmi, ani velké výchylky kol způsobené nerovnostmi se nepřenáší na vozidlo. 
Brzdový systém je tříokruhový přetlakový na všechny kola. 

 Obr. 12 TATRA 815 S1 6x6 [5] 
 
Technické údaje: Značka, typ vozidla T-815 S1 6x6 
 Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 
 Užitečná hmotnost 10 700 kg 
 Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
 Rozměry korby d x š x v 4300 x 2500 x 1000 mm 
 Typ motoru T 3-929-11 
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 Počet válců 10 
 Vrtaní x zdvih 120 x 140 mm 
 Chlazení motoru vzduchem 
 Zdvihový objem motoru 15 833,6 cm3 
 Největší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1 
 Základní spotřeba paliva 32,5 až 63 l/ 100 km 
 Maximální rychlost 80 km/hod 
 Pohon 6 x 6 
Použití stroje: 
Nákladní automobil TATRA T158 bude použit při zemních pracích. Taktéž pro odvoz 
sypkých materiálů. Tento stroj byl vybrán pro požadovaný objem sklápěče. 

2.2 Autodomíchávač Stetter C3-AM 7 C 

 
Obr. 13 Autodomíchávač Stetter C3-AM 7 C [6] 

Použití stroje: 
Autodomíchávač bude používán pro transport betonové směsi na staveniště. Byl vybrán 

z důvodu požadovaného objemu bubnu. 
Autodomíchávač o jmenovitém objemu 7 m3 bude na stavbu dopravovat betonovou 

směs pro betonáž pilot. Tato verze autodomíchávače je bez čerpadla a pro ukládání betonu 
bude použit skluz výložníku o délce 5 m. 
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Technické údaje: Jmenovitý objem 7 m3 
 Geometrický objem 12 710 kg 
 Otáčky bubnu 0 12/14 ot./min 
 Délka skluzu výložníku 5 m 
 Průměr bubnu 2 300 mm 
 Výška násypky  2 425 mm 
 Průjezdná výška 2 426 mm 
 Výsypná výška 1 027 mm 

2.3 Nákladní automobil AVIA D120 4x4 

 
Obr. 14 AVIA D120 [7] 

Použití stroje: 
Nákladní automobil AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger na stavbu doveze 

připravené armokoše a další stavební materiál jako například stavební kompresor. Nákladní 
automobil na stavbu doveze veškeré drobné nářadí, kolečka, míchačky, vrtačky apod. Vše co 
bude třeba pro zahájení práce. Tento vůz bude v nutnosti k dispozici na dovoz různého 
materiálu. 
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Technické údaje: Motor Cummins ISBe4.5E5 
 Kabina 2 dveřová, 2 sedadla 
 Rozvor 3 400 mm 
 Max. techn přípustná hmotnost 24 500 kg 
 Max rychlost 100 km/h 
 Nástavba valník  6,5 x 2,7 m 
 Ložná výška 800 mm 

 
Obr. 15 AVIA D120 [7] 

 
Obr. 16 AVIA D120 -rozměry [7] 
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2.4 Hydraulická ruka Palfinger PK6500 

 
Obr. 17 Valník s hydraulickou rukou [8] 

Hydraulická ruka bude nástavbou pro vůz AVIA, pro skládání a vykládání materiálu 
případně stavebních strojů, techniky na valník.  
Technické údaje: Max. zvedací moment 5,7 mt 
 Maximální zvedací nosnost 3 300 kg 
 Max. dosah ramene 9 600 mm 

 
Obr. 18 Nosnost hydraulické ruky Palfinger PK 6500 [8] 
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Obr. 19 Dosah hydraulické ruky Palfinger PK 6500 – navrženo pro sundání kompresoru o 

váze 550 kg [9] 
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Obr. 20 Technické schéma hydraulické ruky Palfinger PK 6500 [9] 

2.5 DAF FT XF105.460 SC 4x2 

 

 
Obr. 21 Tahač DAF FT XF105.460 SC 4x2 [10] 

Použití stroje: 
Tahač DAF s nízkoložným podvalníkem doveze v první etapě na stavbu vrtnou soupravu 

Soilmec. V druhé etapě použije klanicový podvalník pro dovoz prefabrikovaných prvků 
z betonárny. 
Technické údaje: Max. tažná hmotnost 50 000 kg 
 Průjezdná výška 290 cm 
 Rozvor 3 600 mm 
 Max. hmotnost na zadní nápravu 11 500 kg 
 Max rychlost 90 km/h 
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2.6 Nízkoložný podvalníkový návěs NC3NN-44 

 
Obr. 22 Nízkoložný podvalníkový návěs NC3NN-44 [11] 

Technické údaje: Celková hmotnost 44000 kg 
 Hmotnost na královský čep 20 000 kg 
 Hmotnost na nápravu v nezatíženém stavu 1 800 kg 
 Celková nosnost 36 500 kg 
 Hmotnost v nezatíženém stavu 8 500 kg 
 Rozměr d × š × v 13 600×2540×900mm 
 Počet náprav 3 
 Délka ložné plochy 12 600mm 
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2.7 Vrtná souprava Soilmec SR-20 
Použití stroje: 

Vrtná souprava pro vrtné piloty. Na stavbu bude dovezena tahačem DAF na 
podvalníkovém návěsu. Celková délka tahačem s návěsem je 17 m. 

 
Obr. 23 Vrtná souprava Soilmec SR-20 v rozloženém stavu [12] 

 
Obr. 24 Vrtná souprava Soilmec SR-20 ve složeném stavu [12] 
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Obr. 25 Vrtná souprava Soilmec SR-20 naložená na podvalník [12] 

 
Obr. 26 Vrtná souprava Soilmec SR-20, transportovací rozměry [12] 

Technické údaje: Max. vrtací průměr 1 200 mm 
 Max. vrtací délka 40 m 
 Typ motoru/výkon Diesel/170 hp 
 Max. vrtací tlak 30 MPa 
 Max vrtací otáčky 43 ot. /min 
 Transportovaná hmotnost 27 tun 
 Transportovací rozměry 2550 x 3090 x 12430 mm 
 Max. točivý moment vrtáku 100 kNm 
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2.8 Kolové rypadlo-nakladač Komatsu WB 93S-5 
Použití stroje: 

Rypadlo nakladač určené pro odkop zeminy kolem vrtaných pilot, vytěženou zeminu 
bude nakládat Tatru 815. Tento stroj byl součástí i zemních prací. Stroj je taktéž navržen pro 
rozprostření výkopku a kameniva. 

 
Obr. 27Rypadlo nakladač Komatsu WB 93S-5 - rozměry [13] 
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Obr. 28 Rypadlo nakladač Komatsu WB 93S-5 - technické parametry [13] 
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2.9 Pneumatické sbíjecí kladivo Permon SK13B 
Použití stroje: 

Sbíjecí kladivo bude použito na odbourání hlav pilot. Každá pilota je přebetonována o 
250mm. Těchto 250 mm bude odbíjeno a hlava piloty bude zarovnána. 

 
Obr. 29 Pneumatické sbíjecí kladivo - technické parametry [14] 

2.10 Šroubový kompresor Mannesmann Demag SC 20 
Použití stroje: 

Kompresor pro pohánění sbíjecího kladiva. 

 
Obr. 30 Šroubový kompresor - Mannesmann Demag SC 20 [15] 



 

Technické údaje: Hmotnost
 Výtlačný výkon
 Objem vytlačeného vzduchu
 Motor

2.11 Autojeřáb Tatra AD 20.2
Použití stroje: 

Autojeřáb Tatra AD 20.2 s
skeletu. Mobilita jeřábu nám umožňuje měnit jeho polohu v
hmotnosti, případně technologie.

Obr. 31 Autojeřáb Tatra AD 20.2 
Technické údaje: Nejtěžší 
Nejtěžší prvek, tj. sloup je třeba při správném podepření zvedat
7 m. 
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Hmotnost 550 kg 
Výtlačný výkon 7 bar 
Objem vytlačeného vzduchu 2m3 / min 
Motor Deutz, vodou chlazený

Autojeřáb Tatra AD 20.2 

Autojeřáb Tatra AD 20.2 s maximální nosností 20 tun, použijeme pro montáž celého 
skeletu. Mobilita jeřábu nám umožňuje měnit jeho polohu v závislosti na vzdálenosti prvku, 
hmotnosti, případně technologie. 

Autojeřáb Tatra AD 20.2 – technické parametry
Nejtěžší prvek Sloup S3 a S4 

Nejtěžší prvek, tj. sloup je třeba při správném podepření zvedat od osy jeřábu na vzdálenost 

Deutz, vodou chlazený 

nosností 20 tun, použijeme pro montáž celého 
závislosti na vzdálenosti prvku, 

 
technické parametry [16] 

Sloup S3 a S4 - 6170 kg 
od osy jeřábu na vzdálenost 



 

Obr. 32 Autojeřáb Tatra AD 20.2 

Obr. 33
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Autojeřáb Tatra AD 20.2 – grafické znázornění nosnosti

3 Autojeřáb Tatra AD 20.2 – tabulka nosnosti

 
grafické znázornění nosnosti [16] 

 
tabulka nosnosti [16] 



 

2.12 Montážní plošina JLG 450AJ
Použití stroje: 

Zdvihací plošinu použijeme pro montáž vysokopoložených prvků skeletu a pro jejich 
zmonolitnění, svaření apod. Plošina určená pro práce ve výškách.

Obr. 3

Obr. 35 Vysokozdvižná plošina JLG 450AJ 
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Montážní plošina JLG 450AJ 

Zdvihací plošinu použijeme pro montáž vysokopoložených prvků skeletu a pro jejich 
zmonolitnění, svaření apod. Plošina určená pro práce ve výškách. 

Obr. 34 Vysokozdvižná plošina JLG 450AJ [17]

Vysokozdvižná plošina JLG 450AJ – technické parametry

Zdvihací plošinu použijeme pro montáž vysokopoložených prvků skeletu a pro jejich 

 
[17] 

 
technické parametry [17] 



 

2.13 Svařovací agregát Güde 185 F
Použití stroje: 

Svařovací agregát použijeme pro svařování jednotlivých prvků skeletu. Svary jsou 
prováděny dle návrhu a dle PD.

Obr. 3
Technické údaje: Max. svářecí proud
 Min. svářecí proud
 Pojistka

2.13 Spádová míchačka
Míchačka pro zpracování všech druhů maltových a betonových směsí v

125 l. 
Technické údaje: Max. objem bubnu
 Hmotnost

 Příkon
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Svařovací agregát Güde 185 F 

Svařovací agregát použijeme pro svařování jednotlivých prvků skeletu. Svary jsou 
prováděny dle návrhu a dle PD. 

Obr. 36 Svařovací agregát Güde 185 F [17] 
Max. svářecí proud 170 A 
Min. svářecí proud 140 A 
Pojistka 16 A 

Spádová míchačka 
Míchačka pro zpracování všech druhů maltových a betonových směsí v

Max. objem bubnu 125 l 
Hmotnost 50 kg 
Příkon 550W

Svařovací agregát použijeme pro svařování jednotlivých prvků skeletu. Svary jsou 

 
 

Míchačka pro zpracování všech druhů maltových a betonových směsí v množství do 
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1.1 Obecné informace 
Kontrolní a zkušební plán má za úkol stanovit kdo, kdy, co, jak, čím a jak často bude 

kontrolovat provedené práce. Jde o kontroly prováděné před výstavbou v průběhu výstavby a 
na konci výstavby ať už se jedná o jakoukoliv činnost. Jedná se o kontroly vstupní, 
mezioperační a výstupní. V této kapitole jsem vypracoval kontrolní a zkušební plán pro 
technologii vrtaných pilot. V příloze B Kontrolní a zkušební – vrtané piloty a Kontrolní a zkušební 
plán – montáž skeletu jsem jednotlivé náležitosti kontrol sestavil do přehledné tabulky. V této 
kapitole je pak vysvětlen seznam použitých zkratek, seznam norem a legislativ a podrobný 
popis jednotlivých kontrolních bodů. 

1.2 Použité zkratky 
STV – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
GD – Geodet 
GE – Geolog 
S – Statik 
SOD – Smlouva o dílo 
VL – Vlastnické listy 
PD – Projektová dokumentace 
SV – Statický výpočet 
DL – Dodací listy 
TP – Technologický předpis 
TL – Technické listy 
GP – Geologický průzkum 
SD – Stavební deník 
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1.3 Seznam norem a legislativ 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 
Zemní práce. Všeobecná ustanovení - NAHRAZENA) 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN EN 1997-1Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel- Všeobecně 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí - 
NAHRAZENA) 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 1332 Stanovení tuhnutí betonu 
ČSN EN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
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1.4 Podrobný popis kontrol – vrtané piloty 

 Obr. 46 KZP – Vrtané piloty [Příloha B – Kontrolní zkušební plan – Vrtané piloty] 
Kontrolní a zkušební plán je součástí přílohy B. Přiložený obrázek je pouze pro ucelení 
dokumentu a větší srozumitelnosti kontrol. 
1.4.1 Kontrola vstupní 
Bod 1: Převzetí staveniště 

Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění formuláře o 
převzetí staveniště. Dále se zkontroluje platnost stavebního povolení a vlastnické listy k 
pozemkům. Zkontroluje se podepsaná smlouva o dílo. Kontrolu provede stavbyvedoucí s 
technickým dozorem investora. Před zahájením pilotážních prací je nutné znát polohy 
stávajících inženýrských sítí a výchozí polohové a výškové body pro vytyčení pilotových os. O 
průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 

Bod 2: Kontrola provedených zemních prací 
Stavbyvedoucí s geologem/statikem provedou celkovou kontrolu provedených 

výkopových prací. Kontrolu polohy, rozměrů, hloubky a rovinatosti pilotovací úrovně. Výšková 
odchylka dna výkopu od projektované roviny smí být max. ±30 mm a -50 mm, resp. 
±(40+dmax*10exp-1). Délková a šířková odchylka je tolerována v rozmezí ±50 mm. Rovinatost 
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dna stavební jámy je tolerována +30 mm a - 20 mm měřené na 3 m lati. Hloubka prohlubně pod 
touto latí nesmí přesáhnout 50 mm. Odchylka od předepsaného sklonu svahování smí být 
maximálně 2° na 4 m lati. Kontroluje se v příčných profilech vzájemně vzdálených do 100 m. 
Hloubka prohlubně pod latí smí být opět max. 50 mm. Dále se kontroluje neporušenost stěn 
výkopů a rýh. Dovolená odchylka od rovinatosti těchto svislých stěn je max. +30 mm a -50 mm 
na 3 m lati. O průběhu a výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 3: Kontrola materiálu 
V této fázi se provádí kontrola materiálů při převzetí na staveniště. Provádí ji 

stavbyvedoucí na základě dodacích listů. Zahrnuje shodnost dodané výztuže a dodané 
betonové směsi s provedenou objednávkou. 

U betonářské výztuže se kontroluje počet, délka, hmotnost a typ dodaných armokošů. 
Dále se kontroluje použitá třída oceli, řádnost provedení svařovaných spojů a provedení dle 
výrobní projektové dokumentace. Každý výrobek musí být řádně označen a jednoznačně 
identifikovatelný pomoci štítku, jež bude k armokošům připevněn. Dále se kontroluje skládka, 
která musí být odvodněná a výztuž skladována na dřevěných podkladcích. Snaha omezit 
kontakt se zeminou - zhoršení soudržnosti s betonem. 

Vstupní kontrolu betonové směsi provádí stavbyvedoucí při každé dodávce. 
Stavbyvedoucí kontroluje množství, jeho třídu pevnosti, stupeň agresivity prostředí, frakci 
kameniva, konzistenci, čas výroby a dobu zpracovatelnosti. Dobu zpracovatelnosti porovná s 
časem příjezdu na stavbu. 

O průběhu se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 4: Kontrola pracovníků 
Stavbyvedoucí zkontroluje způsobilost dělníků vykonávat udělené práce. Dělníci svou 

pracovní způsobilost doloží platnými průkazy, certifikáty nebo jinými dokumenty, které je 
opravňují vykonávat specializované práce. Dále se zkontroluje, zda byli pracovníci seznámeni s 
pracovním postupem provádění vrtaných pilot a proškoleni o BOZP. O školení se provede zápis 
do stavebního deníku, kde pracovníci svým podpisem potvrdí svoji účast. 

Bod 5: Kontrola strojů 
Stavbyvedoucí či mistr zkontroluje před prováděním vrtaných pilot způsobilost všech 

strojů. Kontroluje především technický stav stroje, jako jsou hladiny provozních kapalin, 
promazanost pohyblivých součástí, stav pracovních nástrojů, funkčnost výstražných signalizací 
a celistvost zvedacích lan a popruhů. Po skončení pracovní doby musí být stroje odstaveny na 
místech k tomu určených a zajištěny proti samovolnému pohybu. Dále musejí být vybaveny 
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úkapovou vanou v místech možného úniku provozních kapalin, aby nedocházelo ke 
kontaminaci zeminy ropnými látkami. 

1.4.2 Kontrola mezioperační 
Bod 6: Kontrola klimatických podmínek 

U klimatických podmínek mistr kontroluje především teplotu. Měří ji 3x denně, přičemž 
večerní hodnotu započítá do průměru dvakrát. Hodnoty zapíše do stavebního deníku. 
Technologický předpis uvádí, za jakých klimatických podmínek lze vrtané piloty provádět. 
Vrtané piloty budou probíhat za příznivých klimatických podmínek od +5 °C do 30 °C. Vrtané 
piloty se nesmějí provádět do zmrzlé zeminy. Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout po + 5 
°C. V opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu betonu tak, aby jej bylo možné použít 
při nižších teplotách. Například předehříváním záměsové vody, použitím cementu s rychlejším 
nárůstem pevností a tím tedy tvorby většího hydratačního tepla. Vrtané piloty nelze provádět v 
případě dlouhotrvajících dešťů, kdy dochází k zabořování stavebních strojů. Při snížené 
viditelnosti, kdy bude dohlednost, vlivem silné mlhy, nižší než 10 m, je také zapotřebí práce 
přerušit. 

Bod 7: Kontrola vytyčení pilot 
Před samotnými vrtnými prácemi je zapotřebí zkontrolovat správnou polohu budoucí 

piloty. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a geodet teodolitem či totální stanicí. Kontrolují správnou 
polohu osy piloty, kde je přípustná od projektu 20 mm. Kontrola se provádí pro každou pilotu 
zvlášť. Středy pilot jsou označeny zatlučenou betonářskou výztuží. Stavbyvedoucí pro kontrolu 
pásmem přeměří jednotlivé vzdálenosti pilot od sebe dle pilotového pole. Provede zápis do 
stavebního deníku. 

Bod 8: Kontrola provádění vrtů 
Kontrolu zajišťuje stavbyvedoucí, který dohlíží na velikost průměru, hloubku a svislost. 

Dále kontroluje hladinu podzemní vody a její případné čerpání. Svislost se kontroluje průběžně, 
nejméně však po odvrtání 1 m vrtu vodováhou přikládanou na rotor motoru vrtné soupravy ve 
dvou na sobě navzájem kolmých směrech. Mezní odchylka osy vrtu od svislice je 2 % z délky 
vrtu. Odchylka osy vrtu smí být od projektové dokumentace nejvýše 0,05xd, případně 5 % 
nejkratšího vrtu, maximálně však 100 mm. Od tohoto okamžiku se zavádí "rodný list piloty". 

Bod 9: Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 
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Mistr v průběhu provádění vrtaných pilot kontroluje shodnost vrstev s inženýrsko-
geologickým průzkumem. Především jejich složení, mocnost, třída těžitelnosti a hladina 
podzemní vody. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. V případě zjištění odlišností od 
projektové dokumentace, se přizve statik/geolog ke stanovení dalšího postupu či nápravných 
opatření. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 

Bod 10: Kontrola pažení 
Mistr dále kontroluje pažení vývrtu, průměr a neporušenost pažnic. Dále správné 

osazení na pilotovací soupravu a správné zapadnutí pažnic navzájem do sebe. 

Bod 11: Kontrola armokošů - před osazením 
Stavbyvedoucí před osazením kontroluje správné přiřazení armokoše k danému vrtu - 

jeho průměr a délku. Kontroluje nepoškozenost, čistotu a osazení distančních prvků. Poloha 
distančních prvků se měří svinovacím metrem. Jejich nejmenší počet pro příčný profil armokoše 
je 3 ks, jejich největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. Musí být zajištěna dostatečná 
tolerance mezi vložkami a vnitřní stěnou pažnice, aby bylo možné armokoš do vrtu vůbec 
osadit. Dále kontroluje zajištění minimálního krytí, v tomto případě alespoň 50 mm. 

Bod 12: Kontrola armokošů - osazení 
Mistr kontroluje svislost usazování armokoše do vrtu. Před tímto úkonem však začištění 

dna vrtu. Dno vrtu musí být začištěno po dokončení vrtání čistící šapou. Odchylky v rozmístění 
nosných prutů výztuže jsou ve vodorovném směru ±50 mm. Výšková odchylka v umístění 
armokoše smí být ±50 mm. 

Bod 13: Kontrola kvality betonu 
Stavbyvedoucí zkontroluje dodací list, množství směsi a především čas výroby a čas 

dodání. Časy dodání jsou závislé na typu betonu a teplotě prostředí. Kontroly kvality betonu 
probíhají pomocí zkoušek dle ČSN 12 350. Na zkoušku se vždy odebírá 1,5násobek množství 
betonu, které bude ve skutečnosti potřeba ke zkoušce. O odběru vzorku a o vyhodnocení 
zkoušky musí být proveden záznam do stavebního deníku. 

Pro samozhutnitelný beton, se nedají použít standardní zkoušky konzistence betonu, 
jako je zkouška sednutím kužele, či zkouška rozlitím. 
Pro zkoušky samozhutnitelného betonu se nejčastěji používají tyto zkoušky: 
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Zkouška sednutí-rozlitím s čas t500 - dle ČSN EN 12350-8 
1 Předmět normy  

Tato evropská norma specifikuje zkušební postup pro stanovení hodnoty sednutí-rozlitím 
a doby t500 pro samozhutnitelný beton. Zkouška není vhodná pro betony s maximálním zrnem 
kameniva větším než 40 m. 
3 Podstata zkoušky 

Zkouška sednutí-rozlitím a čas t500 se používá k posouzení tekutosti a průtokové 
rychlosti samozhutnitelného betonu, nejsou-li jiné překážky. Zkouška je založena na zkoušce 
sednutí, která je popsaná v EN 12350-2. Výsledkem je indikace schopnosti zaplnění 
samozhutnitelným betonem. Časem t500 s zjišťuje rychlost tečení a indikuje relativní viskozita 
samozhutnitelného betonu. 

Čerstvý beton se vloží do formy tvaru dutého komolého kužele, který se používá pro 
zkoušku sednutím podle EN 12350-2. Když se komolý kužel zvedne nahoru, zjistí se doba, 
která uplyne od zvednutí až beton rozteče na průměr 500 mm a to je čas t500. Největší průměr 
roztečeného betonu se zjistí jeho změřením ve dvou na sebe kolmých směrech a průměr z 
těchto dvou měření je zjištěná hodnota sednutí-rozlitím. 
4 Zkušební zařízení 
Zkušební zařízení musí vyhovovat EN 12350-2 s doplňky dále uvedenými: 
4.1  Podkladní deska, zhotovena z ploché oceli, která musí být referenčním materiálem, 
rovné plochy o rozměrech nejméně 900 mm x 900 mm, na který bude rozprostřen beton. 

Deska musí mít rovný hladný povrch. Jestliže je deska vyrobena z jiného materiálu, musí 
být dokladováno ze zkušebních dat, že vlastnosti této desky jsou při dlouhodobém používání 
stejné jako u ocelové desky. 

Povrch desky musí být netečný vůči působení cementové malty a nesmí být zrezivělý. 
Konstrukce desky musí být taková, aby zabránila možnému poškození. Odchylka nerovnosti 
nesmí překročit 3 mm v žádném místě desky, když se přiloží pravítko k protilehlým stranám a 
rohům. 

Střed desky musí být vyznačen, čáry musí být rovnoběžné s hranami desky a uprostřed 
musí být vyznačeny kružnice o průměrech (210 ± 1) mm a (500 ± 1) mm, jejichž středy jsou ve 
středu desky. Všechny linky nesmí mít šířku větší než 2,0 mm a hloubku nejvíc 1 mm. 
4.2  Pravítko nebo měřící pásmo, musí mít délku nejméně 1 000 mm a měřící dílky ne větší 
 než 5 mm podél celé své délky. 
4.3  Stopky, umožňující měření s přesností na 0,1 sekundy. 
4.4  Vodováha, k zajišťování vodorovnosti podkladní desky před zahájením zkoušky. 
4.5  Nádoba, k umístění zkušebního vzorku, mající obsah nejméně 10 litrů. 



 

4. 6  Objímka (nepovinná), mající hmotnost nejméně 9kg

Obr. 37: Forma na beton 
POZNÁMKA: Objímka umožňuje provést zkoušku jednou osobou.
6 Zkušební postup 

Podkladní deska se umístí na rovný vodorovný povrch, který není ovlivňován vnějšími 
vibracemi a nárazy. Zkontroluje se vodorovnost povrchu desky vodováhou. Očistí se deska a 
forma tvaru dutého komolého kužele a těsně před zkouškou se navlhčí vnitřní povrch
deska, ale je nutno při tom dbát na to, aby nezůstala přebytečná voda.  

Pokud se používá objímka, osadí se s kolmým kuželem.
Forma se umístí do středu vyznačené kružnice o průměru 210 mm na podkladní desce a 

přitlačuje se k desce přišlápnutím 
pod formou. 

Během jedné operace se vyplní forma betonem bez jakýchkoliv otřesů nebo 
mechanickým zhutněním a odstraní se přebytečný beton nad formou. Naplněná forma se nechá 
v klidu ne déle než 30 sekund, během této doby se odstraní z podkladní desky všechny zbytky 
betonu. 

Jedním pohybem během 1 sekundy až 3 sekund se zvedne forma nahoru, aby se beton 
mohl začít roztékat. Jestliže je požadováno zjistit čas, za který se rozteče na průměr 500 mm, 
zapnou se stopky ihned při zvednutí formy a zaznamená se čas s přesností na 0,1 sekundy, kdy 
se poprvé beton dotkl kružnice o průměru 500 mm.

Když se ukončilo tečení betonu bez narušení pokladní deskou nebo ovlivnění betonu, 
změř se největší průměr roztečeného 
Pak se změří průměr ve směru kolmém na měření d1 s přesností také na 10 mm a zaznamená 
se jako d2. Jestliže rozdíl mezi měřením d
vzorek a zkušební postup se musí opakovat.

Jestliže dvě po sobě následující zkoušky ukázaly rozdíly mezi d
beton nemá potřebnou tekutost a zkouška sednutí

POZNÁMKA: Známka segregace je: okraj cementové kaše/malta a střed segregované 
hrubé kamenivo. 
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á), mající hmotnost nejméně 9kg 

  Obr. 38: Podkladní deska 
POZNÁMKA: Objímka umožňuje provést zkoušku jednou osobou. 

Podkladní deska se umístí na rovný vodorovný povrch, který není ovlivňován vnějšími 
vibracemi a nárazy. Zkontroluje se vodorovnost povrchu desky vodováhou. Očistí se deska a 
forma tvaru dutého komolého kužele a těsně před zkouškou se navlhčí vnitřní povrch
deska, ale je nutno při tom dbát na to, aby nezůstala přebytečná voda.  

Pokud se používá objímka, osadí se s kolmým kuželem. 
Forma se umístí do středu vyznačené kružnice o průměru 210 mm na podkladní desce a 

přitlačuje se k desce přišlápnutím držáku, nebo použitím objímky tak, aby beton nemohl unikat 

Během jedné operace se vyplní forma betonem bez jakýchkoliv otřesů nebo 
mechanickým zhutněním a odstraní se přebytečný beton nad formou. Naplněná forma se nechá 

ekund, během této doby se odstraní z podkladní desky všechny zbytky 

Jedním pohybem během 1 sekundy až 3 sekund se zvedne forma nahoru, aby se beton 
mohl začít roztékat. Jestliže je požadováno zjistit čas, za který se rozteče na průměr 500 mm, 

u se stopky ihned při zvednutí formy a zaznamená se čas s přesností na 0,1 sekundy, kdy 
se poprvé beton dotkl kružnice o průměru 500 mm. 

Když se ukončilo tečení betonu bez narušení pokladní deskou nebo ovlivnění betonu, 
změř se největší průměr roztečeného betonu a zaznamená se jako d1 s přesností na 10 mm. 
Pak se změří průměr ve směru kolmém na měření d1 s přesností také na 10 mm a zaznamená 

. Jestliže rozdíl mezi měřením d1 a d2 je věší než 50 mm, musí se vzít další zkušební 
tup se musí opakovat. 

Jestliže dvě po sobě následující zkoušky ukázaly rozdíly mezi d1
beton nemá potřebnou tekutost a zkouška sednutí-rozlití není vhodná. 

POZNÁMKA: Známka segregace je: okraj cementové kaše/malta a střed segregované 

Podkladní deska se umístí na rovný vodorovný povrch, který není ovlivňován vnějšími 
vibracemi a nárazy. Zkontroluje se vodorovnost povrchu desky vodováhou. Očistí se deska a 
forma tvaru dutého komolého kužele a těsně před zkouškou se navlhčí vnitřní povrch formy a 
deska, ale je nutno při tom dbát na to, aby nezůstala přebytečná voda.   

Forma se umístí do středu vyznačené kružnice o průměru 210 mm na podkladní desce a 
držáku, nebo použitím objímky tak, aby beton nemohl unikat 

Během jedné operace se vyplní forma betonem bez jakýchkoliv otřesů nebo 
mechanickým zhutněním a odstraní se přebytečný beton nad formou. Naplněná forma se nechá 

ekund, během této doby se odstraní z podkladní desky všechny zbytky 

Jedním pohybem během 1 sekundy až 3 sekund se zvedne forma nahoru, aby se beton 
mohl začít roztékat. Jestliže je požadováno zjistit čas, za který se rozteče na průměr 500 mm, 

u se stopky ihned při zvednutí formy a zaznamená se čas s přesností na 0,1 sekundy, kdy 

Když se ukončilo tečení betonu bez narušení pokladní deskou nebo ovlivnění betonu, 
betonu a zaznamená se jako d1 s přesností na 10 mm. 

Pak se změří průměr ve směru kolmém na měření d1 s přesností také na 10 mm a zaznamená 
je věší než 50 mm, musí se vzít další zkušební 

Jestliže dvě po sobě následující zkoušky ukázaly rozdíly mezi d1 a d2 větší než 50 mm, 
 

POZNÁMKA: Známka segregace je: okraj cementové kaše/malta a střed segregované 



 

7 Výsledek zkoušky 
Hodnota zkoušky sednutí

zaokrouhlena na nejbližších 10 mm, podle následujícího vztahu:
 ൌ ሺ  ሻ

  
kde: 
SF je sednutí-rozlitím, v mm
d1 největší průměr rozlitím, v mm
d2 průměr rozlití ve směru kolmém k d1, v mm.
Čas t500 se vyjádří s přesností na 0,5 sekundy.
8 Protokol o zkoušce 
Protokol o zkoušce musí obsahovat tyto údaje:
a) Identifikace zkušebního vzorku
b) Místo, kde byla zkouška 
c) Datum a doba zkoušky
d) Hodnota sednutí-rozlitím SF, zaokrouhlena na nejbližších 10 mm
e) Čas t500 s přesností na 0,5 sekundy (je
f) Jakékoli známky segregace betonu
g) Jakékoli odchylky od normovaného zkušebního postupu
h) Prohlášení odpovědného pracovníka, že zkouška byla provedena v souladu s touto 
 normou 

Bod 14: Kontrola betonáže pilot
Betonovat se musí v co nejkratší době po vyvrtání piloty, alespoň v ten samý den. Mistr 

kontroluje optimální klimatické podmínky +5 °C až
být  alespoň +10 °C. V průběhu betonáže se kontroluje její plynulost, množství betonu, výška 
maximálního shozu nesmí přesáhnout 1,5
dosucha či pod hladinou dle technologického předpisu. Kontroluje se rychlost poklesu hladiny 
betonu v důsledku betonování a vytahování pažnic.
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Obrázek 39: Měření rozlití 

Hodnota zkoušky sednutí-rozlitím SF je průměrná hodnota měření d1 a d2, 
zaokrouhlena na nejbližších 10 mm, podle následujícího vztahu: 

rozlitím, v mm 
největší průměr rozlitím, v mm 
průměr rozlití ve směru kolmém k d1, v mm. 
se vyjádří s přesností na 0,5 sekundy. 

Protokol o zkoušce musí obsahovat tyto údaje: 
Identifikace zkušebního vzorku 
Místo, kde byla zkouška provedena 
Datum a doba zkoušky 

rozlitím SF, zaokrouhlena na nejbližších 10 mm
Čas t500 s přesností na 0,5 sekundy (je-li požadován)  
Jakékoli známky segregace betonu 
Jakékoli odchylky od normovaného zkušebního postupu 
Prohlášení odpovědného pracovníka, že zkouška byla provedena v souladu s touto 

betonáže pilot 
Betonovat se musí v co nejkratší době po vyvrtání piloty, alespoň v ten samý den. Mistr 

ální klimatické podmínky +5 °C až + 25 °C. Teplota betonu před uložením musí 
+10 °C. V průběhu betonáže se kontroluje její plynulost, množství betonu, výška 

nesmí přesáhnout 1,5 m. Dále se kontroluje splnění podmínek betonování 
dosucha či pod hladinou dle technologického předpisu. Kontroluje se rychlost poklesu hladiny 
betonu v důsledku betonování a vytahování pažnic. 

rozlitím SF je průměrná hodnota měření d1 a d2, 

rozlitím SF, zaokrouhlena na nejbližších 10 mm 

Prohlášení odpovědného pracovníka, že zkouška byla provedena v souladu s touto 

Betonovat se musí v co nejkratší době po vyvrtání piloty, alespoň v ten samý den. Mistr 
25 °C. Teplota betonu před uložením musí 

+10 °C. V průběhu betonáže se kontroluje její plynulost, množství betonu, výška 
m. Dále se kontroluje splnění podmínek betonování 

dosucha či pod hladinou dle technologického předpisu. Kontroluje se rychlost poklesu hladiny 



98 
 

Bod 15: Kontrola ošetřování betonu 
Povrch čerstvě vybetonované piloty se musí ošetřovat. Jedná se o vlhčení v době 

nárůstu hydratačního tepla a za teplého počasí. Při nízkých teplotách, pod +5 °C, je zapotřebí 
beton zateplit či vyhřívat. Při vyhřívání však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu., 

Bod 16: Kontrola úpravy hlav pilot 
Hlavy pilot se budou odbourávat o 250mm, mistr nebo STV zkontrolují provedení 

rovinnosti, která nesmí přesáhnout +/- 5 mm na metr  

1.4.1 Kontrola výstupní 
Bod 17: Kontrola geometrie piloty 

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují polohu a výškovou 
úroveň piloty. Pokud není stanoveno jinak, úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí 
být rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou 15 mm. 

Bod 18: Kontrola pevnosti betonu 
Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a technického dozoru investora se provedou 

zatěžovací zkoušky. Jedná se o statickou zatěžovací zkoušku a dynamickou zatěžovací 
zkoušku. V prvním případě se na pilotu hydraulickými lisy vyvozuje zatěžovací tlak a měří se 
sedání piloty. Maximální přípustné sedání je 10 mm. Druhá zkouška spočívá v měření kmitů v 
hlavě piloty, které jsou vyvolány úderem břemene. Kvalita piloty se vyhodnotí podle naměřené 
amplitudy a frekvence. 

Bod 19: Předání prací 
Pořádek, připravenost pro další etapy, kontrola odklízení komunálních odpadů, kontroly 

vyklizení prostorů pro hygienu a pro provozní účely. 
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1.5 Podrobný popis kontrol – montáž haly 

 Obr. 47 KZP – Montáž haly [Příloha B – Kontrolní zkušební plan – Montáž haly] 
Kontrolní a zkušební plán je součástí přílohy B. Přiložený obrázek je pouze pro ucelení 
dokumentu a větší srozumitelnosti kontrol. 

1.4.1 Kontrola vstupní 
Bod 1: Kontrola předchozích činností 

Souhlas polohy a rozměrů železobetonových patek s PD. Poloha se nebude lišit od PD o 
více než ± 10 mm. Výška ložné plochy se nebude od projektové lišit víc jak ± 5 mm. Odchylka 
ložné plochy nebude větší než ± 5 mm. Pevnost základových patek dosáhne 70% projektové 
pevnosti, provedou se zkoušky Schmidtovým tvrdoměrem, zkontroluje se každá pilota, před 
montáží sloupu. Zkouška se provede dle ČSN 73 2011. 

Bod 2: Kontrola dokumentace 
Kontroluje se úplnost PD a prováděcí dokumentace. Projektová dokumentace bude 

s vyhláškou 499/2006 Sb. změna č. 62/2013 Sb. Osoby odpovědné za provedení PD jsou 
kvalifikované dle požadavků zákona č. 357/ 2008 Sb. Projekty použité technologie a konstrukční 
detaily jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. STV nebo M provede kontrolu a 
zapíše výsledky do SD. 
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Bod 3: Kontrola materiálu 
Kontroluje se převzetí dodaného materiálu jeho kompletnost a kvalita v souladu 

s požadavky PD. Dodávaný materiál bude v souladu s kvalitativními požadavky dle zákona 
č. 22/1997 Sb. Materiál bude dodán nepoškozen (praskliny, trhliny, otvory, otluky, viditelná 
křivost). 

Bod 4: Doprava a manipulace 
Nakládání a vykládání dopravovaného materiálu prováděno v souladu s technickými listy 

výrobce, tzn., že kotvení materiálu bude prováděno v místech, které jsou k tomu určeny 
výrobcem. Během dopravy prvek nesmí být poškozen. Dodaný prefabrikáty hlídáme pouze 
vykládku. 

Bod 5: Kontrola strojů 
K používaným strojům bude k dispozici vyplněná servisní knížka a doklad o splnění 

technických zkoušek. Používané stroje budou odpovídat technické specifikaci určené PD. Bude 
se používat předepsaného množství a předepsané velikosti strojů tak, aby práce probíhali dle 
časového plánu. 

Bod 6: Ochranné pomůcky 
Kontrola opotřebení stářím, používáním. Vizuální kontrola pomůcek, je-li jejich stav 

vyhovující. Nutný dostatek OOPP pro počet pracovníků, který je dle TP pohybuje na stavbě 

Bod 7: Montáž sloupů 
Provedení maltových loží po celé ložné ploše osazovaného prvku v mocnosti 2 cm 

s odchylkou maximálně ± 5 mm. Měřeno skládacím metrem. Poloha osazených sloupů bude 
zajištěna dubovými klíny, dva klíny na každou stranu sloupu. Stěna vytvořená řadou sloupů je 
rovinná s maximální odchylkou ± 5 mm od této rovinatosti na celou délku stěny dle ČSN EN 
13 670. Měření pomocí 2m hliníkové latě opatřenou libelou. Maximální odchylka sloupu od 
svislice maximálně ± 5 mm na celou výšku sloupu dle ČSN EN 13 670. Půdorysná i výšková 
poloha osazených sloupů bude v souladu s PD s maximální odchylkou ± 10 mm. Měřeno 
pásmem, svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem, případně nivelačním přístrojem. 

Bod 8: Montáž vazníků 
Uložení vazníku na ocelové destičky. Ložná plocha vazníku v souladu s vodorovnou 

rovinnou s maximální odchylkou ± 5 mm na celou délku prvku, dle ČSN EN 13 670. Měřeno 2m 
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hliníkovou latí opatřenou libelou. Výšková poloha v souladu s PD s maximální odchylkou ± 10 
mm. Měřeno pásmem, svinovacím metrem, laserovým dálkoměrem, případně nivelačním 
přístrojem. 

Bod 9, 10: Montáž ztužidel a průvlaků 
Ztužidla a průvlaky budou spojovány přivařením ke sloupům. V průběhu prací se bude 

kontrolovat kvalita provedení svarů, tzn. jejich délka a důkladné provedení spojení. Dále 
proběhne kontrola jejich polohy dle PD a jejich vodorovnosti, kdy nesmí překročit odchylka +/-5 
mm, zkontroluje se teodolitem. 

Bod 12: Svářečské práce 
Druh použitého svaru v souladu s PD a TP. Svary provedeny v délce předepsané 

statickým výpočtem. Svary provedeny v počtu stanoveném statickým výpočtem. Kvalita jejich 
provedení bude v souladu s normou ČSN EN 287-1- 

Bod 13: Cementové zálivky 
Všechny spáry vznikající stykem prvků montovaného skeletu jsou vyplněny cementovou 

zálivkou. Konzistence zálivky uzpůsobena druhu a šířce zaplňované spáry. Pevnost zatvrdlé 
zálivkové spáry měřena poklepem zednickým kladívkem. Jemný poklep, sledujeme otluky. 

Bod 14: Kontrola provedení 
Kontrola souhlasů celkových rozměrů realizovaného objektu s PD. Kontrola výšek 

rozhodujících míst, jako mezipatro, hřeben aj. Vizuální kontrola jako celku, kontrola 
konstrukčních detailů jako jsou styky sloupů a vazníků, kvalita svarů ztužidel, kontrola 
zálivkových směsí. Uložení vazníků na sloupy. 

Bod 15: Staveniště 
Kontrola uklizení prostor staveniště od vznikajících odpadů při montáži. Kontrola 

odklizení komunálních odpadů. Kontrola vyklizení prostor, sloužících pro hygienické a provozní 
či skladovací účely. 
  



102 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

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

BEZPEČNOST PRÁCE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE JAN POKORNÝ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. BARBORA KOVÁŘOVÁ, PH.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016  



103 
 

1.1 Základní informace o bezpečnosti práce 
Základním předpisem bezpečnosti práce na staveništi je nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jde 
o prováděcí předpis zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším nařízením vlády je č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

V prvních dvou částech této kapitoly se věnuji rozebrání zmíněných předpisů s citací 
důležitých příloh a odstavců pro realizaci hrubé spodní stavby. Pod citovanými přílohami je 
připojen komentář zaměřený na zmíněnou problematiku vztahující se k technologické etapě 
hrubé spodní stavby. Třetí část je věnována jednotlivým rizikům vzniku pracovních úrazů a 
jejich možnému opatření. 

1.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
ze dne 12. prosince 2006 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
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4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

Z důvodu průběhu stavby v uzavřeném pracovním areálu firmy nejsou požadavky na 
oplocení staveniště. Staveniště se nachází u východní hranice. Zaměstnanci firmy budou 
proškolení o omezeních v areálu. Vzhledem k průmyslovému charakteru areálu je výjezd na 
ulici Pávovská již značen. Není třeba žádných dalších opatření. Vozidla se budou v areálu 
pohybovat dle areálových dopravních předpisů, kdy nejvyšší povolená rychlost je 15km/h. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 

nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
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mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 
je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v 
jeho okolí. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 



109 
 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
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3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
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IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
IX. 3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
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4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, 
že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 
stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 

1. Datum odeslání oznámení. 
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2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele 
stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a 
fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 
6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 

1.3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
ze dne 17. srpna 2005 

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

§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné 
hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
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a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou 
nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, 
poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m 
nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry 
ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny 
proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad 
podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve 
větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
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technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 
nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci7). 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb 
a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; 
přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 
okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
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c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit 
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti 
pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec 
pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti 
pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a 
že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný 
pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 
sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače 
pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém 
k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě 
jinak zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo 
způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud 
byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k 
takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
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9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 



118 
 

proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
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1.4 Bezpečnostní rizika a jejich opatření 
1.4.1 Obecné informace 

Pro omezení rizik vzniku pracovních úrazů je zapotřebí školení o bezpečnosti práce 
všech pracovníků. Mezi obecná opatření patří poučení o umístění a vyvěšení důležitých 
telefonních čísel. Zaměstnanci jsou poučení o umístění hlavních vypínačů elektrické energie, o 
umístění hasicích přístrojů pro první protipožární zásah a o umístění lékárniček první pomoci při 
poranění. Všichni pracovníci, bez ohledu na prováděnou činnost, obdrží OOPP (osobní 
ochranné pracovní pomůcky). 
1.4.2 Manipulační práce 
Zdroj rizik:  Pád osoby z výšky -  z volného okraje 
Opatření:   používat vhodného prostředku osobního zajištění proti pádu z výšky při  
  činnostech v blízkosti volných nezajištěných okrajů; zřídit dostatečně pevný  
  kotvící bod pro připevnění prostředku osobního zajištění (únosnost min. 7,5 kN) 
Zdroj rizik:  Přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním prostředkem 
Opatření:  - k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů  
  vozidel, kdy je řidič vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou  
  (např. závozníkem), se musí používat předem stanovené signály a znamení, 
  tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou 

Zdroj rizik:  Sesunutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních 
 prostředků a jejich pád na osobu 
Opatření:  - při otevírání bočnic a zadního čela musí otvírající pracovník zabezpečit, aby 
  jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen 
 - těžké předměty neopírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty   
  zajišťovat proti ztrátě stability 
1.4.3 Elektrická nebezpečí 
Zdroj rizik:  Úrazy následkem zasažení pracovníků elektrickým proudem při běžné činnosti 
Opatření:  - vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti  
  elektrických zařízení dostal do styku s živými částmi pod napětím 
 - zabránění neodborných zásahů do elektrické instalace 
 - udržování prozatímního elektrického zařízení v bezpečném stavu pravidelné 
  revize (viz. ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným   
  elektrikářem (prohlídky, odstraňování závad) 
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 - nepřibližovat se k elektrickému zařízení, dodržovat zákaz, resp. podmínky,  
  pro práce v blízkosti elektrického zařízení 
1.4.4 Staveniště 
Zdroj rizik:  Pád osoby na rovině 
Opatření:  - bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do 
  objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací 
  vhodná a nepoškozená pracovní obuv 

Zdroj rizik:  Pád osoby na rovině 
Opatření:  - bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do 
  objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací 

- vhodná a nepoškozená pracovní obuv; 

Zdroj rizik:  Náraz vozidla nebo pojízdného stroje na překážku, na staveništi 
Opatření:  - přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi; zajištění  
  volných průjezdů 
 -  neodstavovat vozidlo či stavební stroj na nevhodném místě, zejména tam,  
  kde by mohlo tvořit komunikační překážku 
 -  určit místa k odstavování a parkování vozidel, staveních strojů 

Zdroj rizik:  Pád pracovníka z výšky 
Opatření:  -  osobním zajištěním (především u krátkodobých prací) 
 -  vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP 
 -  kolektivním  zajištěním - tj. ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi  
  zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa a to zejména volné 
  okraje 
 -  zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
  zajištěny proti pádu 

Zdroj rizik:  Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
 (úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem) 
Opatření:  -  bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj 
 - dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není  
  upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami, 
  brašny, kapsáře, pouzdra aj.) 
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 - ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od 
  okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně, 2m při práci ve výšce 
  nad 10m do 20m 
1.4.5 Nářadí a nástroje 
Zdroj rizik:  Sečné, řezné, bodné, tržní rány, přimáčknutá, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, 
 při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou 
Opatření:  -  udržování nářadí v dobrém stavu 
 - před zahájením sekání přesvědčit se, je-li materiál bezpečně upnut 
  nebo jinak upevněn 
 - praxe, zručnost, popř. zácvik, používání vhodně velikého nářadí 
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1.1 Rozpočet 
Rozpočet byl stanoven rozpočtovacím softwarem Buildpower S, cena za popsané práce 

bez DPH bude 2 050 000 Kč. Cena včetně DPH bude necelých 2,5 miliónů Kč. Většina položek 
je typu HSV, dle charakteru etap výstavby. Z
skoro 1,4 miliónu Kč. Montáž haly něco přes 0,5 miliónu Kč.

Horní stavba je skoro 3 levnější než ta spodní. Již v
patrné použití větší strojní mechanizace, více pracovníku, do různých pracovních čet a celá
povaha položek, které je výrazně dražší než ta pro práci při montáži.

V horní stavbě, jsou velké položky rozpočtu: použití autojeřábu, prefabrikované dílce 
z betonárny. Použití autojeřábu stojí cca 200 tis. Kč, což je 40% z

V dolní stavbě se dominantní položkou staly piloty, které spolknou 70% rozpočtu.

Obr. 40
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1.2 Bilance pracovníků
V průběhu výstavby dolní stavby vznikají časové rezervy, protože se na stavbě pohybují 

3 pracovní čety. V závislosti na jejich nasazení na činnostech vzniká maximální potřeba 10 
pracovníků v jeden pracovní
četa na zemní práce, bourací práce, betonovací četa kalichových hlavic se už s
nepotká. 

Při montáži horní stavby nevznikají rezervy, požadavek na pracovníky vzrůstá 
s náročností práce s daným prvkem
loze B – Graf potřeby pracovníků.

Obr. 41 Graf potřeby pracovníku
 

124 

Bilance pracovníků 
průběhu výstavby dolní stavby vznikají časové rezervy, protože se na stavbě pohybují 

závislosti na jejich nasazení na činnostech vzniká maximální potřeba 10 
jeden pracovní den. V průběhu prací je pracovní četa pro práce na pilotách, druhá 

četa na zemní práce, bourací práce, betonovací četa kalichových hlavic se už s

Při montáži horní stavby nevznikají rezervy, požadavek na pracovníky vzrůstá 
daným prvkem. Podrobná časová bilance nasazení pracovníků je v

Graf potřeby pracovníků. 

Graf potřeby pracovníku [Příloha B - Graf potřeby pracovníků
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Při montáži horní stavby nevznikají rezervy, požadavek na pracovníky vzrůstá 
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potřeby pracovníků] 
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1.3 Způsoby montáže železobetonového skeletu 
1.3.1 Popis nosného systému 

Výstavba železobetonové prefabrikované haly začíná výkopovými pracemi, kdy se 
připraví zemní pláň pro následovné základové práce. Vzhledem ke špatným základovým 
podmínkám bylo zvoleno zakládání na vrtaných velkoprůměrových ŽB pilotách betonovaných 
na místě. Do pilot budou vetknuty ŽB patky, které se provedou klasickými betonářskými 
metodami do bednění. 

Po zhotovení základových konstrukcí se provede úprava zemní pláně, především její 
zhutnění a příprava pro pojezd jeřábu a jiných těžkých strojů. Jakmile jsou zemní práce 
dokončeny, je možné začít s realizací horní hrubé stavby. Jednolodní hala o 8 polích o 
půdorysné velikosti 42,5x10,7m a výšce 11m, to znamená objem stavby zhruba 5000m3. Hrubá 
konstrukce horní stavby se skládá z 16 sloupů, 8 pultových vazníků o nízkém spádu, 32 ztužidel 
(věnců), 4 průvlaků a 23 desek. Po montáži prefabrikované haly navazují hrubé stavební práce 
a dokončovací práce. 

Provedením základových konstrukcí a hrubé konstrukce horní stavby se více zabývám 
ve své bakalářské práci. V této práci se zaměřím na použití správného jeřábu či více jeřábů při 
realizaci horní konstrukce stavby. 

Prvek Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Počet kusů 
Sloup S1 400x400x10950 4180 8 
Sloup S2 600x400x10950 6170 8 

Vazník VB 205x500-900x10200 3660 8 
Ztužidlo V1 250x400x5600 1400 16 
Ztužidlo V2 200x400x5600 1130 16 
Průvlak P1 400x600x9850 5910 4 
Deska D1 1200x160x5800 2790 23 

 
1.3.2 Výběr posuzovaných jeřábů 

Vzhledem k půdorysným rozměrům 42,5x10,7m byly na výběr dvě možnosti. První 
možností byl mobilní jeřáb, který rychle může měnit své stanoviště, a tak relativně při nízké 
vzdálenosti může zvednout relativně těžké prvky. Druhou možností byl stacionární věžový jeřáb. 
Tuto možnost jsem zavrhnul hned v počátcích, protože nejtěžší prvek by byl zároveň i 



 

nejvzdálenějším. Nejtěžší prvek sloup S2 je zároveň i nejvzdálenějším. Při použití stacionárního 
věžového jeřábu bych musel použít minimálně j
předimenzováno pro tak malý rozsah stavby a promítlo by se to na ceně.

Rozumnou možností i běžnou stavební praxí při výstavbě podobných staveb je použití 
autojeřábů, proto jsem jako vhodného zástupce vybral jeřáb
potřebu montáže. Dalšími možnostmi bylo použití pásového teleskopického jeřábu. Nejmenší 
možnou variantou je typ LTR 1060, s největší možnou nosností 60 tun, což je opět zbytečně 
předimenzovaný. Poslední možnou variantou 
dostupný typ je MK 88 s největší zdvihací hmotností 8 tun, což je tak akorát pro nejtěžší prvek. 
MK 88 bude vybrán jako druhý vzorek pro moje posouzení.

Obr. 
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nejvzdálenějším. Nejtěžší prvek sloup S2 je zároveň i nejvzdálenějším. Při použití stacionárního 
věžového jeřábu bych musel použít minimálně jeřáb o nosnosti 150mt, což by bylo zbytečně 
předimenzováno pro tak malý rozsah stavby a promítlo by se to na ceně.

Rozumnou možností i běžnou stavební praxí při výstavbě podobných staveb je použití 
autojeřábů, proto jsem jako vhodného zástupce vybral jeřáb AD 20.2, který zcela vyhovuje pro 
potřebu montáže. Dalšími možnostmi bylo použití pásového teleskopického jeřábu. Nejmenší 
možnou variantou je typ LTR 1060, s největší možnou nosností 60 tun, což je opět zbytečně 
předimenzovaný. Poslední možnou variantou byly mobilní stavební jeřáby řady MK. Nejmenší 
dostupný typ je MK 88 s největší zdvihací hmotností 8 tun, což je tak akorát pro nejtěžší prvek. 
MK 88 bude vybrán jako druhý vzorek pro moje posouzení. 

Obr. 42 Autojeřáb AD 20.2 [16] 

Obr. 43 Mobilní stavební jeřáb MK 88 [18] 
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1.3.3 Autojeřáb AD 20.2
Tento stavební jeřáb, který najdeme na mnoha podvozcích, ať už Tatra, Mercedes či 

Iveco, je běžně používán ve stavební praxi. Na trhu je dobře dostupný u mnoha firem a není 
těžké jej sehnat. 

Obr. 31 Autojeřáb Tatra AD 20.2 

Obr. 32 Autojeřáb Tatra AD 20.2 
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Autojeřáb AD 20.2 
Tento stavební jeřáb, který najdeme na mnoha podvozcích, ať už Tatra, Mercedes či 

Iveco, je běžně používán ve stavební praxi. Na trhu je dobře dostupný u mnoha firem a není 

Autojeřáb Tatra AD 20.2 – technické parametry

Autojeřáb Tatra AD 20.2 – grafické znázornění nosnosti

Tento stavební jeřáb, který najdeme na mnoha podvozcích, ať už Tatra, Mercedes či 
Iveco, je běžně používán ve stavební praxi. Na trhu je dobře dostupný u mnoha firem a není 

 
technické parametry [16] 

 
grafické znázornění nosnosti [16] 
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1.3.4 Mobilní stavební jeřáb MK 88 
Tento stavební jeřáb v sobě skloubil výhody autojeřábů a věžových jeřábů. Na trhu 

najdeme od firmy Liebherr dva typy, MK 88 a jeho vyšší verzi MK 140. Z počátku jsem se 
domníval, že použiji tento typ. Mé hrubé představy o ceně, konkrétně o pronájmu tohoto jeřábu 
byly nadmíru podhodnocené a technologické použití pro stavbu se mi zdálo zajímavé. 
Kontaktoval jsem obchodní zástupce firmy Liebherr a poprosil ho o konkrétnější informace o 
ceně. Jeho odpověď mě velice překvapila a nakonec za mě vyřešila dilema, které jeřáb by byl 
vhodný pro výstavbu Lakovny. 

 
Obr. 44 Nosnosti jeřábu MK 88 [18] 

 
Obr. 45 Technologické schéma nasazení mobilního stavebního jeřábu MK 88 [Příloha B] 



 

Obr. 45 Technologické schéma nasazení mobilního stavebního jeřábu MK 88 
Z daných obrázků je patrné zajímavé použití tohoto jeřábu. Jeřáb se bude pohybovat po 

podélné ose budovy. Na zvednutí nejtěžšího prvku tj. sloupu S2 by stačily pro realizaci pouze 
dvě pevná stanoviště. Vzhledem k výhodám věžového jeřábu by měl MK 88 zvládno
rychleji než AD 20.2. 
1.3.5 Časová a finanční bilance

Vzhledem k absenci zkušeností použití jeřábu MK 88 při podobné stavbě budu vycházet 
z předpokladu, že práci oproti AD 20.2 zvládne o 30% rychleji.

Prvek Počet ks
Sloup 16
Vazník 8
Věnec 32
Průvlak 4

Panel 23

Celkem:  Tab. 1 Časová náročnost použití jeřábu AD 20.2
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daných obrázků je patrné zajímavé použití tohoto jeřábu. Jeřáb se bude pohybovat po 

podélné ose budovy. Na zvednutí nejtěžšího prvku tj. sloupu S2 by stačily pro realizaci pouze 
dvě pevná stanoviště. Vzhledem k výhodám věžového jeřábu by měl MK 88 zvládno

Časová a finanční bilance 
Vzhledem k absenci zkušeností použití jeřábu MK 88 při podobné stavbě budu vycházet 

z předpokladu, že práci oproti AD 20.2 zvládne o 30% rychleji. 

Počet ks Nh/ks Nh celkem 
16 3,93 64 
8 4,9 40 
32 1,71 64 
4 1,92 8 

23 1,13 26 

  202 hod 
Tab. 1 Časová náročnost použití jeřábu AD 20.2

  

 
Technologické schéma nasazení mobilního stavebního jeřábu MK 88 [Příloha B] 

daných obrázků je patrné zajímavé použití tohoto jeřábu. Jeřáb se bude pohybovat po 
podélné ose budovy. Na zvednutí nejtěžšího prvku tj. sloupu S2 by stačily pro realizaci pouze 
dvě pevná stanoviště. Vzhledem k výhodám věžového jeřábu by měl MK 88 zvládnout práci 

Vzhledem k absenci zkušeností použití jeřábu MK 88 při podobné stavbě budu vycházet 

Prac. dní celkem 
8 dní x 8 hod 
4 dni x 10 hod 
8 dní x 8 hod 
1 den x 8 hod 
2 dny x 8 hod 

1 den x 10 hod 
24 dní 

Tab. 1 Časová náročnost použití jeřábu AD 20.2 
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 Autojeřáb Věžový mobilní jeřáb 
Typ stroje: Tatra AD 20 Liebherr MK 88 

Pronájem 800kč/hod 
800x202=161 600kč 

4 000kč/hod 
4 000x140=560 000kč 

Doprava do 30km 1 500kč 3 000kč 
Montáž 0kč 0kč 

Demontáž 0kč 0kč 
Doprava zpět 1 500kč 3 000kč 

Revize 0kč 7 000kč 
Projekt podloží 1 000kč 5 000kč 
Obsluha jeřábu 208*130=27 040kč 140x160=20 800kč 
Cena celkem 194 tis. kč 598 tis. kč 

Tab. 2 Finanční srovnání navrhovaných jeřábu 
1.3.6 Závěr 

Již finančně vidíme, že autojeřáb vychází mnohem lépe. Nejedná se o stavbu velikého 
rozsahu. Objekt má výraznou podélnou délku, což vyžaduje mobilitu jeřábu. Použité prvky jsou 
velice těžké, což nedovoluje zdvih na velkou vzdálenost nebo spíše nadimenzování velkého 
stacionárního jeřábu s velikou nosností. 

Jeřáb řady MK by mohl elegantně provádět montované haly a jistě by odvedl práci 
rychleji než autojeřáb. Jestliže stihne práci v tomto případě o 30% rychleji, i tak by musela být 
cena za pronájem alespoň 1500kč/hod. Protože však montáž prvků není ani tak limitována 
rychlostí jeřábu, ale spíše rychlostí spojování a případnými technologickými přestávkami, tak 
předpoklad rychleji zvládnuté práce nakonec nebude tak významný. Každopádně jeřáb řady MK 
je určitě zajímavý a najde své uplatnění, ale pro stavbu nízkých a většinou jednopodlažních hal 
dokud cena bude takto neúměrná ve srovnání s běžnými autojeřáby, tak své výhody určitě 
nepředvede. I kdyby nakonec zvládnul výstavbu třeba i o 70% rychleji, což by snížilo celkovou 
cenu blížící se autojeřábu, tak by nakonec bylo výhodnější nasazení dalšího jeřábu. 

Volím tedy použití jeřábu AD 20, který je v praxi běžný a rychle dostupný. 
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Závěr 
Splnění bakalářské práce nebylo jednoduché. Při obdržení projektové dokumentace 

jsem se až divil, jak moc dopodrobna je řešena. Z počátku bylo velice těžké si vůbec vybrat, 
kterou etapu budu vypracovávat, protože každá část byla svým obsahem zajímavá a rozsahu 
požadovaném. Nakonec to rozsekla má vedoucí Ing. Barbora Kovářová Ph.D., která vybrala 
studii nosných konstrukcí. Započal jsem procházení PD a krok po kroku jsem pracoval na 
vypracování. Počáteční tápání v projektu však záhy přešlo a řešení různých technických 
problémů stále ubývalo, až nakonec bylo vše hotovo. Dokončení této práce nebylo jednoduché 
a provázelo mnoho komplikací. V jednu chvíli to vypadalo, že práci už ani nedokončím. 
Nakonec však vše dopadlo tak, jak mělo a já mohl pokračovat dále ve své práci. 

Během řešení mi dala zabrat studentská soutěž SVOČ, s kterou jsem se zúčastnil až na 
mezinárodním kole, které se letos konalo v Praze. V této práci jsem řešil problematiku 
používání jeřábu při montáži prefabrikovaných hal. Vycházel jsem ze všeobecné praxe 
používání autojeřábu, díky své mobilitě a ceně. Hledal jsem alternativu pro realizaci a tou se 
stal mobilní stavební jeřáb. Mé představy při výběru tohoto jeřábu byly úplně jinde. Má finanční 
představa použití tohoto jeřábu mnohem nižší. Podrobil jsem celou problematiku mnohým 
úvahám a došel k jeho řešení. 

Po dokončení práce mohu říci, že jsem si vybral zajímavou práci, ale taktéž 
komplikovanou. Mé znalosti s danou problematikou prefabrikovaných hal nebyly veliké 
a vzhledem k absenci praktických zkušeností, tyto znalosti ležely v mé hlavě bez jakékoliv 
spojitosti. Až zpracováváním práce mi docházely různé informace a nakonec tyto nově nabyté 
zkušenosti jsem mohl taktéž zúročit při dalších studií a pevně věřím, že je použiji i v praxi. 
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Seznam použitých zkratek 
P. T. původní terén 
U. T. upravený terén 
SO stavební objekt 
NP nadzemní podlaží 
PP podzemní podlaží 
ZS zařízení staveniště 
ŘP řidičský průkaz 
DN jmenovitá světlost potrubí 
VN vysoké napětí 
NN nízké napětí 
STV Stavbyvedoucí 
M Mistr 
TDI Technický dozor investora 
GD Geodet 
GE Geolog 
S Statik 
SOD Smlouva o dílo 
VL Vlastnické listy 
PD Projektová dokumentace 
SV Statický výpočet 
DL Dodací listy 
TP Technologický předpis 
TL Technické listy 
GP Geologický průzkum 
SD Stavební deník 
ČSN česká státní norma 
EN evropská norma 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
O běžný odpad 
N nebezpečný odpad 
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