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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je etapa montáţe ţelezobetonové nosné konstrukce stavby 

univerzální haly s přístavkem v rámci projektu Technologického Parku Holešov. Objekt 

se skládá z halové části a dvoupodlaţního přístavku. Práce obsahuje technickou zprávu 

objektu, situaci včetně širších vztahů dopravních tras, poloţkový rozpočet včetně 

výkazu výměr, technologický předpis pro montáţ skeletu, zásady organizace výstavby, 

časový plán, navrţenou strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

Klíčová slova 

Prefabrikovaný ţelezobetonový skelet, předpjaté stropní panely Spiroll, montáţ, nosná 

konstrukce, zvedací mechanizmus, technologická etapa, technologický předpis, zařízení 

staveniště, strojní sestava. 

Abstract 

The object of work is a stage of assembly of reinforced concrete supporting structure 

construction of universal hall with annex within the project Technology Park Holešov. 

The property consists of indoor and part two-storey annex. The thesis contains a 

technical report object, situation, including wider relations routes, itemized budget 

including bills of quantities, technological specification for mounting the skeleton, the 

principles of organization of construction, the timetable proposed mechanical assembly, 

inspection and test plan and occupational safety and health. 

Keywords 

Precast concrete skeleton, prestressed ceiling panels Spiroll, assembly, structure, lift, 

technological phase, technological specification, site equipment, mechanical assembly. 
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ÚVOD 

 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral stavebně technologickou etapu montáţe 

prefabrikovaného ţelezobetonového skeletu univerzální haly s přístavkem, která 

je součástí projektu Technologického parku Holešov. Řešená hala se skládá z halové 

jednopodlaţní části a přístavkové dvoupodlaţní části, ve které se nachází 

administrativa. 

Cílem práce je vytvořit pro řešenou technologickou etapu montáţe skeletu technickou 

zprávu, technologický předpis, navrhnout organizaci výstavby včetně zobrazení 

na výkresu staveniště. Také je nutné zpracovat situaci stavby s řešením širších 

dopravních tras, časový plán a návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. 

Pro zjištění finanční náročnosti je zpracován poloţkový rozpočet s výkazem výměr 

pro tuto etapu. Dále je zpracován kontrolní a zkušební plán kontrol a plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci včetně výskytu moţných rizik při montáţi skeletu. 

Zpracovaná bakalářská práce vychází z projektové dokumentace poskytnuté firmou 

Centroprojekt Group a.s. 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  TECHNOLOGICKÝ PARK V RÁMCI SPZ HOLEŠOV 

Stavební objekt: UNIVERZÁLNÍ HALA S PŘÍSTAVKEM - UTB 

Místo stavby:  Holešov 

Kraj:   Zlínský 

Stavební úřad:  Holešov 

Katastrální území: Holešov 

1.2 Identifikace stavebníka 

Ţadatel (stavebník): Industry Servis ZK, a.s. 

Sídlo:   Tovární 1268, 769 01 Holešov 

IČ:   630 80 303 

DIČ:   CZ 630 80 303 

Zastoupený:  Ing. Jakub Černoch, výkonný ředitel 

1.3 Identifikace projektanta 

Projektant:  CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

IČ:   26907241 

DIČ:   CZ26907241 

Zástupce:  Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva a.s. 

Autorizovaný 

stavební inţenýr: Ing. Tomáš Hubík, pozemní stavby, ČKAIT 1301756 
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2 Členění stavby na stavební objekty 

SO 001 - Příprava území - Tento stavební objekt řeší přípravu území pro zahájení 

stavebních prací na ostatních objektech. Je na něj zpracována samostatná dokumentace. 

SO 101 - Podnikatelský inkubátor - Objekt se skládá z dvoupodlaţní a čtyřpodlaţní 

části propojené čtyřpodlaţním objektem se sociálním zázemím. Půdorysný tvar objektu 

je zalomený. Nosnou konstrukci objektu tvoří ŢB monolitický skelet, kde stropní 

konstrukce je provedená předpjatými nosníky a část objektu ŢB deskou. Zastřešení 

je tvořeno plochou střechou.  

SO 102 - Parkovací stání - Objekt je tvořen dvoupodlaţní budovou se suterénem 

a pojíţděnou střechou. Orientace v podélném směru je jih-sever. Sloupy, stěny a stropní 

desky jsou provedeny z monolitického ţelezobetonu.  

SO 103 - Univerzální hala s přístavkem - UTB - Hlavními částmi objektu jsou 

jednopodlaţní hala a dvoupodlaţní přístavek s administrativou, laboratořemi, 

technickým a sociálním zázemím. Objekt tvoří nosný ŢB prefabrikovaný skelet 

s výplňovým zdivem, v části přístavku stropy tvoří ŢB dutinové panely, v části haly 

jsou to prefabrikované vazníky a trapézový plech. Střechy jsou navrţeny jako 

jednoplášťové ploché střechy. 

SO 104 - Univerzální hala s přístavkem - plastr. - Sloţení objektu je stejné jako 

u objektu druhé haly s přístavkem. Opět nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný ŢB 

skelet s dutinovými panely a prefabrikovanými nosníky v místě halové části. Střechy 

jsou také řešeny jako u předchozího objektu. 

SO 201 - Drobná architektura - V rámci tohoto objektu se řeší vybavení areálu sedacími 

lavicemi, stojany na kola a odpadkovými koši. Tyto předměty budou rozmístěny 

u ostrůvků s vegetací. 

SO 202 - Venkovní informační systémy - Objekt se skládá z nástěnných tabulí 

a informačních systémů, které jsou umístěny poblíţ hlavních vstupů do budov. 

SO 301 - Komunikace a zpevněné plochy - Tento objekt se zabývá řešením napojení 

areálu na dopravní infrastrukturu a také zpevněnou plochou pro parkování. 

SO 302 - Venkovní sadové úpravy - Jedná se o výsadbu stromů v rámci areálu 

a o zatravnění zbylých volných ploch. 
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SO 401 - Přípojka vodovodu - Objekt přípojky vodovodu řeší napojení budov na zdroj 

pitné vody. Napojení bude proveden na veřejný vodovod DN 150. 

SO 402 - Areálový vodovod - Objekt řeší rozvedení propojovacího potrubí mezi 

vodoměrnou šachtou a jednotlivými objekty. 

SO 403 - Kanalizace splašková - Řešením tohoto objektu je napojení všech budov 

na veřejnou kanalizaci. 

SO 404 - Kanalizace dešťová - Objekt řeší napojení všech zpevněných ploch 

na stokovou síť dešťové kanalizace. 

SO 405 - Odlučovač ropných látek - Účelem objektu je svedení veškeré odpadní vody 

z parkovišť a komunikací. 

SO 501 - Kabelové rozvody VN - Součást dodávky fy E.ON Distribuce, a.s. 

SO 502 - Trafostanice - Řeší projekt výstavby trafostanice. 

SO 503 - Rozvody NN - Objekt řeší rozvedení NN od trafostanice po jednotlivé 

budovy. Viz samostatná technická zpráva 

SO 504 - Venkovní osvětlení - Objekt řeší osvětlení příslušných zpevněných ploch, 

chodníků a příjezdové komunikace venkovními svítidly. 

SO 505 - Slaboproudé rozvody - Tento objekt tvoří realizace přípojky analogových 

a ISDN linek - Telefónica O2. Viz samostatná technická zpráva. 

SO 602 - STL plynovodní přípojka - Přípojka plynovodu řeší napojení celého areálu 

na zásobování plynem. Celkové řešení viz samostatná technická zpráva. 

SO 603 - Areálový plynovod - Jedná se o řešení rozvodu STL plynu po areálu 

a k jednotlivým budovám a odběrným místům. 

 

3 Popis území stavby 

3.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Daný objekt průmyslové haly s přístavkem - UTB je navrţen na pozemku, který 

je součástí nově budovaného Technologického parku, umístěného v prostoru 
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Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov. Tato průmyslová zóna se nachází 

ve Zlínském kraji v okrese Kroměříţ a rozkládá se na pozemcích katastrálního území 

města Holešov a obcí Všetuly a Zahnašovice. SPZ Holešov se rozkládá jiţně od města. 

Ze severní strany je území zóny vymezeno ţelezniční tratí Hulín -  Valašské Meziříčí, 

z východní strany pak silnicí č. 490, která vede z Holešova do Zlína a je brána jako 

hlavní příjezdová trasa do SPZ Holešov. Z jiţní a západní strany zónu vymezuje prostor 

bývalého letiště, resp. ochranného pásma budoucí rychlostní silnice. 

Stavební pozemek, na kterém se rozkládá Technologický park Holešov, se nachází 

v jiţní části strategické průmyslové zóny. Nachází se poblíţ tzv. obratiště. Areál 

je umístěn na parcele č.2760/112 kat. území Holešov. Charakter stavebního pozemku 

je mírně ukloněná plošina s výškovými kótami v rozmezí 223,5 aţ 224,6 m n. m.  

3.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Pro projekt TP Holešov zpracovala firma CENTROPROJEKT a.s. inţenýrsko-

geologický průzkum, který je podrobněji popsán v geotechnické zprávě č.2664/10 

v databázi firmy. Staveniště je charakteristické proměnlivou mocností pokryvných hlín 

tř. F6 CI, převáţně tuhé konzistence, které překrývají štěrkovité sedimenty tř. G3 G-F 

aţ G5 GC. Ve štěrcích se vyskytují vloţky hlinitých a písčitých zemin tř. F6 CI 

aţ F4 CS/S5 SC. Štěrkovité sedimenty překrývají souvrství pevných jílů tř. F6 CI aţ F8 

CH/CV. V závislosti na malé únosnosti je zaloţení objektu provedeno pomocí vrtaných 

pilot vetknutých 1,5 m do ulehlého štěrkového podloţí.  

V souvislosti se stavbou TP byl v březnu 2011 proveden hydrogeologický průzkum, 

který zahrnoval dva vrty. Ustálená hladina podzemní vody byla v březnu 2011 zjištěna 

v prvním vrtu v hloubce 1,7 m pod terénem a v druhém vrtu 3,2 m.  

Po provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na dotyčném 

pozemku stanoven střední radonový index pozemku.  

3.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemcích SPZ Holešov se nachází vnější ochranné pásmo 2. stupně jímacího území 

města Holešov. Řešená stavba je orientována cca 200 m jihozápadním směrem od jiţní 

hranice vnitřní části tohoto pásma. Toto ochranné pásmo je nutné řešit zejména 

při návrhu inţenýrských sítí a zpětných zásypů. 
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Dále se na pozemcích zóny nachází z jiţní a západní strany ochranné pásmo budoucí 

rychlostní silnice. Toto pásmo ţádným způsobem neovlivní řešenou stavbu. 

Nutné dodrţet ochranná pásma jednotlivých inţenýrských sítí, které vedou 

přes pozemek v okolí stavby. 

3.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v ţádném ze záplavových území, není proto nutné navrhnout 

protipovodňová opatření. Pozemek také neleţí na poddolovaném území. 

3.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, na odtokové 

poměry 

Novostavba průmyslové haly nebude mít po provedení prací ţádný negativní vliv 

na okolní zástavbu ani okolí stavby. Dešťové vody ze střech navrţeného objektu budou 

svedeny přes lapače střešních splavenin do sběračů. Následně budou tyto vody napojeny 

do kanalizačního sběrače SPZ Holešov. 

3.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením prací se na pozemku nenachází ţádné objekty, tudíţ není nutná ţádná 

demolice. Dřeviny, nutné ke kácení, se zde taky nenachází, proto bude pouze sejmuta 

ornice v tloušťce 450 mm. 

3.7 Požadavky na maximální zábory  

Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa nejsou nutné. 

3.8 Územně technické podmínky  

TP Holešov bude napojen na dopravní infrastrukturu vybudovanou v rámci celé 

strategické průmyslové zóny Holešov. Na areálovou vozovku bude objekt napojen 

vozovkou o šířce 6,5 m s připojovacími oblouky R=8,85 m, která slouţí jak k nájezdu 

vozidel na parkoviště firmy, tak k nájezdu kamionové dopravy přímo k hale. 

Z technické infrastruktury bude stavba připojena jak na dešťovou tak na splaškovou 

kanalizaci celé SPZ Holešov. Zpevněné pojezdové plochy jsou napojeny na odlučovač 

ropných látek. Na vodovod je stavba připojena přípojkou na hlavní areálový vodovod. 

Dále bude stavba napojena na areálový středotlaký plynovod vlastní přípojkou.  
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3.9 Věcné a časové vazby stavby 

Ţádné související ani podmiňující investice se zde nevyskytují. 

 

4 Celkový popis stavby 

4.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Řešený objekt je rozdělený na jednopodlaţní halový prostor a dvoupodlaţní přístavek 

s administrativou. Hala má půdorysný rozměr 21,56 m x 48,72 m, přístavek potom 

11,61 m x 49,20 m. Předpokládané vyuţití haly je, ţe zde budou probíhat zkušební 

provozy. Přístup do těchto prostor je zajištěn z přístavku z prvního nadzemního podlaţí. 

Prostory přístavku budou vyuţity k laboratorním výzkumům, kde se v druhém 

nadzemním podlaţí nachází několik samostatných výzkumných laboratoří. 

Dále se v prvním nadzemním podlaţí přístavku nachází kanceláře a zasedací místnost, 

šatny a umývárny zaměstnanců, místnost pro umístění serveru a také technické 

a sociální vybavení celého objektu. 

 - Zastavěná plocha: 1643 m
2
 

 - Obestavěný prostor: 15198 m
3 

 - Předpokládaný počet zaměstnanců: 40  

4.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

4.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z hlediska urbanismu je stavba realizována v souladu s poţadavky investora 

a s územním plánem v průmyslové zóně Holešov. Směrem k severní straně pozemku 

je orientován přístavek s administrativou a směrem do pozemku je orientována halová 

část. Co se týče orientace k ostatním budovám na pozemku, tak přístavek je orientován 

k hranici pozemku. K halové části přiléhá zpevněná pojezdová plocha pro expedici 

a přístup kamionové dopravy. Na opačné straně této zpevněné plochy se nachází 

sousedící halový objekt, který se opět skládá z části halové a části administrativního 

přístavku. Podél severní uliční strany přístavku navazuje třetí objekt ze čtyř, 

a to tzv. podnikatelský inkubátor. 
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Komplet všech tří budov působí jako celek, jelikoţ provedení vnějších plášťů 

je z podobných materiálů. Budovy mezi sebou tvoří prostor, na kterém se částečně 

rozkládá poslední objekt a to parkoviště. 

4.2.2 Architektonické řešení - tvarové, materiálové a barevné řešení 

Z hlediska architektonického je objekt sloţen ze dvou obdélníků. Rozhraní těchto 

dvou částí je řešeno také z hlediska barevnosti. Hala má půdorysný rozměr 

21,56 m x 48,72 m, přístavek potom 11,61 m x 49,20 m. Halová část je rozdělena 

na čtyři sekce oddělené od sebe příčkami. Administrativní přístavek má dvě nadzemní 

podlaţí.  

Estetické hledisko vychází z architektonické studie, kdy přístavek s administrativní částí 

je řešen v odstínu světle modré barvy a část halová v odstínu béţové. 

Co se týče materiálového řešení, nosnou část celého objektu tvoří kombinace tyčového 

prefabrikovaného ţelezobetonového skeletu a zděného systému. Nosný systém 

je doplněn o obvodový plášť, který je u halové části tvořen kovovými zateplenými 

a horizontálně kladenými panely u přístavku se jedná o obvodové zdivo tvořené 

z cihelných bloků. Výplně otvorů tvoří plastová okna s izolačním dvojsklem, plastové 

dveře. Vrata do haly jsou navrţena sekční z kovových zateplených lamel. Obě části 

budovy jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou. 

4.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Technologický park, který se skládá ze dvou výrobních hal a kancelářské budovy 

slouţící pro rozjezd firem. Výrobní hala s přístavkem, objekt SO 103, bude slouţit 

hlavně firmám, které se zabývají moderními technologiemi a to hlavně v podobě zázemí 

k průmyslovému rozvoji těchto technologií a jejich začleňování do výroby. 

Administrativní dvoupodlaţní část objektu bude vyuţívaná hlavně k laboratorním 

výzkumům, protoţe ve druhém nadzemním podlaţí se nachází několik laboratoří. První 

nadzemní podlaţí této části bude slouţit jako technické zázemí budovy, ve formě 

kotelny, elektrorozvodny, sociálních zařízení, šaten pro zaměstnance a několika 

oddělených kanceláří. 

4.4 Bezbariérové užívání stavby 

První nadzemní podlaţí přístavku a hala jsou řešeny bezbariérově a je moţné, aby tyto 

části uţívali osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V objektu jsou navrţená 
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téţ sociální zařízení pro tyto osoby, která splňují poţadavky vyhlášky č.398/2009. V 

objektu není navrţen výtah a druhé nadzemní podlaţí je přístupné pouze po schodišti. 

V objektu parkovacích stání je navrţeno 5 míst pro vozidla přepravující tělesně 

postiţené osoby. Vzhledem k uvaţovanému provozu objektu se nepředpokládá 

zaměstnání tělesně postiţených osob. 

4.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je řešen tak, aby splňoval základní poţadavky kladené na budovy. 

Těmi jsou: mechanická odolnost a stabilita, poţární bezpečnost, ochrana zdraví osob, 

zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí, dále pak ochrana proti hluku, 

bezpečnost při uţívání a také úspora energie a tepelná ochrana. 

Stavba můţe ohrozit pracovníky technologickým výrobním zařízením a proto je nutné 

všechny pracovníky ve výrobě řádně proškolit a poučit o bezpečnosti práce. Je také 

nutné, aby pracovníci byli vybaveni příslušnými pracovními pomůckami a ochrannými 

prostředky včetně pracovního oděvu, obuvi a dalších. Vstup do halové části bude 

nepovolaným osobám zakázán. V prostorách budovy bude vyvěšena tabulka se zákazem 

kouření. Jakoukoliv manipulaci s materiálem musí provádět osoby s příslušným 

oprávněním. 

Prostory pracoviště jsou navrţeny v souladu všech norem a platných bezpečnostních 

předpisů. Daná pouţitá technologická zařízení jsou konstruována podle platných 

předpisů, aby neohrozila pracovníky. Tato zařízení musí mít zhotoveny návody 

k obsluze. 

Pro pracoviště je také nutné vyhotovit provozní řád a poţárně bezpečnostní předpisy, 

budoucí zaměstnavatel si je vyvěsí na viditelné místo a důkladně s nimi seznámí dané 

pracovníky. V prostorech pracoviště musí být umístěny také zásady první pomoci 

společně s lékárničkou, zejména se jedná o úrazy při zásahu očí, případně mechanickým 

poraněním apod. 

4.6 Základní technický popis stavby 

Základové konstrukce 

Řešený objekt je zaloţen na hlubinných základech a to konkrétně na vrtaných pilotách 

průměru 500, 700 a 1100 mm. Na pilotách spočívají ţelezobetonové pilotové hlavice, 
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které mají průměr 1300 mm a výšku 1250 mm. Pilotové hlavice jsou opatřeny kotevním 

kalichem pro zakotvení nosných sloupů. Mezi hlavice jsou ukládány základové nosníky. 

Zaloţení přístavkové části je navrţeno ze ţelezobetonových monolitických pasů. 

Ţelezobetonová deska v místě halové části je navrţena z drátkobetonu o tloušťce 

200mm, v místě přístavku je deska tloušťky 100mm, lokálně je zvýšená na 200mm. 

Piloty a monolitické konstrukce jsou provedeny z betonu C30/37 XA1 s betonářskou 

výztuţí 10 505 R. Betonové prefabrikáty jsou provedeny z betonu C35/45. 

Základové nosníky 

Po celém obvodu halové části, to je v osách A, 1 A-E a 9 A-E, jsou umístěny základové 

nosníku o průřezu 300x1500 mm na rozpětí 6000 mm. V místě vrat jsou základové 

nosníky zmenšeny na rozměr 300x1000 mm. Nosníky jsou osazovány na pilotové 

hlavice na ocelové desky, kterým jsou přivařeny. V ose E jsou základové nosníky 

rozměru 250x580 mm. Po zbylém obvodu přístavkové části jsou osazeny základové 

nosníky o rozměru 200x950 mm. Všechny základové nosníky jsou provedeny z betonu 

třídy C35/45 a oceli 10 505 R, mnoţství výztuţe viz výpis prefabrikovaných prvků.  

Sloupy 

V objektu se nachází tři typy sloupů. Hlavní nosné sloupy halové části mají průřez 

400x400 mm s celkovou délkou 9450 mm v ose E, a délkou 8650 mm v osách 

A, B, C a D. Vetknutí sloupů do kalichů patek je 850 mm. Sloupy v ose 1-B, C, D jsou 

ocelové tvořené profilem HEA 200. Tyto sloupy jsou uchycené do základové 

ţelezobetonové dvoustupňové patky. V přístavkové části v ose E jsou sloupy společné 

s halovou částí. Ve zbylé části, tj. v osách F a G mají sloupy rozměr 400x300 mm 

s celkovou délkou 9450 mm. Vetknutí do kalichu je 850 mm. Zajištění vetknutí 

je provedeno expanzní zálivkou z pytlované směsi Vusokret 50-06. Betonové 

prefabrikáty jsou vyrobeny z betonu C35/45. Ocelové sloupy viz specifikace OK. 

Průvlaky a ztuţidla 

Průvlaky jsou navrhnuty pouze v místě přístavku v úrovni obou stropů. Navrţené 

průvlaky jsou tvaru L nebo obráceného T. V ose E jsou průvlaky typu L o rozměrech 

400x600 mm s prostorem 100x250mm pro uloţení stropních předpjatých panelů. 

V ose F jsou osazeny průvlaky tvaru obráceného T o rozměrech 500x600 mm s prostory 

100x250mm pro umístění panelů. V ose G jsou průvlaky typu L o rozměrech 



24 

 

300x600 mm s prostorem pro panely o rozměrech 100x250 mm. Průvlaky se ukládají 

buď na konzoly sloupů, nebo přímo na zhlaví. Všechny průvlaky jsou vyrobeny z 

betonu C35/45 a oceli 10 505R, mnoţství výztuţe viz výpis prefa prvků. 

Osazení ztuţidel je provedeno v osách A a E. Průřez těchto ztuţidel je 250x500 mm. 

Dále v ose 9 v halové části jsou osazeny ztuţidla o průřezu 250x500 mm. 

Vazníky a vaznice 

V halové části jsou osazeny ţelezobetonové vazníky sedlového typu o celkovém rozpětí 

21500 mm. V ose A jsou vazníky uloţeny na zhlaví jednotlivých sloupů, v ose E jsou 

vazníky osazeny na konzoly sloupů o rozměrech 400x300 mm. Příčný průřez sloupu 

je tvaru "I" s proměnnou výškou. V místě uloţení vazníku je výška 1250 mm, v místě 

hřebenu je výška 1500 mm.  

Na horní hranu sedlových vazníků jsou osazené vaznice o průřezu 200x500 mm v 

modulu 6000 mm. 

Stropy 

Stropní konstrukci v místě přístavku tvoří společně s průvlaky (viz odstavec průvlaky 

a ztuţidla) také stropní předpjaté dutinové ţelezobetonové panely Spiroll. Konstrukce 

na úrovni +3,700 m je tvořena z panelů výšky 200 mm, přičemţ tloušťka celého stropu 

je 250 mm. Panely jsou zmonolitněny ţelezobetonovou deskou tloušťky 50 mm 

vyztuţenou sítí ø 6/150/150 mm. Strop druhého nadzemního podlaţí přístavku 

(+7,800 m) je tvořen panely o výšce 150 mm, přičemţ celková tloušťka stropu 

je 200 mm. Panely jsou zmonolitněny ţelezobetonovou deskou tloušťky 50 mm 

vyztuţenou sítí ø 6/150/150mm. 

Schodiště 

Schodiště, které spojuje první a druhé nadzemní podlaţí přístavku, tvoří monolitická 

ţelezobetonová konstrukce. Jedná se o schodiště dvouramenné s podestou o šířce 

ramene 1265 mm. Z poţárního hlediska je u objektu navrţené také venkovní únikové 

schodiště. Toto schodiště je provedeno jako dvouramenné s podestou. Nosnou část 

schodiště tvoří ocelová konstrukce, přičemţ povrch stupňů a podesty je tvořen 

pororoštem. Povrchová úprava ocelových částí je v provedení ţárového zinku. 
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Výtahy 

V objektu nejsou navrhovány výtahy. 

Střešní plášť 

Nad oběma částmi je střecha realizována jako jednoplášťová plochá střecha, která 

je lemována atikami. V místě halové části je spád 3% tvořen střešním vazníkem. Střešní 

plášť, tvořený trapézovým plechem, parotěsnou fólií, tepelnou izolací a hydroizolační 

fólií, je uloţený na nosné ţelezobetonové konstrukci. Kvůli dostatečnému prosvětlení 

halové části jsou ve střešním plášti osazeny střešní pásové obloukové světlíky s výplní 

z polykarbonátu.  

Střešní plášť nad přístavkovou částí je uloţen na předpjatých dutinových 

ţelezobetonových panelech a je tvořen spádovou vrstvou z prostého betonu o spádu 2%. 

Dále je tvořen parotěsnou zábranou, tepelnou izolací z minerálních vláken 

a hydroizolační fólií. Ve všech atikách, jak nad halovou tak přístavkovou částí, jsou 

realizovány přepadové otvory. 

Kvůli bezpečnému pohybu osob po střešních rovinách bude zhotoven zádrţný systém 

proti pádu osob vytvořený z nosných opěr se zajišťovacími lany. 

Obvodový plášť 

Na objektu se nachází dva typy obvodových plášťů. V halové části je plášť tvořen 

kovovými horizontálně kladenými panely o tloušťce 80 mm. Tyto panely jsou kotveny 

přímo na nosné sloupy systému. Jedná se o obvodové panely s PUR výplní. Součástí 

dodávky systému opláštění je také oplechování ostění, nadpraţí, atiky, parapetů, 

nároţí atd. Obvodový plášť v přístavku je tvořen obvodových zdivem z cihelných 

bloků. Nutný poţadavek zdiva je, ţe součinitel prostupu tepla U ≤ 0,35 W/m
2
K. 

Předpokládá se pouţití některého ze systému Porotherm, Heluz apod. Zdivo je z vnější 

strany opatřeno podkladovou tepelně izolační omítkou, na které spočívá pohledová 

tenkovrstvá jemnozrnná fasádní omítka probarvená daným odstínem barvy. 

Výplně otvorů jsou tvořeny plastovými okny s izolačním čirým dvojsklem. Řešení 

prosvětlení schodišťového prostoru je tvořeno pomocí stěny z plastových profilů 

s izolačním čirým dvojsklem. Vrata do hal jsou navrţena jako sekční s vloţenými 

jednokřídlými dveřmi a prosvětlovacími kusy. Vrata jsou vyrobena z kovových 
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zateplených lamel. Mají elektrický pohon a v případě poţáru je rovněţ moţné otevření 

pomocí elektrické poţární signalizace. 

4.7 Technická a technologická zařízení 

Není součástí bakalářské práce. 

4.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Poţárně bezpečnostní řešení není součástí bakalářské práce, ale obecně lze konstatovat, 

ţe stavba splňuje veškeré poţadavky poţární bezpečnosti. 

4.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové 

dokumentaci. 

4.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Vibrace 

Vibrace produkované při provozu areálu a na veřejných komunikacích budou prakticky 

nezjistitelné. Jejich intenzita nedosáhne hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv 

na ţivotní prostředí a zdraví lidí v objektech. V objektu nebudou instalována ţádná 

zařízení, která by mohla být zdrojem vibrací na okolí. 

Hluk 

Hygienický limit pro provádění stavebních prací je v tomto případě 65 dB. Zdrojem 

hluku během výstavby technologického parku budou v největší míře pracovní stroje, 

které budou provádět zajištění stavební jámy případně výkopové práce.  

Hluk z dopravy bude vyvolán veškerou dopravou v rámci areálu. Projekt nepředpokládá 

překročení limitů pro tento druh hluku. Za provozní hluk se povaţují pouze 

vzduchotechnické nástřešní jednotky společně s jednotkami chlazení. 

Prašnost 

Problém s prašností by mohl nastat v průběhu výstavby a to hlavně při realizaci 

zemních a výkopových prací. S překročením limitu prašnosti se nepočítá.  
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4.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloţí: 

Na pozemku bylo stanoveno střední radonové riziko. Ve shodě s vyhláškou SÚJB 

č.307/2002 budou provedena základní opatření, která povedou ke sníţení radiace. 

Bude navrţena ochrana objektu aplikací plynotěsné fólie s protiradonovým atestem. 

Tato izolace bude také slouţit jako izolace proti zemní vlhkosti. 

Ochrana před bludnými proudy 

Jelikoţ se v okolí stavby nevyskytuje ţádný zdroj bludných proudů, není nutné tato 

opatření řešit. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

Jelikoţ se v okolí stavby nevyskytuje ţádný zdroj technické seizmicity, není nutné tato 

opatření řešit. 

Ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nenachází ţádný zdroj nadměrného hluku, kromě hluku z vedlejší 

haly stejného charakteru. 

Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, a proto není nutné tato opatření řešit. 

Ostatní účinky 

Další negativní účinky jako jsou poddolovaná území, seizmicky aktivní oblasti nejsou 

známy, a proto se tyto účinky neřeší. 

 

5 Připojení na technickou infrastrukturu 

5.1 Nápojná místa technické infrastruktury, přeložky 

Vodovod 

Zdrojem pitné vody pro celý komplex bude areálový vodovod. Ten bude napojen 

na vodovodní řad vybudovaný v rámci 2. etapy Strategické průmyslové zóny. 
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Kanalizace 

V rámci technologického parku je kanalizace řešena jako oddílná. Dešťové vody 

ze střech a zpevněných ploch po předčištění v odlučovači ropných látek budou 

vypouštěny do kanalizačního řadu budovaného v rámci 2. etapy Strategické průmyslové 

zóny. 

Splaškové vody z jednotlivých stavebních objektů je nutné napojit na areálovou 

splaškovou síť a tu napojit na kanalizační řad splaškových vod budovaný v rámci 

2. etapy Strategické průmyslové zóny. 

Elektrická energie 

Napájení elektrickou energií je řešeno pomocí nově navrţené trafostanice 2 x 630 kW, 

napojením na rozvody VN. Tato stanice bude budována v rámci 2. etapy Strategické 

průmyslové zóny. Napojení na elektrickou síť jednotlivých objektů je řešeno pomocí 

areálového rozvodu NN. 

Plyn 

Technologický park je na dodávky plynu napojen vlastní přípojkou STL plynu, která 

je napojena na plynovod budovaný v rámci 2. etapy Strategické průmyslové zóny. 

Přípojka slaboproudu 

Areál bude na slaboproudé rozvody napojen z přípojné skříně fy Telefónica-O2 

vybudované v 2. etapě Strategické průmyslové zóny.  

5.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod 

Přípojka vodovodu bude napojena na veřejný vodovod LT DN 150. Samotná přípojka 

je navrţena z tlakových trubek PE SDR 11 ø 110x10 (PN 10) délky 10,0 m. Napojení 

je provedeno navrtávacím pasem a je zde navrţeno šoupátko se zákopovou soupravou. 

Na přípojku navazuje areálový vodovod provedený z potrubí PE SDR 11 ø 110x10 

celkové délky 143 m. Samotné přípojky v objektech jsou provedeny z potrubí PE SDR 

11 ø 110x10 o celkové délce 15 m. Na areálovém vodovodu jsou dva nadzemní 

hydranty DN 100 pro poţární zásah. 
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Kanalizace 

Splašková kanalizace je navrţena z kanalizačních plastových trubek DN 250 o celkové 

délce 179 m, chránící potrubí plastové DN 450 o délce 59 m. Samostatné kanalizační 

splaškové přípojky jsou navrţeny z plastových trub DN 150 v délce 95 m a DN 125 

v délce 20 m. 

Dešťová kanalizace je navrţena z plastových trub o průměru DN 400 v délce 102 m, 

DN 300 v délce 58 m, DN 250 v délce 157 m, DN 150 v délce 65 m a DN 125 

v celkové délce 15 m. 

Elektrická energie 

Kabelové rozvody budou součástí dodávky fy E.ON Distribuce, a.s. (dodavatel 

el. energie). Průměry kabelů budou stanoveny podle jednotlivých navrhnutých zařízení 

v budovách. 

Plyn 

Zemní plyn bude v areálu slouţit pro vytápění objektů, ohřev TÚV případně 

pro technologické účely. Přípojka STL plynu je provedená z potrubí profilu 

PE 100 SDR 11 ø 63x5,8 o celkové délce 9,5 m. Na přípojku navazuje areálový 

plynovod, který je provedený z potrubí o profilu PE 100 SDR 11 ø 63x5,6 a 50x4,6 

o délce 80 m. 

Areálový rozvod bude ve své trase křiţovat příjezdovou komunikaci. Je nutné v těchto 

místech potrubí opatřit ochrannou trubkou z PE materiálu. 

Přípojka slaboproudu 

Kabelové rozvody budou součástí dodávky fy Telefónica-O2 (dodavatel slaboproudých 

rozvodů). 

6 Dopravní řešení 

6.1 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Celý areál technologického parku bude napojen pomocí příjezdové komunikace (SO 

301) na dopravní komunikaci v rámci celé strategické zóny Holešov. Příjezdová 

komunikace na pozemku vede aţ k zásobovacím částem obou hal. Na tuto komunikaci 
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se napojuje také zpevněná plocha pro parkovací stání. Napojení bude v jihovýchodním 

rohu pozemku. Šířka přípojné komunikace činí 6,5 m a připojovací oblouky jsou 

o poloměru R=8,85 m. 

6.2 Doprava v klidu 

Objekty v areálu se skládají z administrativních prostor, zkušebních hal, laboratoří atd. 

Z hlediska výpočtu parkovací stání se jedná o parkování dlouhodobé, proto bylo nutné 

navrhnout v areálu parkovací stání osobních automobilů pro zaměstnance 

a návštěvníky. Z výpočtu podle normy ČSN 73 6110 je pro tento areál nutné zřídit 98 

parkovacích míst, z toho 5 míst je navrţeno pro vozidla převáţející tělesně postiţené 

osoby. Předpokládá se, ţe tento počet bude dostačující, protoţe v blízkosti areálu bude 

autobusová zastávka a tak část zaměstnanců bude preferovat veřejnou dopravu. 

7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není řešením bakalářské práce. Viz projektová dokumentace. 

8 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Není řešením bakalářské práce. Viz projektová dokumentace. 

9 Ochrana obyvatelstva 

Není řešením bakalářské práce. Viz projektová dokumentace. 

10 Zásady organizace výstavby 

Tato část je řešena v samostatné kapitole A.5 Řešení organizace výstavby pro danou 

technologickou etapu. 
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1 Situace stavby 

Situace stavby je vyřešena jako koordinační situace týkající se celého areálu 

Technologického parku umístěného v Strategické průmyslové zóně Holešov. Samotná 

situace je přiloţena formou výkresu v příloze B.1 Koordinační situace stavby 

této bakalářské práce. 

2 Umístění stavby 

Řešená stavba průmyslové haly a zároveň celý areál firmy se nachází ve Zlínském kraji. 

Hlavní investor, firma Industry Servis ZK a.s., se rozhodl umístit celý areál 

do Strategické průmyslové zóny, která se nachází poblíţ města Holešov.  

Tato průmyslová zóna se nachází v okrese Kroměříţ a rozkládá se na pozemcích 

katastrálního území města Holešov a obcí Všetuly a Zahnašovice. Samotná stavba se 

rozkládá blízko obratiště, odkud je moţné se dostat do všech důleţitých měst, jako 

jsou Olomouc, Vyškov nebo Zlín. 

 

Obr. 1: Umístění města Holešov v rámci okresu  

 



34 

 

 

Obr. 2: Umístění Technologického parku v rámci města Holešov 

3 Dopravní trasy 

3.1 Trasa pro autojeřáb Liebherr LTM 1055 - 3.2 

Pro montáţ většiny prefabrikovaných dílců 

stavby bude pouţíván autojeřáb Liebherr 

LTM 1055-3.2. Tento autojeřáb bude 

poskytnutý společně s kvalifikovaným 

jeřábníkem firmou Autojeřáby Harsa, která 

sídlí mezi vesnicemi Březolupy a Šarovy. 

Vzdálenost trasy pro tento autojeřáb 

je 30 km a celkový čas trvání přesunu činí 

43 minut. Pro přepravu autojeřábu se na 

dané trase nevyskytuje ţádná komplikace 

ztěţující průjezd vozidla. 

 

 

Obr. 3: Trasa s Autojeřáby Harsa 
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3.2 Trasa pro autojeřáb Liebherr LTM 1130 - 5.1 

Firma AG Transport s.r.o., která disponuje 

největším autojeřábem v rámci celé České 

a Slovenské republiky, poskytne pro montáţ 

těţkých vazníků haly řešeného objektu 

autojeřáb Liebherr LTM 1130-5.1. Opět 

společně s autojeřábem, poskytne také 

zkušeného a proškoleného jeřábníka. Sídlo 

firmy leţí ve městě Uherské Hradiště na ulici 

Průmyslová. Vzdálenost od místa stavby 

je 50 km a doba potřebná pro přejetí tohoto 

úseku činí 53 minut. Na trase pro přepravu 

autojeřábu se nenachází ţádná překáţka, která 

by komplikovala průjezd vozidla.  

 

 

Obr. 4: Trasa z AG Transport, s. r. o. 

3.3 Trasa pro dovoz pytlované směsi Vusokret 50-06 

Pytlovaná směs Vusokret 50-06 určená pro zálivku styků prefabrikovaných dílců bude 

poskytnuta firmou Pro-doma s prodejním místem ve Vyškově. Tato firma je jedním 

z distributorů výrobků Stachema. Areál firmy se nachází na ulici Brněnská zhruba 

53 km od místa stavby a čas potřebný pro dopravu materiálu činí 42 minut. Dopravu 

směsi nám po domluvě zajistí sám distributor nebo je moţné ji převést pomocí 

navrţeného tahače Scania R500 s valníkovým přívěsem Schwarzmüller RH 125 P. 

Vzhledem ke klasickému charakteru soupravy nevznikají na trase ţádná kritická místa.  

 

Obr. 5: Trasa pro dopravu pytlované směsi Vusokret 50-06 
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3.4 Trasa pro betonářskou výztuž 

Betonářskou výztuţ v podobě kari sítí ø 6/150/150 mm poskytnou Stavebniny K a.s. 

se sídlem na ulici Bartošova v Holešově. Výztuţ bude dopravena na staveniště pomocí 

uţitkového vozu Renault Master Pro+. Cesta je dlouhá 2,6 km a čas potřebný pro přejetí 

činí 8 minut. 

3.5 Trasa pro čerstvý beton 

Čerstvý beton pro zálivku předpjatých panelů Spiroll bude dodávat firma Transbeton 

s.r.o. sídlící na ulici Tovární v Holešově. Tato betonárna téţ poskytne dopravní 

prostředky pro zpracování čerstvého betonu, kterými jsou autodomíchavač o objemu 

9 m
3
 a autočerpadlo s dosahem aţ 47 m. Cesta na místo staveniště je dlouhá 2,2 km 

a trvá 7 minut. 

 

Obr. 6: Trasy pro dopravu výztuţe (vlevo) a betonu (vpravo) 

3.6 Trasa pro dovoz prefabrikovaných dílců 

Všechny prvky montovaného prefabrikovaného skeletu bude vyrábět a dodávat firma 

Topos Prefa z Tovačova. Výrobní prostory firmy se nachází ve vzdálenosti 38 km 

od staveniště a doba dopravy prvků činí 46 minut. Kromě těţkých sedlových vazníků, 
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budou všechny prvky převáţeny na tahačích Scania R500 s valníky Schwarzmüller RH 

125 P. Tato souprava by v průběhu trasy neměla mít problém s jakoukoliv překáţkou. V 

případě vazníků se bude jednat o soupravu tahačů Scania R500 a samoříditelných 

přívěsů Goldhofer SN L3. Přeprava vazníků bude spadat do nadrozměrné přepravy 

(viz bod 4 Řešení nadrozměrné dopravy). Zvolená trasa pro soupravu s běţnými prvky 

bude vyhovující a neměly by nastat ţádné problémy.  

 

Obr. 7: Trasa pro dopravu prefabrikovaných prvků 

4 Řešení nadměrné dopravy 

Nadrozměrnou dopravu v případě montáţe skeletu budeme řešit při přepravě sedlových 

vazníků o rozponu 21,5 m a celkové hmotnosti 33,54 tun. Tyto vazníky dle vyhlášky 

ministerstva vnitra č.341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nesplňují podmínky 

pro běţnou přepravu. Dle vyhlášky jsou stanoveny tyto mezní hodnoty celé soupravy 

a to maximální šířka vozidla 2,55 m, maximální výška 4,0 m, maximální hmotnost 

soupravy 48,0 t a maximální délka soupravy je 16,50 m.  

Sedlové vazníky budou přepravovány soupravou sloţenou z tahače Scania R500 

a samoříditelného přívěsu Goldhofer SN L3. Souprava má celou délku 26,2 m, 

maximální výšku 3,52 m a šířku 2,52 m. Poloměr otáčení celé soupravy vychází z délky 

vazníku a činí 21,5 m. Hmotnost celé soupravy činí 48,26 tun. Vazníky budou 

převáţeny po jednom kuse. 
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Souprava nesplňuje délkové a hmotnostní poţadavky a bude nutné ţádat o povolení pro 

přepravu nadměrného nákladu. O povolení se ţádá u ministerstva dopravy dle § 40 

vyhlášky č.104/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Na základě posouzení ţádosti o přepravu nadrozměrného nákladu ministerstvo určí 

počet doprovodných vozidel případně kombinaci doprovodných vozidel a vozidel 

Policie ČR. Doprovodná vozidla upozorňují ostatní účastníky provozu na nadrozměrnou 

dopravu a pomáhají soupravě k plynulé jízdě z místa výroby na místo stavby. 

Za doprovodné vozidlo se předpokládá osobní automobil, který je opatřen vysílačkou, 

světelnou rampou.  

4.1 Kritická místa na trase 

Za kritické místo je chápáno místo, které je nutné posoudit z hlediska průjezdu dané 

soupravy. Z celé délky trasy bylo vybráno několik mostů, křiţovatek a ostrých začátek, 

které jsou níţe posouzeny. Kritické zatáčky a křiţovatky byly posouzeny pomocí 

internetových map, do kterých byla celá souprava přenesena v měřítku a zjištěna 

její průjezdnost pomocí poloměru otáčení. Udávané únosnosti všech mostů a výšky 

podjezdů byly zjištěny dle internetové stránky Systémy hospodaření s mosty. Co se týče 

výškového charakteru trasy tak se zde nevyskytuje ţádný kritický bod, který by ztíţil 

průjezd soupravy. 

Kritické body jsou označeny kilometrem, který značí jejich vzdálenost od místa 

naloţení tedy výrobních prostor firmy Topos Prefa v Tovačově. 

 3,5 km - VYHOVUJE 

Silnice č. 435 - Most přes řeku Romţi před 

obcí Polkovice 

Normální zatíţení: 32 tun 

Výhradní zatíţení: 80 tun 

Výjimečné zatíţení: 196 tun 

 

 

Obr. 8: Most přes řeku Romţi před obcí Polkovice 
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 5 km - VYHOVUJE 

Napojení silnice č. 435 na č. 367 

 

Obr. 9: Napojení silnice č. 435 na silnici č. 367 

 12,5 km - VYHOVUJE 

Silnice č. 367 - Most přes řeku Hanou za obcí Kojetín 

Normální zatíţení: 35 tun 

Výhradní zatíţení: 101 tun 

Výjimečné zatíţení: 311 tun 

 

Obr. 10: Most přes řeku  

Hanou za obcí Kojetín 
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 14,2 km - VYHOVUJE 

Napojení silnice č. 367 nájezdem na dálnici D1 

 

Obr. 11: Napojení silnice č. 367  nájezdem na dálnici D1 

 Mosty a podjezdy na dálnici D1 a dálnici D55 - VYHOVUJE 

Všechny mosty na dálnici D1 a dálnici D55 mají stejnou nosnost. Souprava musí přejet 

přes deset mostů. Hodnoty zatíţení všech mostů činí: 

Normální zatíţení: 35 tun 

Výhradní zatíţení: 101 tun 

Výjimečné zatíţení: 311 tun 

Všechny podjezdy na dálnici D1 a dálnici D55 mají výšku podjezdu od 4,98 m, aţ 

po 5,34 m coţ pro průjezd soupravy vyhovuje. Soupravu musí projet sedmi podjezdy. 
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 36,2 km - VYHOVUJE 

Odbočení z ulice Palackého na ulici Tovární v Holešově. 

 

Obr. 12: Odbočení z ulice Palackého na ulici Tovární 

 37,2 km - VYHOVUJE 

Levotočivá zatáčka na ulici Tovární v Holešově. 

 

Obr. 13: Levotočivá zatáčka na ulici Tovární v Holešově 
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 38 km - VYHOVUJE 

Odbočení na staveništní komunikaci z ulice Holešovská. 

 

Obr. 14: Odbočení na staveništní komunikaci z ulice Holešovské
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Pro zadanou technologickou etapu byl zpracován výkaz výměr, který je součástí 

poloţkového rozpočtu, vytvořeného v programu BuildPowerS. Celý tento soubor 

je dodán v příloze B.3.1 Poloţkový rozpočet skeletu s výkazem výměr. 
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1 Obecné informace o stavbě 

1.1 Obecná charakteristika objektu 

Název stavby:  TECHNOLOGICKÝ PARK V RÁMCI SPZ HOLEŠOV 

Stavební objekt: UNIVERZÁLNÍ HALA S PŘÍSTAVKEM - UTB 

Místo stavby:  Holešov 

Kraj:   Zlínský 

Investor:  Industry Servis ZK, a.s. 

   Tovární 1268  

   76901 Holešov, 769 01 

Hlavní projektant: CENTROPROJEKT a.s. 

   Štefánikova 167 

   760 30 ZLÍN 

Řešený objekt je rozdělený na jednopodlaţní halový prostor a dvoupodlaţní přístavek 

s administrativou. Hala má půdorysný rozměr 21,56 m x 48,72 m, přístavek potom 

11,61 m x 49,20 m. Hala bude slouţit pro průběh zkušebních provozy. Přístup do těchto 

prostor je zajištěn z přístavku z prvního nadzemního podlaţí. Prostory přístavku budou 

vyuţity k laboratorním výzkumům, kde se v druhém nadzemním podlaţí nachází 

několik samostatných výzkumných laboratoří. Dále se v prvním nadzemním podlaţí 

přístavku nachází kanceláře a zasedací místnost, šatny a umývárny zaměstnanců, 

místnost pro umístění serveru a také technické a sociální vybavení celého objektu. 

1.2 Obecná informace o procesu 

Technologický předpis je zpracován na technologickou etapu výstavby nosného 

ţelezobetonového montovaného skeletu. Hlavním nosným prvkem tohoto skeletu 

jsou sloupy o rozměrech 400x300 mm nebo 400x400 mm. Sloupy jsou ve spodní části 

vetknuty do kalichových patek, délka vetknutí činí 850 mm. V ose číslo 1 jsou v místě 

haly osazeny ocelové sloupy, které jsou tvořeny profilem HEA 200.  
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Halová část objektu je zastřešena plnostěnnými sedlovými vazníky o rozponu 21,5 m, 

které jsou osazeny na hlavy sloupů. V řadě sloupů E jsou vazníky osazeny na konzoly 

jednotlivých sloupů. Vazníky mají příčný průřez tvaru "I" o proměnné výšce, v místě 

uloţení je to 1250 mm a ve vrcholu pak 1500 mm. Na horní přírubě vazníků jsou 

osazeny jednotlivé vaznice o průřezu 200x500 mm s modulem 6000 mm. 

Administrativní část tvoří dvoupodlaţní skelet. Stropy obou nadzemních podlaţí 

jsou tvořeny tyčovými průvlaky a na nich poloţenými stropními panely typu Spiroll. 

Průvlaky po obvodu přístavku jsou tvaru L o rozměrech 300x500 mm. Průvlaky v řadě 

F jsou tvaru obráceného T o rozměrech 500x500 mm. Na těchto průvlacích spočívají 

předpjaté ţelezobetonové panely Spiroll o jednotné šířce 1200 mm a tloušťce 200 mm 

v prvním nadzemním podlaţí, a 150 mm v druhém nadzemním podlaţí. Panely jsou 

vyrobeny ve dvou délkách 5500 mm a 4950 mm. Stropní panely jsou v obou podlaţích 

zmonolitněny deskou tloušťky 50 mm vyztuţenou sítí ø 6/150/150 mm. Všechny 

prefabrikované prvky jsou vyrobeny z betonu třídy C35/45 a stropní předpjaté panely 

z betonu třídy C50/60.  

2 Výpis materiálu, doprava, skladování a výpočet 

2.1 Výpis materiálu 

Základními prvky pouţitými při provádění této etapy stavby jsou montované 

ţelezobetonové prefabrikované prvky, které jsou vyrobeny podle předem stanovených 

rozměrů dle projektové dokumentace. 

2.1.1 Tabulky prefabrikovaných prvků 

Tab. 1: Sloupy 

OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET  

[ ks ] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

S 1.1 SLOUP ŢB 400 300 9450 2 2,948 

S 1.2 SLOUP ŢB 400 300 9450 7 2,948 

S 2.1 SLOUP ŢB 400 300 9450 2 2,948 

S 2.2 SLOUP ŢB 400 300 9450 7 2,948 

S 3.1 SLOUP ŢB 400 400 9450 2 3,931 

S 3.2 SLOUP ŢB 400 400 9450 7 3,931 

S 4.1 SLOUP HEA 200 200 190 6800 3 0,288 

S 4.2 SLOUP ŢB 400 400 8650 3 3,598 
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S 5.1 SLOUP ŢB 400 400 8650 1 3,598 

S 5.2 SLOUP ŢB 400 400 8850 8 3,682 

NEJTĚŢSÍ PRVEK: sloup S 3.1, S 3.2 - 3,931 t 

 

Tab. 2: Základové nosníky 

OZN.  NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 

[ ks ] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

ZN 1 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
200 980 6200 2 3,160 

ZN 2 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
200 980 6000 5 3,058 

ZN 3 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
200 980 5990 2 3,053 

ZN 4 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
200 980 5400 2 2,752 

ZN 5 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
250 580 5600 8 2,111 

ZN 6 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 6000 3 7,020 

ZN 7 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1000 6000 3 4,680 

ZN 8 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 5375 2 6,289 

ZN 9 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 5175 1 6,055 

ZN 10 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 5735 1 6,710 

ZN 11 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 6200 1 7,254 

ZN 12 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1000 6200 1 4,836 

ZN 13 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 980 5600 1 4,281 

ZN 14 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 5735 1 6,710 

ZN 15 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 5175 1 6,055 

ZN 16 
ZÁKLADOVÝ 

NOSNÍK 
300 1500 5500 3 6,435 

ZT 1 ZÁKLADOVÝ TRÁM 900 580 5400 3 7,329 

ZT 2 ZÁKLADOVÝ TRÁM 400 580 5540 1 3,342 

ZT 3 ZÁKLADOVÝ TRÁM 400 580 5600 1 3,378 

NEJTĚŢŠÍ PRVEK: základový trám ZT 1 - 7,329 t  
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Tab. 3: Průvlaky 

OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 

[ ks ] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

P 1.1 PRŮVLAK 500 600 5600 8 4,368 

P 1.2 PRŮVLAK 300 600 5600 8 2,621 

P 1.3 PRŮVLAK 400 600 5600 8 3,494 

P 2.1 PRŮVLAK 500 500 5600 8 3,640 

P 2.2 PRŮVLAK 300 500 5600 8 2,184 

P 2.3 PRŮVLAK 400 500 5600 8 2,912 

PS 1 PRŮVLAK 250 500 6000 16 1,950 

PN 1 PRŮVLAK 250 500 5375 4 1,747 

NEJTĚŢŠÍ PRVEK: průvlak P 1.1 - 4,368 t 

 

Tab. 4: Stropní trámy 

OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 

[ ks ] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

T 1.1 STROPNÍ TRÁM 200 400 4850 2 1,009 

T 1.2 STROPNÍ TRÁM 200 400 5400 2 1,123 

T 2.1 STROPNÍ TRÁM 200 400 4850 2 1,009 

T 2.2 STROPNÍ TRÁM 200 400 5400 2 1,123 

NEJTĚŢŠÍ PRVEK: stropní trám T 1.2, T 2.2 - 1,123 t  

 

Tab. 5: Stropní panely Spiroll 

OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 

[ ks ] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

PS 1.1 STROPNÍ PANEL 1200 200 5500 38 1,684 

PS 1.2 STROPNÍ PANEL 1200 200 4950 40 1,517 

PS 2.1 STROPNÍ PANEL 1200 150 5500 40 1,684 

PS 2.2 STROPNÍ PANEL 1200 150 4950 40 1,517 

NEJTĚŢŠÍ PRVEK: stropní panel Spiroll PS 1.1, PS 2.1 - 1,684 t  

 

Tab. 6: Sedlové vazníky 

OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [mm] POČET 

[ks] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

VZ 1 VAZNÍK ŢB 400 1250 -1500 21500 8 33,540 

NEJTĚŢŠÍ PRVEK CELÉHO SKELETU: vazník VZ 1 - 33,540 t  
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Tab. 7: Vaznice 

OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [mm] POČET 

[ks] 
HMOTNOST 

[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 

V 1 VAZNICE ŢB 200 500 6000 21 1,560 

V 2 VAZNICE U 240 85 240 
7300 (6000, 

1750) 

16 (12, 

8) 

0,242 (0,199, 

0,058) 

V 3 VAZNICE ŢB 200 500 6200 3 1,612 

NEJTĚŢŠÍ PRVEK: vaznice V 3 - 1,612 t  

 

2.1.2 Výpočet množství zálivkové směsi Vusokret 50-06 

OZN. 
SPOTŘEBA 

[ m
3
 ] 

POČET   

[ ks ] 
CELKEM           

[ m
3
 ] 

základové patky H1 0,114 18 2,052 

základové patky H2 0,128 21 2,688 

základové nosníky do 4 t 0,051 21 1,071 

základové nosníky do 8 t 0,058 21 1,218 

stropní trámy 0,018 8 0,144 

vaznice 0,012 24 0,288 

vazníky 0,045 8 0,36 

průvlaky do 3 t 0,012 44 0,528 

průvlaky do 5 t 0,028 24 0,672 

stropní panely Spiroll 

Výpočet = 

2*(1,2*0,15*0,015)+ 

5,225*[(0,175*0,05)/2]* 

158 ks 

4,465 

CELKEM [ m
3
 ] 13,486 

Tab. 8: Mnoţství zálivkové směsi Vusokret 

 

Spotřeba suché směsi činí 1,9 kg/dm
3
. Hmotnost jednoho pytle směsi je 23 kg. 

Počet pytlů na paletě 56. 

Celkové množství palet suché zálivkové směsi: 

(13 486 dm
3
 x 1,9 kg/dm

3
) / 23 kg = 1114,06 pytlů => 1114,06 / 56 = 19,89 palet 

=> 20 palet 

Pro stavbu skeletu je potřeba na staveniště přivést 20 palet suché maltové směsi. 
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2.1.3 Výpočet množství betonu a výztuže 

OZN. VÝPOČET 
CELKEM           

[ m
3
 ] 

1 NP 48*4,95*0,05 + 24,05*5,5*0,05 + 21*5,5*0,05 24,268 

2 NP 48*4,95*0,05 + 48*5,5*0,05 25,080 

ZTRATNÉ - 2 % 0,987 

CELKOVÉ MNOŢSTVÍ BETONU [ m
3
 ] 50,33 

OZN. VÝPOČET 
CELKEM           

[ t ] 

1 NP (48*4,95+24,05*5,5+21*5,5)*1,25*3,03*0,001 1,838 

2 NP (48*4,95+48*5,5)*1,25*3,03*0,001 1,899 

CELKOVÉ MNOŢSTVÍ BETONU [ t ] 3,74 

Tab. 9: Mnoţství betonu a výztuţe 

Autodomíchavače betonu musí na staveniště dopravit 50,33 m
3 

betonu. Uţitkový vůz 

přiveze 3,74 t betonářské výztuţe v podobě kari sítě. 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Prefabrikované prvky budou na staveniště dopraveny za pomoci tahače 

Scania R500 6x4 Highline V8 s valníkem Schwarzmüller RH125 P a samoříditelným 

přívěsem Goldhofer SN L3. Technické údaje a rozměry jsou uvedeny v kapitole 

A.7 Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. Všechny prvky budou 

dopravovány ze závodu Topos Prefa Tovačov, který je vzdálený necelých 38 km 

od místa stavby. Při přepravě z výrobny na staveniště budou prvky na valnících 

umístěny v takové poloze, v jaké budou následně zabudovány do konstrukce. Výjimku 

tvoří sloupy, které budou převáţeny ve vodorovné poloze. Prvky budou na valnících 

zajištěny proti posunu pomocí atestovaných popruhů. Všechny prefabrikované prvky 

budou z výrobny opatřeny závěsnými oky, která budou vyuţita při manipulaci 

autojeřáby na staveništi. Při přejímce prefabrikátů od dopravce je nutné zkontrolovat 

neporušenost a kompletnost dodávky dle dodacího listu a správné označení jednotlivých 

prvků dle projektové dokumentace. 
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2.2.2 Sekundární doprava 

Vnitrostaveništní vertikální dopravu prvků a jejich správné osazení do konstrukce bude 

zajišťovat autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2. Při zvedání a osazování jednotlivých 

prvků bude pouţito atestovaných popruhů. Pro montáţ sedlového vazníku haly bude 

povolán na staveniště ještě druhý autojeřáb LIEBHERR 1130 - 5.1, ten bude 

po skončení montáţe vazníků odvolán ze stavby. Pro dopravu zálivkové směsi 

od míchacího centra k jednotlivým kalichovým patkám bude slouţit smykem řízený 

nakladač CATERPILLAR-216b3. 

2.3 Skladování materiálů 

Skladování montovaných prefabrikovaných prvků není na staveništi nutné, z důvodu 

montování prvků přímo z valníkových návěsů při jejich dovozu z výrobny. V případě 

nutnosti skladovat prvky na staveništi, jsou ve výkresu B.5.1 Zařízení staveniště, určeny 

plochy pro jejich skladování. Na staveništi je nutné zřídit krytý uzamykatelný sklad 

v podobě stavebního kontejneru na uskladnění osobních ochranných pracovních 

pomůcek dělníků a také pro drobné nářadí. Suchá pytlovaná směs Vusokret 50-06 bude 

uskladněna na paletách, které budou součástí dodávky, hned vedle míchacího centra, 

a to hlavně kvůli efektivnosti práce. V případě zhoršení klimatických podmínek nebo 

po skončení provádění zálivkových prací je nutné palety přikrýt plachtou a plachtu 

zajistit proti odfouknutí větrem. 

3 Převzetí pracoviště 

Práce na montáţi skeletu budou moct započít aţ po provedení pilotových základů, 

na kterých budou spočívat kalichové pátky případně monolitický základ pod ocelovými 

sloupy ve štítu halové části a také po provedení monolitických základů v přístavkové 

části. Skelet se můţe začít kompletovat v době, kdy základy budou mít nejméně 70 % 

předem dané krychelné pevnosti. Jako první krok kontroly předchozích prací se provede 

kontrola modulové sítě a správné provedení kalichů jednotlivých patek. Poţadovaná 

velikost kalichů je v místě paty kalichu o 100 mm větší, v místě hlavy kalichu 

o 200 mm větší neţ jsou půdorysné rozměry sloupu. Další krokem je kontrola 

polohopisného a výškového provedení kalichu. Vymezené odchylky činí ±25 mm 

polohopisně a ±10 mm výškopisně. Dále je nutné zkontrolovat správné provedení 

základových patek P1 dle projektové dokumentace.  
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Aby byl zajištěn bezproblémový pohyb autojeřábu, tahačů s valníky, autodomíchavače 

s čerpadly a také montáţních plošin musí být prostor staveniště předán uklizený. 

O převzetí pracoviště a výsledcích měření patek bude proveden zápis do stavebního 

deníku, kterého se zúčastní hlavní stavbyvedoucí, statik, technický dozor investora 

a zástupce montáţní firmy. 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Teplotními podmínkami budeme omezeni hlavně kvůli přípravě zálivkové směsi a také 

při betonáţi stropní nadbetonovávky. Tato omezení činí, ţe teplota nesmí klesnout 

pod +5 °C a také nesmí překročit +30 °C. V případě nutnosti překročit krátkodobě tyto 

mezní teploty je nutné přijmout zvláštní opatření a povolat na stavbu technického 

zástupce firmy STACHEMA CZ (výrobce a distributor pytlované směsi Vusokret). 

V případě betonáţe je nutné také dodrţet teplotní podmínky. V případě klesnutí teploty 

pod normovou hodnotu je nutné beton ošetřovat. Moţnosti úprav jsou ohřev příměsové 

vody, ohřev kameniva případně přikrytí konstrukce. Při vyšších teplotách je nutné 

čerstvý beton kropit, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

Přerušení montáţe je nutné v případě kdy vítr dosáhne rychlosti 8 m/s nebo v případě 

sníţené viditelnosti, její mezní hodnota je 30 m. Ta můţe nastat v případě mlhy, hustého 

deště nebo sněţení. 

Práce na montáţi skeletu nebudou probíhat v hodinách nočního klidu. V případě 

jakýchkoliv pochybnosti o stabilitě postavené části konstrukce je nutné práce přerušit 

a povolat na staveniště statika. 

4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště musí být vybaveno přístupovou cestou, která kopíruje tvar budoucí obsluţné 

komunikace celého areálu o minimální šířce 6,5 m a délce 200 m. Komunikace, tvořena 

drceným betonovým zhutněným recyklátem bude slouţit pro příjezd autojeřábů a tahačů 

s valníky. Minimální poloměr na komunikaci musí být R=11,85 m, nájezdové poloměry 

pak R=12,65 m a 13,2 m. Stavební pláň, které se bude pohybovat a patkovat autojeřáb 

musí být dostatečně únosná. Je nutné její zhutnění válcem na hodnotu 45 MPa. Toho lze 
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dosáhnout naváţkou drceného kameniva do prostoru objektu a jeho okolí. Oplocení 

staveniště bude zajištěno z mobilních plotových dílců do výšky 2,0 m. K montáţi 

skeletu je nutná přípojka elektrické energie a také přípojka vody a splaškové kanalizace. 

V blízkosti budoucího objektu bude zřízeno mobilní míchací centrum pro přípravu 

zálivkové směsi. Poblíţ centra se bude nacházet zpevněná odvodněná plocha 

pro uskladnění pytlované směsi na paletách. 

Dále musí být zajištěno řádné osvětlení staveniště, také hygienické zařízení a prostor 

pro základní hygienu pro pracovníky v podobě stavebních buněk. U vjezdu 

na staveniště bude zřízena buňka pro vrátného, kvůli snazší kontrole pohybu osob 

na staveništi. 

4.3 Instruktáž pracovníku 

Všichni pracovníci účastnící se montáţe skeletu musí být řádně proškoleni a důkladně 

seznámeni s technologickým postupem montáţe a projektovou dokumentací stavby. 

Pracovníci budou seznámení s osobními ochrannými pracovními pomůckami, 

které potřebují ke své práci. Dále je nutné je seznámit se zásadami PO (poţární ochrana) 

a BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci). 

5 Personální obsazení 

Montáţ nosného skeletu haly bude prováděna jednou pracovní četou.  

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými osobami, které svou 

kvalifikaci prokáţou platným průkazem způsobilosti. Okopírované průkazy způsobilosti 

se zaloţí do stavebního deníku. 

Tab. 10: Sloţení pracovní čety pro montáţ 

POČET NÁZEV KVALIFIKACE ÚKOL 

1x 
vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, poučení a 

proškolení 

provádění montáţe a 

kontrola osazení prvků a 

dodávky 

4x vazač břemen vazačský průkaz upevnění a uloţení prvků 
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2x jeřábník 
jeřábnický a řidičský 

průkaz 
obsluha jeřábu 

2x řidič tahače řidičský průkaz 
dovoz strojů a jednotlivých 

dílců 

1x 
řidič uţitkového 

vozu 
řidičský průkaz 

dovoz drobného nářadí a 

palet 

2x řidič + obsluha řidičský průkaz 
dovoz betonu 

autodomíchavače 

1x řidič + obsluha řidičský průkaz obsluha čerpadla betonu 

2x pomocný dělník poučení a proškolení obsluha míchačky 

1x řidič nakladače řidičský průkaz 
doprava zálivkové směsi k 

patkám 

 

6 Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Seznam strojů a zařízení 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 

Počet náprav:   3 

Max. nosnost:   55 t / 2,50 m 

Teleskopický výloţník: 10,2 - 40,0 m 

Příhradový výloţník:  9,5 - 16,0 m 

Hnací motor:   6-ti válcový diesel 

Výkon motoru:  270 kW / 367 HP 

Pohon:    Standard 6 x 4 x 6,  

    moţnost 6 x 6 x 6 

Dopravní rychlost:  80 km/h 

Provozní hmotnost:  36 t 

Protiváha:   12 t 

Obr. 15: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 
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Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 

Počet náprav:   5 

Max. nosnost:   130 t / 3,0 m  

Teleskopický výloţník: 12,7 - 60,0 m 

Příhradový výloţník:  10,8 - 33,0 m 

Hnací motor:   6-ti válcový diesel 

Výkon motoru:  370 kW / 496 HP 

Pohon:    10 x 6 x 10,  

    10 x 8 x 10 

Dopravní rychlost:  80 km/h  

Provozní hmotnost:  60 t 

Protiváha:   35 t  

Obr. 16: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 

Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 

 

Emisní třída:  Euro 5 

Motor:   DC 16 19 500 - V8 

Pohon:   6 x 4 

Výkon:  368 kW / 500 HP 

Zdvihový objem: 15 600 cm
3
 

Obr. 17: Tahač SCANIA R500 

Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 

Celková hmotnost soupravy:  42 t 

Zatíţení náprav:   27 t 

Zatíţení točnice:   12 t 

Vlastní hmotnost:   5,6 t 

Vnitřní délka loţné plochy:  13 620 mm 

Vnitřní šířka loţné plochy:  2 480 mm 

Celková šířka:    2 550 mm 
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Obr. 18: Návěs Schwarzmüller RH125 P 

Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 

Značka:  Goldhofer 

Počet náprav:  3 

Délka:   7850 mm 

Šířka:   2550 mm 

Uţitná hmotnost: 24,38 t 

Vlastní hmotnost: 5,62 t 

Celková hmotnost: 30 t 

 

 

Obr. 19: Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 

Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C na podvozku MAN 

Jmenovitý objem:  9 m
3
 

Geometrický objem:  15810 l 

Vodorys:   10390 l 

Hmotnost nástavby:  4550 kg 

 

Obr. 20: Autodomíchavač Stetter Basic Line Am9C 

 



 

60 

 

Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 

Vertikální dosah:  30,5 m 

Horizontální dosah:  26,5 m 

Počet ramen:   4 ks 

Průměr potrubí:  DN 125 

Zapatkování - přední:  6,21 m 

Zapatkování - zadní:  5,70 m 

Obr. 21: Autočerpadlo Schwing S31 XT 

Užitkový vůz Renault Master Pro+ 

Délka vozu: 6499 mm 

Výška vozu: 2350 mm 

Šířka vozu: 2470 mm 

Motor:  dCi 125 

Výkon: 92 kW 

Valník:- délka - 3230 mm 

 - šířka - 2040 mm 

 - výška bočnic - 400 mm 

 - europalety - 5 kusů  

Obr. 22: Renault Master Pro+ 

Nůžková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX 

 

Pohon:     4 x 4 

Pracovní výška:   12,15 m 

Výška podlahy koše:   10,15 m 

Max. nosnost koše:   450 kg 

Doba zvedání / spouštění:  40 / 45 s 

Celk. hmotnost / s hydr. opěrami: 3830/4030 kg 

Obr. 23: Rothlehner Compact 12 DX 
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Kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO 

Pohon:     4WD - natáčení všech kol 

Pracovní výška:   16 m 

Výška podlahy koše:   14 m 

Max. stranový dosah:   8,3 m 

Překlenutí přes překáţku:  7,65 m 

Max. nosnost koše:   230 kg 

Doba zvedání:    40 s 

Celková hmotnost:   6 650 kg 

Obr. 24: Rothlehner HA 16 RTJ PRO 

Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216B3 

 

Výkon motoru:  35 kW 

Jmenovitá nosnost:  635 kg 

Statické klopné zatíţení: 1270 kg 

Objem lopaty:   0,36 m
3
 

Provozní hmotnost:  2581 kg 

 

Obr. 25: Caterpillar - 216B3 

Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS - MH 250 

Objem nádrţe:   487 litrů 

Maximální uţitný objem:  246 litrů 

Výkon el. motoru:   7,5 kW 

Napětí:     400 V 

Maximální zrnitost materiálu: 32 mm 

Hmotnost:    605 kg 

Obr. 26: Filamos MH 250 
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Totální měřící stanice Focus 30 

Zvětšení dalekohledu:31x 

Přesnost:   ± 2 mm 

 bezhranolové měření ± 3 mm 

Dosah bez hranolu:  aţ 800 m 

Operační teplota:  -20 - +50 °C 

Výdrţ baterie:   cca 6 hod 

Hmotnost: 

-přístroj:   5,0 kg 

- trojnoţky:   0,7 kg 

- interní baterie:  0,3 kg 

Obr. 27: Totální měřící stanice Focus 30 

 

Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP + hřídel HERVIS PERLES AM 28/3 

Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP 

 El. příkon:  2000 W 

 Napětí:   230 V / 50 Hz 

 Otáčky:  16000 ot./min 

 Hmotnost:  6 kg 

Obr. 28: Vibrátor Hervisa Perles CMP 

 

Hřídel HERVISA PERLES AM 28/3 

 Průměr hlavice: 28 mm 

 Délka hadice:  3 m 

 Vibrační výkon: 8 m
3
/h 

 Hmotnost:  6 kg 

Obr. 29: Hřídel Hervisa Perles AM 28/3 
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Plovoucí oboustranná vibrační lišta ENAR QZG 

 

Délka lišty:  2 m 

Hmotnost:  16 kg 

Frekvence:  8000 vibr./min 

Pěchovací síla: 150 kg 

 

Obr. 30: Vibrační lišta Enar QZG 

 

Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 

Napájecí napětí: 230 V 

Frekvence:  50 - 60 Hz 

Max. příkon:  5000 W 

Regulační rozsah: 40 - 100 A 

Druh ochrany:  IP 21 

Hmotnost:  14 kg  

 

Obr. 31: Svářečka GE 145 W GÜDE 

Okružní pila BOSCH PKS 40 

Jmenovitý příkon:  600 W 

Průměr pilového kotouče: 130 mm 

Volnoběţné otáčky:  4200 ot./min 

Hmotnost:   2,4 kg  

 

 

Obr. 32: Okruţní pila BOSCH PKS 40 
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Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI + příslušenství 

1.rychlost otáček:   0 - 420 ot./min 

2.rychlost otáček:   0 - 1400 ot./min 

Max. průměr šroubování:  7 mm 

Max. průměr vrtání do dřeva: 25 mm 

Max. průměr vrtání do oceli:  10 mm 

Obr. 33: Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI 

6.2 Seznam pracovních pomůcek 

Otevřené svinovací pásmo s plastovou páskou, svinovací metr, olovnice, dvoumetrová 

vodováha, lopata, tuţka, reflexní sprej, ocelová tyč nebo páčidlo, sada dřevěných klínků 

z tvrdého dřeva, ocelové hladítko, zednická lţíce, kbelík, kladivo, kleště a forma 

na zkušební těleso. 

6.3 Ochranné pracovní pomůcky 

Ochranné rukavice, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, přilba, reflexní vesty, 

ochranné brýle, přilba pro práce ve výškách, bezpečnostní celotělový postroj, 

bezpečnostní lano s karabinou, svářečská kukla a svářečské rukavice. 

7 Pracovní postup 

Pracovní postup montáţe bude probíhat dle výkresů schémat pracovních strojů. Tyto 

výkresy jsou přiloţeny v příloze B.4.1 Schémata strojů pro přístavek a B.4.2 Schémata 

strojů pro halu, kde jsou znázorněny jednotlivé pozice hlavních strojů. Na začátku 

montáţe se začnou osazovat všechny prvky přístavkové části. Po kompletním 

dokončení se přejde na montáţ prvků halové části, kterou se zakončí celá etapa montáţe 

skeletu. 

7.1 Montáž sloupů 

K montáţi sloupů můţeme přistoupit po důkladně provedené kontrole a převzetí 

základových patek. Je nutné, aby patky měly alespoň 70% ze své poţadované pevnosti 

a aby jejich odchylky od polohopisu a výškopisu odpovídaly potřebným normám 

i projektové dokumentaci. 
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- Prvním krokem montáţe je znovu zaměření a vytyčení hlavních os v podélném 

a příčném směru objektu. 

- Montáţ se zahájí od severo-východního rohu objektu, tj. sloup 9G. Dále 

se bude postupovat osazením ostatních sloupů přístavku. Po dokončení všech 

prvků přístavku včetně osazení panelů Spiroll v druhém patře bude zahájena 

montáţ sloupů halové části. 

 - Před započetím osazování sloupů je nutné důkladně očistit dno kalicha. 

- Po příjezdu prefabrikátů na valníku se zkontroluje poškození jednotlivých 

sloupů a také typ sloupu. V místě 850 mm nad patou sloupu se vyznačí osy. 

- Vazači provlečou trubkovou závlač montáţním otvorem v horní části sloupu 

a zajistí ji. Na konce připevní ocelové lana a sloup bude připraven ke zvednutí. 

Sloup se na místo určení dopraví přistaveným autojeřábem a usadí se do čistého 

kalichu pomocí dvou  montáţníků, kteří jsou vybavení ocelovým páčidlem. 

- Před spuštěním sloupu do kalichu je nutné na dno osadit podloţky, které slouţí 

k výškovému osazení sloupu. Po osazení je nutné zkontrolovat výšku sloupu 

a správné otočení (otočení sloupu kolem podélné osy). Dále kontrolujeme 

svislost sloupu pomocí dvoumetrové vodováhy a rovinnost pomocí nivelačního 

přístroje.  

- Po těchto kontrolách je nutné zajištění sloupu klíny z tvrdého dřeva a vyplnění 

prostoru kalichu vusokretovou zálivkou. Zalití sloupů se provede po více 

kusech. Zálivku je nutné kvalitně zhutnit vibrační jehlou, která se bez problému 

vleze do prostoru kalichu. Po dosaţené alespoň 70 % předepsané pevnosti 

zálivky je moţné vytaţení klínů a dolití otvorů po klínech.  

 - Nakonec se na montáţní otvory ve sloupech osadí krytky z PVC. 

- Jako poslední montáţ prvků sloupového typu se bude provádět montáţ 

ocelových sloupů v řadách 1-B,C,D, které jsou tvořeny profilem HEA 200. 

Před přivařením sloupů je nutné očištění dosedací kotvící ocelové desky 

od moţné rzi případně dalšího znečištění. Po zkontrolování správnosti osazení se 

sloupy přivaří koutovými spoji ke kotvící desce. Po očištění vzniklé strusky 
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na svarech se spoj zkontroluje pomocí ultrazvuku a je nutné jeho natření 

antikorozním nátěrem. 

7.2 Montáž základových nosníků a trámů 

Montáţ základových nosníků a trámů bude moci být zahájena po dokončení montáţe 

sloupů a to ve stejném stylu. Nejdříve je nutné osadit základové nosníky a trámy v části 

administrativního přístavku a po skončení montáţe sloupů halové části, přijdou na řadu 

základové nosníky v halové části. Tady je nutné dát pozor na nosníky v ose 1 v halové 

části. Tyto nosníky je nutné montovat aţ po osazení sedlových vazníků nad halovou 

částí, kvůli výjezdu autojeřábu z prostoru objektu. 

- Před zahájením montáţe trámů a nosníků je nutné překontrolovat osazení 

sloupů a dostatečnost zatvrdnutí zálivkové směsi. Po těchto kontrolách je moţné 

započít montáţ. 

- Po příjezdu prefabrikátů na valníku se zkontroluje poškození jednotlivých dílů, 

typ dílu a místo pro osazení. 

- Vazači připevní daný díl na systém přepravních úchytů od firmy Halfen 

pomocí dvou ocelových lan. Přepravní úchyty jsou umístěny v horních částech 

jednotlivých dílců. Na místo montáţe bude díl dopraven autojeřábem. 

- Základové nosníky a trámy se osazují na základové hlavice, kde se přivaří k 

ocelovým plotnám. U jednotlivých dílů je nutné kontrolovat jejich výškovou 

úroveň. U nosníků ZN1 - ZN5, ZN13 a trámů ZT1 - ZT3 je horní hrana osazena 

do výšky -0,220 m od projektové nuly. U nosníků ZN6, 7, 11 a 12, je horní 

úrovně ve výšce -0,200 m. U zbylých dílců, tj. ZN8, 9, 10, 14, 15 a 16, je horní 

hrana v úrovni +0,300 m. Tyhle výškové úrovně je nutné přeměřit ihned 

po osazení daného dílce. 

Ke sloupům se základové nosníky opět přivaří k připraveným ocelovým 

plotnám. 

7.3 Montáž průvlaků a trámů 

Montáţ průvlaků v administrativní části objektu začne po skončení montáţe 

základových nosníků a trámů v místě přístavku. Průvlaky se osazují na konzoly sloupů, 
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na které se nanese expanzní směs, a průvlaky se provlečou na předem nachystanou 

kotvící výztuţ, která si přivaří k ocelové plotně na průvlaku. Zalití kotvících otvorů 

bude probíhat za pomoci expanzní zálivkové směsi. 

- Před zahájením osazování průvlaků je nutné na sloupy a průvlaky vyznačit 

modulové osy, které usnadní vyrovnávání prvků do správného směru. 

- Po příjezdu prefabrikátů na valníku se zkontroluje poškození jednotlivých dílů 

a dále je nutné zkontrolovat typ dílu a jeho místo pro osazení. 

- Vazači připevní daný díl na systém přepravních úchytů od firmy Halfen 

pomocí dvou ocelových lan. Přepravní úchyty jsou umístěny v horních částech 

jednotlivých dílců. Na místo montáţe bude průvlak dopraven autojeřábem. 

- Před uloţením průvlaku je nutné na konzolu sloupu nanést vyrovnávací směs, 

která zajistí jeho správné výškové osazení. K úpravě výšek je moţné pouţít také 

klínů z tvrdého dřeva. Po osazení prvku je nutné zkontrolovat jeho stabilitu, 

aţ poté je moţné prvek odpojit od úvazů. Veškerá manipulace s průvlakem bude 

probíhat z montáţní plošiny. 

- Plnění otvorů s kotvící výztuţí bude probíhat aţ po zatvrdnutí směsi, na které 

průvlaky spočívají. Zálivku je nutné provádět lehce pod horní okraj kvůli její 

expanzní vlastnosti. Zálivku je nutné míchat v mnoţství, které jsme schopni 

zpracovat zhruba do 20 minut. 

7.4 Montáž předpjatých panelů Spiroll 

Předpjaté panely Spiroll je moţné montovat aţ po kompletním dokončení montáţe 

všech průvlaků v daném patře. Ukládání jednotlivých panelů je do směsi. Po uloţení 

všech panelů v úrovni daného patra je nutné panely zmonolitnit vyztuţenou betonovou 

deskou o tloušťce 50 mm. 

 - Po příjezdu panelů na valníku je nutné zkontrolovat jejich stav. Nesmí být 

 ţádným způsobem poškozené, či jiným způsobem znehodnocené. 

 - Pro dopravu panelů na místo určení se pouţívají samosvorné kleště s vahadlem 

 potřebné nosnosti. Samosvorné kleště se umístí nad panel takovým způsobem, 

 souměrně od obou krajů, aby nebyl přetěţován jeden konec vahadla.  
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- Před osazením je nutné z pracovní plošiny nanést na danou šířku směs v dané 

tloušťce. Panel se přesune nad místo určení, a protoţe je nutné panel osadit 

přesně a napoprvé, počká se na jeho ustálení. V případě nutnosti panel posunout 

je potřeba směs oškrábat a nanést ji znovu. 

- Po poloţení panelu na správné místo se kleště uvolní. Všechny úkony včetně 

maltování, operace s kleštěmi případně práce s panely pracovník provádí 

z montáţní plošiny. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno provádět tyto operace 

z jiţ osazených panelů. 

- Po osazení všech stropních panelů jednoho podlaţí je nutné jejich 

zmonolitnění. Do spáry mezi jednotlivé panely se osadí zálivková výztuţ, která 

společně se zálivkou  zajistí spolupůsobení všech panelů. Pro zajištění ještě 

většího spolupůsobení a rovinatosti plochy se provede zálivka betonem. Deska 

bude tvořena betonem třídy C30/37 a vyztuţená sítí ø 6/150/150 mm. U ocelové 

sítě se nesmí zapomenout na distanční tělíska, aby bylo zajištěno její dostatečné 

krytí. Dále je nutné u jednotlivých dílů zajistit jejich vzájemné překrytí alespoň 

přes dvě oka sítě. Celková tloušťka monolotické desky je 50 mm. 

- Po dokončení betonáţe je nutné čerstvý beton pečlivě ošetřovat. V případě 

vysokých teplot beton dostatečně kropit, v případě nízkých teplot nebo nepřízně 

počasí jej přikrýt. 

7.5 Montáž sedlových vazníků 

Po dokončení celé konstrukce administrativního přístavku a osazení sloupů halové části 

je moţné přejít k samotné montáţi sedlových vazníků o rozpětí 21,5 m. Zálivka 

halových sloupů, na kterých vazníky spočívají, musí být dostatečné pevná a zatvrdlá. 

Základové nosníky v ose 1 nesmí být osazeny před započetím montáţe, z důvodu 

vjezdu autojeřábu do prostoru halové části. Je nutné se s valníkem dostat co moţná 

nejblíţe budoucímu umístění vazníku z důvodu jeho tíhy. Pro montáţ vazníku je nutno 

na staveniště povolat silnější autojeřáb. 

- Po příjezdu vazníku se musí zkontrolovat jeho případné poškození při dopravě 

nebo jiné znehodnocení. 
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- V ose A jsou vazníky ukládány na sloupy a do maltového loţe. V ose jsou 

uloţeny na konzoly sloupů o rozměrech 300x400 mm opět do maltového loţe 

a provlečeny a přivařeny ocelové trny k ocelovým plotnám 

- Při uchycení vazníku na úvazy se uchytí oba konce na samostatná závěsná lana, 

a ty se poté připojí do háku jeřábu. 

- Při výkonu je potřeba dát pozor na souměrné zvedání do  výšky, aby se omezila 

moţnost přetíţení jedné strany velkou hmotností břemene. Odpojení vazníku 

z úvazků je moţné, aţ potom kdy je zajištěna jeho stabilita. 

- Veškeré operace v tomto pracovním úkonu budou provádět pracovníci 

z montáţní plošiny, musí být jištěni celotělovým popruhem s jistícím lanem 

proti zabezpečení pádu z výšky. 

7.6 Montáž prvků střešní roviny 

Montáţí prvků střešní roviny se myslí osazování vaznic a podélných ztuţidel v halové 

části a také ocelových profilů jako základu pro osazení budoucích světlíků. Tyto 

pracovní operace budou prováděny při montáţi sedlových vazníků. 

- Po příjezdu dílců na valníku je nutné zkontrolovat jejich stav. Zda nejsou 

poškozené či jiných způsobem znehodnocené a tudíţ nepouţitelné pro 

zabudování do konstrukce. 

- Vazači uchytí dané dílce na hák jeřábu pomocí kotvícího systému firmy 

Halfen, který je zabudován v horní části prefabrikátů, a pomocí dvou ocelových 

lan. 

- Po osazení dvou po sobě jdoucích vazníků, musí být zajištěna jejich příčná 

stabilita. Ta se zajistí osazením krajních podélných ztuţidel v osách A a E.  

- Dalším krokem montáţe je opět na dvojici sousedních vazníků osadit střešní 

vaznice. Tyto dílce se osazují na horní příruby k předem připraveným ocelovým 

prvkům na vazníku. K těmto prvků se vaznice přivaří. 

 - Tímto způsobem montáţe se poskládá celá konstrukce zastřešení halové části. 
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- Pracovní operace s podélnými ztuţidly a vaznicemi budou pracovníci provádět 

z montáţní pracovní plošiny a dále budou jištěni pomocí celotělového popruhu 

proti pádu z koše plošiny. 

Při manipulaci se všemi druhy prefabrikovaných dílců je nutno dbát na správné 

uchycení dílců při jejich přepravě autojeřábem na místo určení. Při zvedání dílců 

do výšky je potřeba se vyvarovat trhavým pohybům, aby nedošlo k nechtěnému 

rozhoupání dílce na úvazech. Při zvedání je důleţité zvednout prvek do výšky zhruba 

300 mm a počkat neţ se ustálí. To samé opatření platí při jeho montáţi na určené místo. 

Při manipulaci s břemeny potřeba dbát určitých pravidel. Například jeřábník musí vědět, 

kde se mu pohybují ostatní pracovníci, aby nedošlo k nějaké nehodě. U pracovníků, 

kteří budou pracovat ve výškách, je nutné brát na zřetel jejich jištění pomocí 

celotělového popruhu a jistícího lana s karabinou proti pádu z výšek. 

8 Jakost, kontrola a zkoušení  

8.1 Kontrola vstupní 

 Kontrola předchozích prací, to znamená kontrola základových konstrukcí. 

 Provede se kontrola modulové sítě a správné provedení kalichů jednotlivých 

patek. 

 Dalším krokem je kontrola polohopisného a výškového provedení kalichu. 

 Dále je nutné zkontrolovat správné provedení základových patek P1 dle 

projektové dokumentace. 

 Před započetím manipulace s prefabrikáty je nutno zkontrolovat vázací 

prostředky a jejich štítky únosnosti. 

 Kontrola technického stavu strojů, které se budou v době montáţe na stavbě 

pohybovat. 

 Kontrola prefabrikovaných prvků a všech ostatních materiálů. Kontrola 

se provádí při kaţdé dodávce. Je nutné kontrolovat, zda kusy sedí s dodacím 

listem a projektovou dokumentací a zda jsou řádně očíslovány. Musí být 

zkontrolovány také rozměry jednotlivých kusů dodávky. Dále je potřeba si při 

kontrole všímat stavu dopravených prvků, to zahrnuje kontrolu poškození rohů, 

celistvost povrchu, odhalenost výztuţe případně poškození prvků při dopravě. 
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Jakkoliv poškozené prvky nesmíme do konstrukce začlenit a je nutné je vrátit 

zpět do výrobny. 

 Dále se kontroluje, zda pytlovaná směs sedí s dodacím listem a projektovou 

dokumentací. Kontroluje se také správný stav palet, na kterých je směs 

dopravena, dále počet kusů palet případně počet pytlů na paletě a v neposlední 

řadě neporušenost jednotlivých pytlů, nesmí být roztrţené nebo mokré. 

8.2 Kontrola mezioperační 

 V průběhu celé montáţe se musí kontrolovat správné provádění technologie 

výstavby skeletu. Je nutné kontrolovat správnost provádění spojů a dále hlídat 

stabilitu celé konstrukce během výstavby. 

 Při osazování prvků přichází kontrola svislosti prvků, jejich vodorovné polohy 

a také správného uloţení jednotlivých prvků do konstrukce. 

 U osazení sloupů se kontroluje dokonalé provedení zálivky kalichu. Hlavně 

konzistence směsi, doba od jejího vyrobení (podle výrobce by měla být směs 

zpracována do 20 minut) a dále je nutno zkontrolovat celistvost vyplnění kalichu 

a správné zhutnění směsi. Z kaţdé namíchané směsi se odebere vzorek 

pro výrobu zkušebního tělesa. 

 Při montáţi skeletu se pracuje ve výškách a manipuluje se s těţkými břemeny, 

proto je potřeba kontrolovat bezpečnost práce na pracovišti. Osoby pohybující 

po pracovišti se nemohou nenacházet pod zavěšenými prvky. Vázací prostředky 

se kontorlují při kaţdé manipulaci s břemeny. 

 Pracovníci, kteří budou pracovat ve výškách, musí být opatřeni celotělovým 

popruhem a jistícím lanem s karabinou. 

8.3 Kontrola výstupní 

 U zálivkové směsi je nutné zkontrolovat její vytvrzený povrch, to hlavně kvůli 

neţádoucímu vniknutí vody a následné poruše konstrukce. 

 Po dostatečném vytvrdnutí se zkušební tělesa podrobí zkouškám pevnosti 

a z výsledků těchto zkoušek se potvrdí vlastnosti dané konstrukce, které byly 

stanoveny v projektové dokumentaci. 

 Po skončení celé montáţe skeletu se provede jeho přeměření, které musí 

odpovídat projektové dokumentaci. Dále kontrola svislosti a vodorovnosti celé 

konstrukce a také modulová síť. Tato měření bude provádět přivolaný geodet. 
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Protokoly z měření se přiloţí ke stavebnímu deníku a provede se zápis o těchto 

kontrolách. 

 Vynucené nebo opodstatněné změny oproti původní dokumentaci se nejdříve 

zkonzultují s projektovým statikem a o těchto změnách se provede zápis 

do stavebního deníku. 

 Při předávání pracoviště, pro vykonání další etapy výstavby objektu, je nutné 

předávat pracoviště uklizené a řádně zabezpečené. 

Více o kontrolním a zkušebním plánu v kapitole A.8 Kvalitativní poţadavky a jejich 

zajištění. 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečností a ochrannou 

zdraví při provádění prací na montáţi skeletu. Kaţdý pracovník je nucen toto seznámení 

ztvrdit podpisem do protokolu a tento protokol je nutné zaloţit do stavebního deníku. 

Bezpečnost práce se řídí platnými právními předpisy a legislativou. 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 Další poţadavky na staveniště 

  I Poţadavky na zajištění staveniště 

  II Zařízení pro rozvod energie 

  III Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2  Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 

a pouţívání strojů a nářadí na staveništi 

  I  Obecné poţadavky na obsluhu strojů 

  III Míchačky 

  XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

                        a ukončení práce 

  XV Přeprava strojů 

Příloha č. 3 Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

  I Skladování a manipulace s materiálem 

  XI Montáţní práce   
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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. 

 

   I Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

   II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 

     prostředky 

   III Pouţívání ţebříků 

   IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

   V Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

   IX.  Přerušení práce ve výškách 

   XI Školení zaměstnanců 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Další právní předpisy ovlivňující BOZP: 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vláda č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

strojů a jejich pouţívání, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb., o technických poţadavcích 

na stavby, v platném znění. 

Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

Nařízení vláda č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o pracovním úrazu, vzor záznamu o pracovním úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá se záznam. 

Podrobný popis všech nutných opatření viz kapitola A.9 Bezpečnost práce řešené 

technologické etapy, samostatná část bakalářské práce. V této části jsou vypsány 

nejčastější rizika při práci a bezpečnostní opatření. 
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10 Ekologie 

Při realizaci montáţe skeletu vznikají na staveništi odpady podle níţe uvedené 

legislativy: 

 Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Předpis č.93/2016 Sb. vyhláška o katalogu odpadů 

Během provádění montáţe je nutné dodrţovat ustanovení zákona. Tedy, provést 

opatření ke sníţení hluku a dodrţovat povolené normy. Nakládat a likvidovat 

nebezpečné látky dle předpisu. Na stavbě musí být kontejner pro sklad odpadů 

k likvidaci s ručním hasicím přístrojem. Riziku úniku nafty a motorových olejů 

zabráníme pravidelnou kontrolou a údrţbou strojů a zařízení. 

10.1 Odpady, které mohou vznikat 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 02 06* 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 
N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07 01* Topný olej a motorová nafta N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07 02* Motorový benzín N Skládka nebezpečného odpadu 

16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 

 

Tab. 11: Odpady, které mohou vznikat 

10.2 Odpady, které budou vznikat 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka odpadu 

15 01 02 Plastové obaly O Skládka odpadu 

17 02 01  Dřevo O Skládka odpadu 

 

Tab. 12: Odpady, které budou vznikat 
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1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

1.1 Spotřeba a zdroj elektrické energie pro staveniště 

S = K/ cos µ * (β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3) [kW] 

S - maximální současný zdánlivý příkon [kW] 

K - koeficient ztrát napětí v síti    1,1 

β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů  0,7 

β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 1,0 

β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,8 

cos µ - průměrný účiník spotřebičů    0,5 - 0,8 

P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů [kW] 

P2 - součet výkonů venkovního osvětlení [kW] 

P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení [kW] 

P1 - Provozní příkony 

Stroje a zařízení 
Příkon 

[kW] 
Počet     

[ks] 
Celkem 

[kW] 

Míchačka FILAMOS MH 250 7,5 1 7,5 

Ponorný vibrátor HERVISA 2 1 2 

Svářečka GE 145 W 5 1 5 

Okruţní pila BOSCH 0,6 1 0,6 

Úhlová bruska BOSCH 0,75 2 1,5 

Ruční míchadlo BOSCH 1,8 1 1,8 

Vytápění buněk 2 4 8 

Celkem: 26,4 

P2 - Venkovní osvětlení 

Prostor 
Příkon 

[m.j.] 
Počet     

[m.j.] 
Celkem 

[kW] 

Komunikace 
0,5 kW/  

100 m 
170 0,85 

Prostor stavby 2,4 W/m
2 1 630 3,9 

Bezpečnostní osvětlení 3 kW/ks 4 12 

Celkem: 16,75 

P3 - Vnitřní osvětlení 

Prostor 
Příkon 

[kW/m
2
] 

Počet     

[m
2
] 

Celkem 

[kW] 

Umývárny, šatna, WC 0,01 14,7 0,15 

Kancelář, vrátnice 0,02 22,1 0,44 

Celkem: 0,59 
Tab. 13: Výpočty staveništních příkonů 
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Maximální okamţitá spotřeba elektrické energie činí: 

S = 1,1 / 0,7 x (0,7 x 26,4 + 1,0 x 16,75 + 0,8 x 0,59) = 56,1 kW 

Zdrojem elektrické energie pro všechna zařízení staveniště bude elektrický staveništní 

rozvaděč. Tento rozvaděč bude napojen na trafostanici umístěnou na pozemku. Všechny 

buňky a zařízení budou napojeny na rozvaděč pomocí kabelů vedených v chráničkách. 

Bude pouţit staveništní rozvaděč s označením RS 3.4.4.4 

Obr. 34: Sloţení staveništního rozvaděče 

1.2 Spotřeba a zdroj vody pro staveniště 

Qn = 1,25 x [(Pn x kn) / (t x 3600)] [ l/s ] 

Qn - vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn - spotřeba vody za den [l] 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba odběru vody - bude uvaţován jednosměnný provoz po dobu 8 pracovních hodin 

P1 - Voda pro provozní účely 

Činnost 
Počet 

[m.j.] 
Spotřeba 

na m.j. [l] 
Celkem    

[l] 
Koeficient 

Výroba malty a ošetřování 

mísících zařízení [počet pytlů] 
270 3,9 1053 1,6 

Zpracování čerstvého betonu a 

ošetřování bet. konstrukcí [m
3
] 

25 50 1250 1,6 

Mytí nákladních vozidel [ks] 2 500 1000 2,0 

P2 - Voda pro hygienické a sociální potřeby 

Činnost 
Počet 

[m.j.] 
Spotřeba 

na m.j. [l] 
Celkem    

[l] 
Koeficient 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování [osoby] 
10 30 300 1,8 

Sprchování [osoby] 10 45 450 1,8 

Tab. 14: Spotřeby staveništní vody 
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Výpočet pro výrobu zálivkové směsi nebyl brán z tabulky, ale podle pokynů výrobce 

a byla vybrána maximální denní spotřeba. Také spotřeba na ošetření čerstvého betonu 

byla sníţena na 50 l/m
3
 pro maximální mnoţství spotřeby betonu za den. U mytí aut 

se nepředpokládá velké znečistění z důvodu toho, ţe auta a stroje se budou pohybovat 

po zpevněných plochá tvořených betonovým recyklátem. 

Maximální vteřinová spotřeba vody činí: 

Qn = 1,25 x [(1053 x 1,6 + 1250 x 1,6 + 1000 x 2,0 + 300 x 1,8 + 450 x 1,8) / 8 x 3600)]  

= 0,31 l/s  

Pro staveništní přípojku vodu je nutné navrhnout potrubí z PE trubek o DN 20 

s maximálním moţným průtokem 0,51 l/s při návrhové rychlosti 2 m/s. 

Zdrojem vody pro celé zařízení staveniště bude pitná voda z hlavního řadu z ulice 

Holešovská. Přípojka vody bude zhotovena jiţ při předchozích etapách stavby a bude 

osazena vodoměrnou šachtou. Z této šachty povedou staveništní rozvody vody 

k jednotlivým odběrným místům pomocí PE trubek, které povedou ve výkopu 

na pískovém podsypu tl. 100 mm, do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí je nutný 

obsyp pískem, zbytek zahrneme vykopanou zeminou. Rozvod povede v nezámrzné 

hloubce 0,9 m pod terénem dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště, který je v příloze 

k této bakalářské práci. 

2 Odvodnění staveniště 

Všechny zpevněné plochy umístěné v prostoru staveniště budou vytvořeny zhutněným 

betonovým recyklátem. Není tedy nutné ţádné odvodnění staveniště z důvodu průsaku 

vody touto zhutněnou vrstvou. 

3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude navrţen z ulice Holešovská a bude chápán jako hlavní vjezd. 

Je tvořen dvoukřídlou bránou vytvořenou pomocí prvků mobilního oplocení, která 

je opatřena zámkem. Vjezdová brána má šířku 6,4 m a je pro všechna vozidla 

dostačující. Touto branou budou dopraveny všechny potřebné materiály na místo 

skládky, v případě prefabrikátů na místo v konstrukci. 
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Z hlediska technické infrastruktury je staveniště napojené na zdroj elektrické energie 

a také na veřejný vodovod. Více o napojení staveniště na tyto média je popsáno v bodě 

1 této technické zprávy zařízení staveniště. 

4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce můţou mít v malé míře negativní vliv na okolí stavby. Na okolní 

pozemky stavba ţádný vliv nemá, kromě pozemků na kterých leţí příjezdová 

komunikace. Místní komunikaci je nutné v případě znečištění vozidly stavby okamţitě 

očistit. Toto očištění provede firma na své náklady a svými prostředky.  

Při pracích prováděných při montáţi skeletu bude docházet k dočasnému zvýšení 

hlučnosti a prašnosti. Tyto problémy budou vznikat hlavně při dopravě materiálů nebo 

při práci se stavební míchačkou. Pouţití strojů a doprava materiálů bude časově 

omezena pracovní dobou tj. od 7:00 do 16:00 hodin. Dále je nutné dodrţet ochranná 

pásma všech inţenýrských sítí a ochránit inţenýrské sítě před jakýmkoliv poškozením 

podle platných předpisů a pokynů správců dané sítě. 

5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Prostor celého areálu bude od ostatních pozemků oddělen mobilním oplocením. Toto 

oplocení bude tvořeno mobilním systémem firmy Johnny Servis. Z tohoto systému bude 

vytvořena i vjezdová brána. Oplocení staveniště musí zajistit, aby nedošlo ke vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. Toto opatření bude podpořeno tabulí 

s nápisem "Nepovolaným vstup zakázán", která bude rozmístěna po celém oplocení. 

Minimální výška oplocení staveniště je stanovena na 1,8 m. U oplocení tímto systémem 

je zaručená výška 2,0 m. V tomto případě není kladen důraz na neprůhlednost 

staveniště, protoţe prostor okolo stavby tvoří pouze louky a nezastavěná území.  

 

 

 

Obr. 35: Mobilní oplocení 
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Sloţení mobilního systému oplocení tvoří: 

- plotový dílec - rozměr 3,5 x 2,0 m, hmotnost 18 kg, spotřeba: 135 ks 

- nosná betonová patka - hmotnost 25 kg, spotřeba: 140 ks 

- zajišťovací spona - spotřeba: 270 ks 

V průběhu provádění prací na výstavbě skeletu nebude docházet ke kácení zeleně, 

demolici ţádných objektů ani k ţádné asanaci. 

6 Maximální zábory pro staveniště 

Všechny práce v průběhu etapy montáţe skeletu budou probíhat na pozemcích 

investora, a proto nebudou potřeba ţádné zábory sousedních pozemků. V rámci 

pozemku budou prostory zařízení staveniště zabírat co nejmenší nutnou plochu. 

7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě 

Během provádění montáţe je nutné dodrţovat ustanovení zákona.  Je potřeba provést 

opatření ke sníţení hluku a dodrţovat povolené normy. Nakládat a likvidovat 

nebezpečné látky dle předpisu. Na stavbě musí být kontejner pro sklad odpadů 

k likvidaci s ručním hasicím přístrojem. Riziku úniku nafty a motorových olejů 

zabráníme pravidelnou kontrolou a údrţbou strojů a zařízení. 

 Odpady, které mohou vznikat 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N Skládka nebezpečného odpadu 

13 02 06* 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 
N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07 01* Topný olej a motorová nafta N Skládka nebezpečného odpadu 

13 07 02* Motorový benzín N Skládka nebezpečného odpadu 

16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 

 

Tab. 15: Odpady, které mohou vznikat 
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 Odpady, které budou vznikat 

ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka odpadu 

15 01 02 Plastové obaly O Skládka odpadu 

17 02 01  Dřevo O Skládka odpadu 

 

Tab. 16: Odpady, které budou vznikat 

 

8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při montáţi prefabrikovaných dílců nebudou prováděny ţádné zemní práce, a tudíţ 

nejsou stanoveny ţádné poţadavky na přísun nebo deponie zemin. 

9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při všech stavebních pracích vznikajících během montáţe skeletu budou pouţity 

stavební materiály a dodrţeny pracovní postupy, které neohrozí ţivotní prostředí v okolí 

stavby. Při pracích se bude postupovat tak, aby byl omezen vznik nadměrného mnoţství 

hluku a také omezen vznik prachu. Všechny práce budou prováděny v pracovní době 

7:00 aţ 16:00 hodin.  

Během výstavby budou dodrţena určitá pravidla, aby se předešlo ohroţení ţivotného 

prostředí v okolí stavby: 

 - nutný pravidelný úklid staveniště 

 - v případě znečištění veřejných komunikací je nutný okamţitý úklid 

 - omezit pojíţdění vozidel mimo zpevněné plochy 

 - v případě znečištění aut je nutné je omýt před vjezdem na veřejnou komunikaci 

 - materiály budou uskladněny na zpevněných plochách dle výkresu zařízení 

 staveniště 

 - nutno chránit terén, ovzduší, podzemní a povrchové vody před kontaminací 

 ropnými nebo jinými škodlivými látkami 

 - v případě kontaminace je nutné plochu okamţitě odtěţit a uloţit do kontejneru, 

 je moţné také pouţít sorpční prostředky 

 - zamezení kontaminace se zajistí tím, ţe všechny stroje budou opatřeny 

 okapovými vanami 
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 - všechny stroje musí projít technickou kontrolou a kontrolou na emise, musí být 

 opatřeny všemi kryty pro sníţení hluku 

 - v blízkosti staveniště bude umístěn hydrant a hasící přístroj. 

Při realizaci budou dodrţeny všechny platné právní předpisy týkající se ochrany 

ţivotního prostředí. 

10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění montáţních prací je nutné dodrţovat právní předpisy, které stanovují 

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všichni pracovníci vyskytující se 

na stavbě v době montáţí musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy, riziky, které 

při práci vznikají a také s pracovními postupy a technologickými předpisy. Dále je 

potřebné, aby pracovníci dodrţeli všechny pokyny výrobců, které se týkají daných 

strojů a zařízení a při práci pouţívali potřebné osobní ochranné pomůcky, jako jsou 

přilby, reflexní vesty, pevná obuv a další. 

Základní legislativa, která bude dodrţena: 

 - zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

 zdraví při práci 

 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

 bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništi 

 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště 

 a pracovní prostředí 

 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečný provoz  

 a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

O bezpečnosti práce a moţných rizicích je popsáno více v kapitole A.9 Bezpečnost 

práce řešené technologické etapy. 

11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nepředpokládá se nutnost úpravy bezbariérového uţívání okolních staveb 

nebo staveniště. 
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12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Ulice Holešovská, na kterou se napojuje vjezd a výjezd ze staveniště, bude opatřena 

v obou směrech značkami IP22: "Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby" a dále 

značkami B20a, které sniţují maximální dovolenou rychlost v úseku na 30 km/h. 

Dále v tomto úseku nesmí zastavovat vozidla, tento zákaz bude zajištěn dopravní 

značkou B28: "Zákaz zastavení".  

Před vjezdem na staveniště bude osazena značka B1: "Zákaz vjezdu" doplněná 

informační dodatkovou tabulí E12: "Mimo vozidel stavby". U příjezdové brány bude 

také osazena značka B20a, která sniţuje rychlost v prostoru staveniště na 10 km/h. 

Při výjezdu se staveniště bude osazena značka P6: "Stůj, dej přednost v jízdě!". 

13 Stanovení speciálních podmínek provádění stavby 

13.1 Uspořádání zařízení staveniště 

Celé zařízení staveniště bude umístěno u zpevněné plochy, která bude v budoucnu tvořit 

prostor mezi oběma halami. Zařízení staveniště se skládá z provozních, výrobních, 

sociálních a hygienických zařízení. 

Provozní zařízení bude tvořeno mobilními stavebními buňkami. Dále bude tvořeno 

skládkami a kontejnerovými uzamykatelnými sklady. Mezi provozní zařízení bude 

zařazena také vnitrostaveništní komunikace, která bude umístěna na stejném místě jako 

budoucí areálová komunikace. Bezpečnostní oplocení celého areálu bude tvořeno 

mobilními plotovými dílci o výšce 2,0 m. Dalšími částmi provozního zařízení budou 

odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. 

Prostory výrobního zařízení budou tvořit prostory staveništní a mimostaveništní. 

Staveništními prostory budou části staveniště pro manipulaci s prefabrikovanými prvky 

a také prostor pro výrobu zálivkové směsi. Mimostaveništní výrobní prostory budou 

prostory pro výrobu betonové směsi, která bude vyráběna v betonárce v Holešově. 

Dalšími prostory budou prostory pro výrobu prefabrikovaných prvků a skládka prvků 

v sídle firmy Topos Prefa Tovačov.  

Sociální a hygienické zařízení prostoru staveniště budou tvořit šatny a umývárny s WC 

pro zaměstnance, pro které budou slouţit dovezené sanitární mobilní buňky napojené na 

potřebné staveništní sítě. 
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13.2 Objekty zařízení staveniště 

13.2.1 Sklady 

Při montáţi skeletu je nutné zajistit sklad kvůli uskladnění drobného pomocného 

materiálu, drobné mechanizace, ručního elektrického nářadí a osobních ochranných 

pomůcek pracovníků. Jako sklad bude slouţit skladovací kontejner 20" od firmy 

AB-Cont s. r. o., skladové kontejnery budou uloţeny na zpevněnou plochu, která musí 

být rovinná v celé ploše kontejneru. Je moţné kontejnery podloţit dřevěnými 

podkladky. Jejich umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště. Sklady budou 

na staveniště dovezeny uţ při předchozích etapách a pro tuto etapu budou převzaty. 

Skladovací kontejner 20" 

Rozměr: 6058 x 2438 x 2591 mm 

Konstrukce: zcela svařený ocelový rám + střecha z trapézového plechu 

Vybavení: dvoukřídlé vrata jištěna uzavíracími tyčemi a opatřena těsnící gumou 

Obr. 36: Skladovací kontejner 20" 

 

13.2.2 Skládky a odstavná stání 

Na staveništi během prací bude nutné uskladnit potřebné mnoţství zálivkové směsi, 

která bude dovezena na paletách. Dále bude potřeba uskladnit některé prefabrikované 

prvky, těch bude ovšem minimum a budou se skladovat pouze v případě nutného 

odjezdu tahače s valníkem pro další prefabrikované prvky. Betonářská výztuţ v podobě 

kari sítí musí být taktéţ uskladněna. Všechny tyto skládky budou vyznačeny pomocí 

reflexního spreje na zpevněnou plochu dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště. 
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Na staveništi se předpokládá odstavení pouze smykem řízeného nakladače, obou 

montáţních plošin případně autojeřábu. Pro tyto stroje bude také dle výkresu B.5.1 

Zařízení staveniště vyznačeno odstavné stání pomocí reflexního spreje na zpevněnou 

plochu. 

13.2.3 Kancelář a vrátnice 

Jako kancelář bude na staveništi slouţit obytná buňka AB6 s předsíňkou. Kancelář bude 

uloţena na zpevněnou plochu, která musí být rovinná v celé ploše buňky. Je moţné 

buňku podloţit dřevěnými podkladky. Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení 

staveniště. Kancelář bude na staveniště dovezena uţ při předchozích etapách a pro tuto 

etapu bude převzata. 

Obytná buňka AB6 s předsíňkou 

Rozměr: 6058 x 2438 x 2800 mm 

Základní vybavení: 

a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 

   - zářivka 2 x 36 W - 2 ks, světlo v předsíňce 

   - topení - 2000 W 

   - lustrový vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

b) dveře a okna: - plastové okno 1800 x 1200 mm - pevné a otvíravé, venkovní  

                        plastová roleta, moţnost opatřit pozinkovanou venkovní mříţí 

   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 

   venkovní pozinkovanou mříţí 

   - vnitřní plastové dveře mezi předsíní a kanceláří 

Obr. 37: Obytná buňka AB6 s předsíňkou 

 



 

88 

 

Jako vrátnice bude na staveništi slouţit obytná buňka AB3 od firmy AB-Cont s. r. o.. 

Vrátnice bude uloţena na zpevněnou plochu u vjezdu na staveniště, která musí být 

rovinná v celé ploše buňky. Je moţné buňku podloţit dřevěnými podkladky. 

Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště. Vrátnice bude na staveniště 

dovezena uţ při předchozích etapách a pro tuto etapu bude převzata. 

Obytná buňka AB3 

Rozměr: 3000 x 2438 x 2600 mm 

Základní vybavení: 

a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 

   - zářivka 2 x 36 W - 1 ks 

   - topení - 2000 W 

   - lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

b) dveře a okna: - plastové okno 900 x 1200 mm - jednokřídlé otvíravé, venkovní 

      plastová roleta, moţnost opatřit pozinkovanou venkovní  

                mříţí 

   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 

      venkovní pozinkovanou mříţí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Obytná buňka AB3 
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13.2.4 Kontejnery na odpad 

Na staveništi bude nutné zajistit 2 kontejnery pro stavební odpad. Kontejnery je nutné 

umístit na zpevněnou plochu poblíţ míchacího centra z důvodu vzniku odpadu 

v podobě obalových materiálů jednotlivých pytlů zálivkové směsi. Kontejnery budou 

vanového typu s víkem o objemech 7 m
3
 a nosnosti aţ 12 tun. Tyto kontejnery jsou 

vhodné podle výrobce na stavební suť, 

znehodnocenou zeminu, stavební odpady 

atd. Z hlediska odpadů vzniklých při 

montáţi skeletu vyhovují. Dopravu na 

staveniště a vývoz plných kontejnerů zajistí 

pronajímatel.  

Obr. 39: Vanový kontejner pro odpad 

Kontejnery pro tříděný komunální odpad budou umístěny poblíţ vjezdu na staveniště 

a jejich vývoz bude zajištěn firmou Technické sluţby Holešov. 

13.2.5 Výrobní zařízení staveniště 

Hlavním úkolem výrobního zařízení staveniště bude zajistit výrobu potřebných 

materiálů, které daná stavba vyţaduje.  

Do staveništního zařízení v rámci etapy montáţe prefabrikovaného skeletu bude 

zahrnuto míchací centrum pro přípravu expanzní zálivkové směsi Vusokret 50-06. 

Míchací centrum bude obsahovat míchačku s nuceným oběhem, kterou je nutné poloţit 

na dřevěné podkladky, přívod nezávadné vody a také přívod elektrické energie, jak pro 

danou míchačku, tak pro ruční míchadlo pro míchání menšího mnoţství směsi. Poblíţ 

centra je nutné umístit kontejnery pro odpadní originální balení směsi. 

Za mimostaveništní zařízení budeme v rámci etapy montáţe prefabrikovaného skeletu 

brát hlavně betonárnu Transbeton s.r.o. s provozovnou na adrese Tovární v Holešově, 

která bude dodávat čerstvý beton pro zálivku předpjatých panelů Spiroll. Dále výrobní 

prostory firmy Topos Prefa Tovačov s.r.o. se sídlem na adrese Annín v Tovačově II, 

která dodává kompletně všechny prvky prefabrikovaného skeletu. Pytlovanou směs 

je nutné dovést ze stavebnin firmy Pro-doma se sídlem ve Vyškově na ulici Brněnská. 

Betonářská výztuţ bude dovezena z firmy Stavebniny K a.s. v Holešově na ulici 

Bartošova. 



 

90 

 

13.2.6 Šatny 

Jako šatna pro pracovníky bude na staveništi slouţit obytná buňka AB6. Šatna bude 

uloţena na zpevněnou plochu, která musí být rovinná v celé ploše buňky. Je moţné 

buňku podloţit dřevěnými podkladky. Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení 

staveniště. Šatna bude na staveniště dovezena uţ při předchozích etapách a pro tuto 

etapu bude převzata. 

Při určení minimální plochy šaten budeme vycházet z maximálního počtu pracovníků, 

kteří se budou podílet na etapě výstavby skeletu. Tento počet činí 10 osob, kdy musíme 

brát na jednoho pracovníka 1,25 m
2
 šatny. Světlá výška šatny musí být minimálně 

2,3 m.  

Celková nutná plocha šatny: 

 S = m
2
/osobu x počet osob = 1,25 x 10 = 12,5 m

2 

Obytná buňka AB6 

Rozměr: 6058 x 2438 x 2800 mm 

Plocha: 14,4 m
2
 (SV = 2,5 m) 

Základní vybavení: 

a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 

   - zářivka 2 x 36 W - 2 ks 

   - topení - 2000 W 

   - lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

b) dveře a okna: - plastové okno 1800 x 1200 mm - pevné a otvíravé, venkovní  

                       plastová roleta, moţnost opatřit pozinkovanou venkovní mříţí 

   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 

    venkovní pozinkovanou mříţí
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40: Obytná buňka AB6 
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13.2.7 Hygienická zařízení 

Jako hygienická zařízení pro pracovníky bude na staveništi slouţit sanitární buňka AB6. 

Buňka bude uloţena na zpevněnou plochu, která musí být rovinná v celé ploše buňky. 

Je moţné buňku podloţit dřevěnými podkladky. Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 

Zařízení staveniště. Buňka bude na staveniště dovezena uţ při předchozích etapách 

a pro tuto etapu bude převzata. 

Při určení minimální plochy umývárny budeme vycházet z maximálního počtu 

pracovníků, kteří se budou podílet na etapě výstavby skeletu. Tento počet činí 10 osob, 

kdy musíme brát na jednoho pracovníka 0,25 m
2
 umývárny. Pro stanovený počet 

10 pracovníků, z nichţ všichni budou muţi, musíme zajistit 1 sedadlo a 1 mušli. V 

případě sprchovací kabiny postačí jeden kus na 20 pracovníků. Světlá výška buňky musí 

být minimálně 2,3 m. 

Celková nutná plocha šatny: 

S = m
2
/osobu x počet osob = 0,25 x 10 = 2,5 m

2 

Sanitární buňka SB2 

Rozměr: 3000 x 2438 x 2600 mm 

Plocha: 7,2 m
2
 (SV = 2,3 m) 

Základní vybavení: 

a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 

   - zářivka 2 x 36 W - 1 ks, světlo v kabince WC 

   - topení - 2000 W 

   - lustrový vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

b) dveře a okna: - plastové okno 600 x 600 mm - 2 ks - otvíravé, moţnost opatřit 

    pozinkovanou venkovní mříţí 

   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 

    venkovní pozinkovanou mříţí 

   - vnitřní plastové dveře na WC 650 x 2000 mm 

c) sanitární vybavení: - keramické umyvadlo - 2 ks 

   - elektrický boiler o objemu 80 litrů - 1 ks 

   - sprchovací kabina - 1 ks 

   - toaletní kabina se záchodovou mísou - 1 ks 

   - pisoár - 1 ks 
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   - nástěnné zrcadlo - 2 kusy 

   - drţák na toaletní papír, věšáky na oblečení 

 

Obr. 41: Sanitární buňka SB2 

14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup celé výstavby skeletu je řešen v kapitole A.6 Časový plán pro technologickou 

etapu. 

Zahájení prací: Květen 2017 

Ukončení prací: Červen 2017 
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Posloupnost montáţních prací byla vytvořena v programu Contec a je přiloţena 

ve formě časového plánu v příloze B.6.1 Časový plán provádění skeletu. K časovému 

plánu byla vytvořena tabulka strojů a jejich činností, přiloţena v příloze B.6.2 Tabulka 

nasazení strojů a jejich činnosti. Z programu Contec byl vygenerován nutný 

počet pracovníků, který je přiloţen v příloze B.6.3 Bilance pracovníků.
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1 Obecné informace 

Identifikace stavby 

Název stavby:  TECHNOLOGICKÝ PARK V RÁMCI SPZ HOLEŠOV 

Stavební objekt: UNIVERZÁLNÍ HALA S PŘÍSTAVKEM - UTB 

Místo stavby:  Holešov 

Kraj:   Zlínský 

Stavební úřad:  Holešov 

Katastrální území: Holešov 

Identifikace stavebníka 

Ţadatel (stavebník): Industry Servis ZK, a.s. 

Sídlo:   Tovární 1268, 769 01 Holešov 

IČ:   630 80 303 

DIČ:   CZ 630 80 303 

Zastoupený:  Ing. Jakub Černoch, výkonný ředitel 

Identifikace projektanta 

Projektant:  CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

IČ:   26907241 

DIČ:   CZ26907241 

Zástupce:  Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva a.s. 

Autorizovaný 

stavební inţenýr : Ing. Tomáš Hubík, pozemní stavby, ČKAIT 1301756 
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2 Dopravní řešení 

Areál staveniště sousedí ze severní a západní strany s místními komunikacemi, které 

jsou v majetku Zlínského kraje na parcele č.2760/94 ulice Martinická a na parcele 

č. 4005 ulice Holešovská. Příjezd do areálu je moţný z ulice Holešovská, ze které 

je moţné se napojit na silnici II. třídy č. 490 a dále pak přes ulici Krátkou na silnici II. 

třídy č. 432. Silnice II. třídy č. 490 je brána jako hlavní příjezdová komunikace 

do areálu. Ulice Martinická u areálu končí, není tedy moţné se zde s tahačem 

a valníkem otočit. Obě sousedící komunikace jsou obousměrné a dostatečně široké pro 

příjezd tahače s valníkem. 

Na mapách obsaţených v bodu A.2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

jsou uvedeny trasy pro příjezd autojeřábů, tahačů s valníky, autodomíchavačů 

s čerpadly betonu a trasy pro dopravu materiálů. 

3 Strojní sestava 

SEZNAM POUŢITÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 

 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 

 Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 

 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 

 Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 

 Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C na podvozku MAN  

 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 

 Uţitkový vůz Renault Master Pro+ 

 Nůţková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX 

 Kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO 

 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216b3 

 Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS - MH 250 

 Totální měřící stanice Focus 30 

 Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP + hřídel HERVIS PERLES AM 

28/3 

 Plovoucí oboustranná vibrační lišta ENAR QZG 

 Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 
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 Okruţní pila BOSCH PKS 40 

 Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI + příslušenství 

 Úhlová bruska BOSCH PWS 750-115 Compact 

 Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E 

3.1 Specifikace a údaje strojů a zařízení 

3.1.1 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 bude na staveništi slouţit jako hlavní zdvihací 

mechanizmus pro přepravu většiny prefabrikovaných prvků, ze kterých se skládá 

montovaný ţelezobetonový skelet stavby. Mezi hlavní úkoly toho autojeřábu bude patřit 

sloţení prefabrikátu z návěsu na předem určené místo a poté osazení jednotlivých 

prefabrikátů na dané místo. Při montáţi bude nutné zvednout nejtěţší prvky, kterými 

jsou základový trám ZT1 o hmotnosti 7,329 t, průvlak P1.1 o hmotnosti 4,368 t 

a v neposlední řadě sloupy S3.1,S3.2 o hmotnosti 3,931 t. Posouzení jednotlivých prvků 

viz zatěţovací křivka jeřábu.  

Technické údaje: 

Počet náprav:   3 

Max. nosnost:   55 t / 2,50 m rádius 

Teleskopický výloţník: 10,2 - 40,0 m 

Příhradový výloţník:  9,5 - 16,0 m 

Hnací motor:   Liebherr 6-ti válcový diesel 

Výkon motoru:  270 kW / 367 HP 

Pohon:    Standard 6 x 4 x 6, moţnost 6 x 6 x 6 

Dopravní rychlost:  80 km/h 

Provozní hmotnost:  36 t 

Protiváha:   12 t 
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Obr. 42: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 - rozměry A 

 

 

Obr. 43: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 - rozměry B 
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Obr. 44: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 - zatěţovací křivka 

Nejtěžší břemena: 

Bod A:  nejtěţší průvlak - 4,4 t 

Bod B:  nejtěţší sloup - 3,9 t 

Bod C:  nejtěţší základový trám - 7,3 t 

3.1.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 bude na staveniště povolán aţ v době, 

před zahájením montáţe sedlových vazníků o rozpětí 21,5 m a celkové hmotnosti 

33,54 t. Tento autojeřáb bude vazníky osazovat na sloupy do výšky +6,800 m přímo 

z valníků po příjezdu na staveniště. 
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Technické údaje: 

Počet náprav:   5 

Max. nosnost:   130 t / 3,0 m rádius 

Teleskopický výloţník: 12,7 - 60,0 m 

Příhradový výloţník:  10,8 - 33,0 m 

Hnací motor:   Liebherr 6-ti válcový diesel 

Výkon motoru:  370 kW / 496 HP 

Pohon:    10 x 6 x 10, moţnost 10 x 8 x 10 

Dopravní rychlost:  80 km/h  

Provozní hmotnost:  60 t 

Protiváha:   35 t 

 

Obr. 45: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 - rozměry A 

 

Obr. 46: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 - rozměry B 
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Obr. 47: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 - zatěţovací křivka 

Nejtěžší břemeno: 

Bod A:  sedlový vazník 33,5 t 

3.1.3 Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 

Navrţený tahač Scania R500 bude na stavbě slouţit společně s návěsy (viz níţe) 

primárně k dopravě prefabrikovaných prvků z výrobny Tovačov na staveniště. Jeho 

dalším úkolem bude dovoz strojů a zařízení, která se na staveniště nedostanou po vlastní 

ose. Byl navrţen tahač s dvěma zadními nápravami, kvůli vyššímu zatíţení, vyvolaného 

převozem těţkých prefabrikovaných prvků. 

 

 

 



 

105 

 

Technické údaje: 

Emisní třída:  Euro 5 

Motor:   DC 16 19 500 - V8 

Pohon:   6 x 4 

Výkon:  368 kW / 500 HP 

Zdvihový objem: 15 600 cm
3 

                                                                                Obr. 48: Tahač SCANIA R500 

3.1.4 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 

Valníkový návěs Schwarzmüller RH 125 P byl navrţen společně s tahačem Scania 

R500 pro dopravu prefabrikovaných výrobků z výrobny Tovačov na staveniště. 

Tento návěs bude slouţit pro dopravu většiny prefabrikátů. Dalším vyuţitím návěsu 

bude to, ţe před zahájením prací doveze na staveniště stroje a zařízení, které se na místo 

stavby nejsou schopny dostat po vlastní ose. 

Technické údaje: 

Celková hmotnost soupravy:  42 t 

Zatíţení náprav:   27 t 

Zatíţení točnice:   12 t 

Vlastní hmotnost:   5,6 t 

Vnitřní délka loţné plochy:  13 620 mm 

Vnitřní šířka loţné plochy:  2 480 mm 

Celková šířka:    2 550 mm 

 

Obr. 49: Návěs Schwarzmüller RH125 P 
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Obr.  50: Návěs Schwarzmüller RH125 P - rozměry 

3.1.5 Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 

Samoříditelný třínápravový přívěs Goldhofer SN L3 byl navrţen z důvodu přepravy 

těţkých a rozměrných břemen. Společně s tahačem Scania R 500 6x4 bude na staveniště 

dopravovat 8 kusů sedlových vazníků o rozpětí 21,5 m a celkové hmotnosti 33,54 t. Pro 

dopravu byl navrţen samoříditelný přívěs z důvodu lepšího průjezdu soupravy po dané 

trase. Viz o přepravě nadměrného nákladu v kapitole A.2 Situace stavby se širšími 

vztahy dopravních tras. 

 

Obr. 51: Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 

 



 

107 

 

Technické údaje: 

Značka:  Goldhofer 

Počet náprav:  3 

Délka:   7850 mm 

Šířka:   2550 mm 

Uţitná hmotnost: 24,38 t 

Vlastní hmotnost: 5,62 t 

Celková hmotnost: 30 t 

3.1.6 Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C na podvozku MAN 

Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C s podvozkem značky MAN bude 

primárně slouţit pro dopravu betonové směsi z betonárny Transbeton v Holešově. 

Tato betonová směs bude slouţit k zmonolitnění předpjatých panelů Spiroll 

v jednotlivých podlaţích. Z ekonomického hlediska se na stavbě budou střídat dva vozy 

autodomíchavačů.  

Technické údaje: 

Jmenovitý objem:  9 m
3
 

Geometrický objem:  15810 l 

Vodorys:   10390 l 

Hmotnost nástavby:  4550 kg 

Rozměry: 

A - Průměr bubnu: 2300 mm 

B - Výška násypky: 2474 mm 

C - Průjezdná výška: 2534 mm 

D - Výsypná výška: 1089 mm

 

 

Obr. 52:  Rozměry nadstavby autodomíchavače 
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Obr. 53: Autodomíchavač Stetter Basic Line AM 9C na podvozku MAN 

3.1.7 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 

Navrţené čerpadlo betonu SCHING S 31 XT bude pouţíváno pro dopravu a ukládání 

betonové směsi pro vytvoření vyrovnávací betonové vrstvy na předpjatých panelech 

Spiroll. Čerpadlo na stavbu bude povoláno dvakrát. Jednou po naskládání panelů 

prvního patra a poté po naskládání panelů druhého patra. 

 

Obr. 54:  Autočerpadlo Schwing S31 XT 

Technické údaje: 

Vertikální dosah:  30,5 m 

Horizontální dosah:  26,5 m 

Počet ramen:   4 ks 

Průměr potrubí:  DN 125 

Zapatkování - přední:  6,21 m 

Zapatkování - zadní:  5,70 m 
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Obr. 55: Dosahové vzdálenosti autočerpadla Schwing S31 XT 

3.1.8 Užitkový vůz Renault Master Pro+ 

Uţitkový vůz Renault Master Pro+ bude slouţit pro dopravu menších strojů a zařízení 

jako jsou například ponorný vibrátor, vibrační lišta, míchačka a podobné. Dále bude 

slouţit také k přepravě materiálu. Na staveniště bude dopravovat kari sítě 

do monolitické dobetonovávky obou stropních konstrukcí přístavku. Uţitkový vůz bude 

také slouţit jako dopravní prostředek pro pracovníky. 
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Obr. 56:  Renault Master Pro+ 

 

 

 

Obr. 57:  Renault Master Pro+ - základní rozměry 

 

Technické údaje: 

Délka vozu: 6499 mm 

Výška vozu: 2350 mm 

Šířka vozu: 2470 mm 

Motor:  dCi 125 

Výkon: 92 kW 

 

Valník:- délka - 3230 mm 

 - šířka - 2040 mm 

 - výška bočnic - 400 mm 

 - europalety - 5 kusů 
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3.1.9 Nůžková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX 

Navrţená nůţková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX bude slouţit jako hlavní 

montáţní plošina pro montáţ prefabrikátů ve vyšších rovinách. Uvedený rozměr 

pracovního koše a únosnost plošiny zaručují dostatečný pracovní prostor 

pro pracovníky. Díky vyšší světlosti podvozku, který činí 25 cm a pohonu všech 

kol se zaručuje dobrý pohyb plošiny i po nezpevněných plochách na staveništi.  

Technické údaje: 

Pohon:     4 x 4 

Pracovní výška:   12,15 m 

Výška podlahy koše:   10,15 m 

Max. nosnost koše:   450 kg 

Doba zvedání / spouštění:  40 / 45 sekund 

Celková hmotnost / s hydr. opěrami: 3830 / 4030 kg 

 

 

Obr. 58: Nůţková plošina Rothlehner Compact 12 DX 
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Obr. 59:  Nůţková plošina Rothlehner Compact 12 DX - rozměry 

 

Rozměry: 

A - Délka ve převozním stavu: 2,65 m 

B - Šířka:    1,80 m 

C - Výška v převozním stavu: 2,54 m 

D - Rozvor:    1,87 m 

E - Světlost podvozku:  0,25 m   

F x G - Rozměry koše:  2,5 m x 1,54 m 

Rozšíření koše:   1,20 m 

3.1.10 Kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO 

Navrţená kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO bude slouţit jako 

pomocná montáţní plošina pro montáţ prefabrikátů ve vyšších rovinách. Tato kloubová 

plošina disponuje velkým stranovým dosahem, kterého se vyuţije při montáţi hůře 

přístupných míst. Díky vyšší světlosti podvozku, který činí 38 cm a natáčení všech kol 

se zaručuje dobrý pohyb plošiny po nezpevněných a stísněných plochách na staveništi. 
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Technické údaje: 

Pohon:     4WD - natáčení všech kol 

Pracovní výška:   16 m 

Výška podlahy koše:   14 m 

Max. stranový dosah:   8,3 m 

Překlenutí přes překáţku:  7,65 m 

Max. nosnost koše:   230 kg 

Doba zvedání:    40 s 

Celková hmotnost:   6 650 kg 

 

Obr. 60:  Kloubová plošina Rothlehner HA 16 RTJ PRO 

 

Obr. 61: Kloubová plošina Rothlehner HA 16 RTJ PRO - rozměry 
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Rozměry: 

A - Délka:    6,75 m 

B - Šířka:    2,30 m 

C - Výška ve spuštěném stavu: 2,30 m 

D - Rozvor:    2,10 m 

E - Světlost podvozku:  0,38 m 

F x G - Rozměry koše:  1,83 m x 0,80 m 

H - Transportní délka:  5,05 m 

3.1.11 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216B3 

Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216b3 bude slouţit pro přepravu vyrobené 

vusokretové zálivky z míchacího centra na staveništi k jednotlivým kalichovým patkám, 

aby se utěsnil prostor mezi sloupem a kalichem. Byl navrţen nakladač s menším 

objemem lopaty, protoţe je vusokretovou zálivku je nutné zpracovat do 20 minut 

od vyrobení směsi. 

Technické údaje: 

Výkon motoru:  35 kW 

Jmenovitá nosnost:  635 kg 

Statické klopné zatíţení: 1270 kg 

Objem lopaty:   0,36 m
3
 

Provozní hmotnost:  2581 kg 

 

Obr. 62: Smykem řízený nakladač Caterpillar-216B3 

Rozměry: 

1 - Rozvor:    986 mm 

2 - Délka:    2519 mm 

3 - Délka s lopatou:   3233 mm 

4 - Výška po kabinu:   1950 mm 

5 – Max. celková výška:  3709 mm 

 

10 - Světlost podvozku:  195 mm 

14 - Celková šířka:   1525 mm 

15 - Poloměr otáčení zadku:  1502 mm 

16 - Poloměr ot.  předku:  1195 mm 

17 - Poloměr ot. s lopatou:  1944 mm 
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Obr. 63:  Smykem řízený nakladač Caterpillar-216B3 

3.1.12 Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS - MH 250 

 

Obr. 64: Míchačka Filamos MH 250 

 

Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS řady MH 250 byla navrţena z důvodu výroby 

zálivkové směsi pro zalití kalichových patek. Směs bude vyráběna z pytlované suché 

směsi VUSOKRET 50-06 a vody. Pro snadnější plnění míchačky bude buben nahoře 

opatřen sítem s trhacím hřeben, aby se zamezilo vniknutí neţádoucích částí do směsi. 

Pro lepší vyprázdnění bude míchačka umístěna na dřevěných podkladcích, aby pod 

ni mohl zajet smykem řízený nakladač s přední lopatou. 
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Technické údaje: 

Objem nádrţe:   487 litrů 

Maximální uţitný objem:  246 litrů 

Výkon el. motoru:   7,5 kW 

Napětí:     400 V 

Maximální zrnitost materiálu: 32 mm 

Hmotnost:    605 kg 

3.1.13 Totální měřící stanice Focus 30 

Totální měřící stanice Focus 30 bude slouţit pro přesné zaměření všech 

prefabrikovaných prvků v konstrukci. Na staveništi bude po celou dobu výstavby 

skeletu k dispozici. 

Technické údaje: 

Zvětšení dalekohledu:31x 

Přesnost:   ± 2 mm 

 bezhranolové měření ± 3 mm 

Dosah bez hranolu:  aţ 800 m 

Operační teplota:  -20 - +50 °C 

Ochrana:   IP 55 

Výdrţ baterie:   cca 6 hod 

Hmotnost: 

-přístroj:   5,0 kg 

- trojnoţky:   0,7 kg 

- interní baterie:  0,3 kg 

Obr. 65: Totální měřící stanice Focus 30 

3.1.14 Ponorný vibrátor a hřídel HERVIS PERLES CMP 

Ponorný vibrátor s hřídelí bude při montáţi skeletu slouţit ke kvalitnímu zhutnění 

zálivkové směsi v kalichu jednotlivých patek. Průměr vibrační jehly byl zvolen 28 mm, 

aby se bylo moţné dostat i do nejuţších míst a tím pádem kvalitní zhutnění směsi. 
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Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP 

 El. příkon:  2000 W 

 Napětí:   230 V / 50 Hz 

 Otáčky:  16000 ot./min 

 Hmotnost:  6 kg 

 

Hřídel HERVISA PERLES AM 28/3 

 Průměr hlavice: 28 mm 

 Délka hadice:  3 m 

 Vibrační výkon: 8 m
3
/h 

 Hmotnost:  6 kg 

Obr. 66: Ponorný vibrátor a hřídel od firmy Hervisa Perles 

 

3.1.15 Plovoucí oboustranná vibrační lišta ENAR QZG 

Vibrační oboustranná plovoucí lišta je na montáţ skeletu navrţena z důvodu zhutnění 

velké plochy při nadbetonovávce předpjatých panelů Spiroll. 

Technické údaje: 

Délka lišty:  2 m 

Hmotnost:  16 kg 

Frekvence:  8000 vibr./min 

Pěchovací síla: 150 kg 

 

 

 

                                                                                Obr. 67: Vibrační lišta Enar QZG 
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3.1.16 Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 

Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W bude při montáţí slouţit pro přivaření prvků 

prefabrikovaného skeletu k ocelovým plotnám zabudovaných v ostatních prvcích. 

Dále bude slouţit pro kompletaci střešních vaznic V2, které jsou vyrobeny z U 240. 

Technické údaje: 

Napájecí napětí: 230 V 

Frekvence:  50 - 60 Hz 

Max. příkon:  5000 W 

Regulační rozsah: 40 - 100 A 

Druh ochrany:  IP 21 

Hmotnost:  14 kg  

 

 

Obr. 68: Svářečka GE 145 W GÜDE 

 

3.1.17 Okružní pila BOSCH PKS 40 

Navrţená okruţní pila BOSCH PKS 40 bude slouţit pro úpravu řeziva. Například 

pro úpravu desek, které budou pouţity jako bednění při betonování stropů u otvoru 

pro schodiště. 

Technické údaje: 

Jmenovitý příkon:  600 W 

Průměr pilového kotouče: 130 mm 

Volnoběţné otáčky:  4200 ot./min 

Hmotnost:   2,4 kg  

 

Obr. 69: Okruţní pila BOSCH PKS 40 
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3.1.18 Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI + příslušenství 

Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI bude při montáţi skeletu slouţit společně s okruţní 

pilou BOSCH k vytvoření bednění stropní desky v místě otvoru pro schodiště. 

Technické údaje: 

1.rychlost otáček:   0 - 420 ot./min 

2.rychlost otáček:   0 - 1400 ot./min 

Max. průměr vrtání do dřeva: 25 mm 

Max. průměr vrtání do oceli:  10 mm 

Kapacita akumulátoru:  1,5 Ah 

    Obr. 70: Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI 

 

3.1.19 Úhlová bruska BOSCH PWS 750-115 Compact 

Úhlová bruska BOSCH bude na staveništi slouţit pro potřebu úpravy kari sítí 

při nadbetonovávce stropních panelů Spiroll. 

Technické údaje: 

Příkon:   750 W 

Průměr kotouče:  115 mm 

Hmotnost:   1,8 kg 

Volnoběţné otáčky:  12 000 ot./min 

Obr. 71: Úhlová bruska BOSCH PWS 750-115 Compact 

 

3.1.20 Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E 

Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E bude pouţíváno při přípravě menšího mnoţství 

zálivkové směsi Vusokret 50-06. Například při přípravě směsi na zalití spojů 

jednotlivých prefabrikátů. Zálivkovou směs je nutné míchat na 1. rychlost otáček. 
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Technické údaje: 

Příkon:   1800 W 

Max. objem míchaní:  80 kg 

Otáčky - 1.rychlost:  0 - 450 ot./min 

Otáčky - 2. rychlost:  0 - 1050 ot./min. 

Hmotnost:   7,2 kg 

 

Obr. 72: Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2  
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1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu 

 

  Č. 
Název 

kontroly 
Popis kontroly Legislativa 

Kontrolu 

provede 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

kontroly 

Výstup 

kontroly 

Závěr 

V/N 

Provedl    

* 

Prověřil   

* 

Převzal     

*       

V
S

T
U

P
N

Í 

1 

Kontrola PD a 

výrobní 

dokumentace 

Správnost, úplnost 

dokumentací, platnost 

stavebního povolení 

vyhl.č.62/2013 Sb., 

č.499/2006 Sb., ČSN 

01 3481 

HSV, TDI 
Jednorázově 

při přejímce 
Vizuálně SD         

2 
Kontrola 

pracoviště 

Skládky, funkčnost 

zařízení, přípojná místa, 

zabezpečení, 

komunikace 

N.V. č.591/2006,                         

N.V. č.362/2005,                           

PD, výkres ZS  

HSV, TDI 
Jednorázově 

při předání 
Vizuálně SD, P         

3 
Kontrola strojů a 

zařízení 

Tech. stav strojů, 

nepoškozenost a 

funkčnost nářadí 

Technické průkazy 

strojů 

M         

Strojník 
Průběţně Vizuálně SD         

4 

Kontrola 

přivezeného 

materiálu 

Kontrola prefabrikátů, 

pytlované směsi, 

výztuţe, betonu 

PD, DL, ČSN 

730212-5, ČSN EN 

13369, ČSN EN 

10080, ČSN EN 

13670, ČSN EN 

12350-2 

HSV              

M 

Kaţdá 

dodávka 

Vizuálně a 

měřením 
SD 

viz text 

k bodu 
      

5 

Kontrola 

skladování dílců 

a ostatních 

materiálů 

Kontrola skladovacích 

ploch, skladování dílců, 

směsi, výztuţe 

PD, ČSN 73 2480: Z1                         

ČSN EN 10 080, ČSN 

26 9030 

M          Jednorázově Vizuálně SD         

6 

Kontrola 

způsobilosti 

dělníků 

Kontrola profesních a 

řidičských průkazů, 

zdravotní stav, alkoholu 

Profesní průkazy,                   

řidičské průkazy,                   

lékařská zpráva 

HSV              

M 

Jednorázově 

/ průběţně 

Vizuálně a 

měřením 
SD         

7 
Kontrola 

předchozích prací 

Velikost umístění patek 

a základů, správnost 

provedení kalichů, 

kontrola modulové sítě,  

PD,                                                  

ČSN 73 0212-3, ČSN 

73 0210-5, ČSN EN 

13670 

HSV, TDI             

GE 
Jednorázově 

Vizuálně a 

měřením 
SD, P 

±10 mm 

- výška 

±25 mm 

- poloha 
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 M

E
Z

IO
P

E
R

A
Č

N
Í 

8 

Kontrola 

klimatických 

podmínek 

Kontrola dodrţení 

mezních teplot, rychlosti 

větru, viditelnosti 

- HSV Denně 
Vizuálně a 

měřením 
SD         

9 
Kontrola BOZP 

na pracovišti 

Kontrola všech 

potřebných pracovních 

pomůcek, dodrţování 

BOZP 

N.V.č.591/2006           

N.V.č.362/2005 

HSV, M, 

KB 
Průběţně Vizuálně SD, P         

10 

Kontrola 

manipulace s 

prvky 

Kontrola úchytových 

bodů, zvedacích 

prostředků 

ČSN 73 2480: Z1                        

ČSN 26 9010                               

ČSN 26 9030 

M, V Kaţdý prvek Vizuálně SD         

11 
Kontrola postupu 

montáţe skeletu 

Kontrola dodrţení 

postupu, stabilita 

konstrukce v průběhu 

výstavby 

Montáţní předpis HSV, M Průběţně Vizuálně SD         

12 

Kontrola 

správnosti 

osazení prvků 

Kontrola správnosti 

uloţení, poloha a typ 

jednotlivých dílců dle 

PD 

ČSN 73 2480: Z1                        

ČSN 73 0210-1 
HSV Kaţdý prvek 

Vizuálně a 

měřením 
SD         

13 
Kontrola 

svarových spojů 

Kontrola čistoty 

podkladu, poloha a 

provedení svarů, ochrana 

spoje 

ČSN 73 2480: Z1 
HSV, S, 

TDI 
Kaţdý spoj 

Vizuálně a 

měřením 
SD         

14 

Kontrola uloţení 

výztuţe zálivky 

stropních panelů 

Kontrola uloţení 

výztuţe, kontrola 

distančních tělísek a 

krytí výztuţe 

PD, ČSN EN 10 080 HSV, M Jednorázově Vizuálně SD         

15 

Kontrola 

betonové zálivky 

stropních panelů 

Kontrola správnosti 

směsi, vyplnění spar, 

zhutnění betonu 

 ČSN EN 13670,                    

ČSN EN 12350-5 
HSV, M Jednorázově 

Vizuálně, 

zkouška 
SD, P         

16 

Kontrola 

provedení styků 

dílců 

Kontrola provedení 

všech styků dílců, 

ošetření zálivkové směsi 

ČSN 73 2480: Z1 
HSV, S, 

TDI 
Kaţdý styk Vizuálně SD         
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V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

17 

Kontrola 

geometrické 

přesnosti 

kontrukce 

Kontrola rozměrů, 

rovinatosti a svislosti 

celé provedení 

konstrukce 

ČSN 73 2480: Z1                        

ČSN 73 0212-3  ČSN 

73 0205    ČSN EN 

13670 

HSV, GE, 

TDI 
Jednorázově 

Vizuálně a 

měřením 
SD         

18 

Kontrola 

kompletního 

provedení  

Kontrola správnosti 

osazení všech prvků, 

tuhost, stabilita a 

neporušenost konstrukce 

PD, ČSN 73 2480: Z1 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně SD         

19 

Kontrola pevnosti 

zálivkových 

směsí 

Provedení zkoušek 

pevnosti zálivkové směsi 

a betonu 

ČSN EN 12390-3 S Jednorázově 

Zkouška 

pevnosti v 

tlaku 

SD, P         

          

* jméno, datum, podpis 

 
 

Seznam norem a legislativy: 

        

  

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí 

 
Seznam použitých zkratek: 

 

  

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě 

 
PD - projektová dokumentace 

 

  

ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

 
HSV - hlavní stavby vedoucí 

 

  

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel - všeobecně 

 
M - mistr 

 

  

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 
V - vazač 

 

  

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - část 5: Zkouška rozlitím 

 
TDI - technický dozor investora 

 

  

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 
S - statik 

 

  

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

 
GE - geodet 

 

  

ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 

 
KB - koordinátor bezpečnosti 

 

  

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení 

 
P - protokol 

 

  

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  

 
SD - stavební deník 

 

  

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu. Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

 
ZS - zařízení staveniště 

 

  

vyhl. č. 591/2006 Sb. o poţadavcích na BOZP při práci na staveništi 

vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, novela. č. 62/2013 Sb 

vyhl. č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
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2 Popis vstupních kontrol 

2.1 Kontrola projektové a výrobní dokumentace 

V průběhu této kontroly se kontroluje hlavně správnost a kompletnost provedené 

projektové dokumentace. Celá dokumentace musí být odsouhlasena a zkontrolována 

autorizovaným projektantem a v závěru ji zkontroluje také budoucí investor. 

Dokumentace musí být zpracována dle platných právních předpisů, vyhlášek a norem. 

Další krokem je provedení kontroly výrobní dokumentace ke všem prvků 

prefabrikovaného montovaného skeletu. Tato dokumentace opět musí být zpracována 

dle vyhlášek a norem a odsouhlasena investorem.  

Provedení těchto kontrol se dělá jednorázově při přejímce dokumentů. Provádí ji hlavní 

stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Dále je nutné zkontrolovat 

platnost stavebního povolení. 

2.2 Kontrola pracoviště 

Kontrola pracoviště se provádí jednorázově při předání mezi jednotlivými etapami. 

Hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a geodetem si projdou 

celé staveniště a zkontrolují potřebné věci. Kontrola se provádí dle platných norem, 

projektové dokumentace a také podle výkresu zařízení staveniště. 

Při kontrole se zaměříme na výškové a polohopisné body. Tyto body nesmí být ţádným 

způsobem poškozeny ani jinak znehodnoceny. Dále se kontrolují skladovací plochy 

pro prefabrikované dílce, pro palety s pytlovanou směsí a také místo pro uskladnění 

kari sítí. U skládek se kontroluje, zda jsou zpevněné, odvodněné a dostatečně velké.  

Pracoviště pro montáţ skeletu musí být připojeno dostatečně širokou zpevněnou 

vnitrostaveništní komunikací na veřejnou komunikaci. Dále musí být funkční všechna 

zařízení, jako je staveništní rozvaděč a musí zajištěna přípojná místa pro hygienická 

zařízení staveniště. Nezbytným vybavením je také zabezpečení staveniště v podobě 

dostatečně vysokého oplocení (alespoň 1,8 m výška). 
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2.3 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola strojů a elektrických zařízení se provádí průběţně a je nutné, aby ji prováděl 

přímo pracovník, který s daným strojem či nářadím bude pracovat, případně mistr. 

Při montáţi skeletu je nutné brát největší zřetel na technický stav zvedacího 

mechanizmu. Je potřeba zkontrolovat správnost jeho bezpečnostních a výstraţných 

mechanizmů, správnost plnění jeho funkce a v neposlední řadě kontrola pevnosti 

a neporušenosti lan. Kontrola zatěţovací křivky jednotlivých jeřábů z hlediska jejich 

únosnosti se musí provést před započetím zvedání dílců. Vše se kontroluje dle platného 

technického listu stroje. 

Co se týče elektrických nářadí a strojů, probíhá kontrola nepoškozenosti přívodních 

kabelů a koncovek. Přívodní kabely nesmí mít nikde porušenou izolaci ani nesmí být 

porušen v místě koncovky. Při pouţití poškozených přívodních kabelů hrozí zásah 

elektrickým proudem a proto je nutné poškozené kabely vyměnit. Elektrická nářadí 

musí být v průběhu prací s nimi opatřena ochrannými bezpečnostními kryty podle 

pokynů výrobce. V průběhu pouţívání nářadí je nutné, aby zajištěn dostatek 

vyměnitelných částí nářadí jako jsou kotouče do uhlových brusek, vrtáky, elektrody aj. 

2.4 Kontrola přivezeného materiálu 

Kontrola přiváţeného materiálu na stavbu skeletu se provádí při kaţdém jeho dodání 

a provádí se vizuálně a měřením. Tuto kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo 

pověřený mistr za pomoci dodacích listů, projektové dokumentace a příslušných norem. 

 Přejímka prefabrikovaných dílců 

Při kontrole dovezených prefabrikovaných dílců pro sestavení nosné konstrukce 

je nutné u dílců kontrolovat jejich datum výroby. Jelikoţ se jedná o nosný systém, 

prvky musí být dostatečně vyzrálé. Všechny prvky je dále potřebné překontrolovat 

z hlediska poţadovaných rozměrů. Moţné odchylky jsou stanovené v následující 

tabulce. 
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Obr. 73: Mezní odchylky prefabrikátů 

 

 

Obr. 74: Hodnoty mezních odchylek 

 

Při dopravě prefabrikátů můţe dojít k jejich poškození. V případě velkého poškození 

pošle stavbyvedoucí dané prvky zpět. Při menším poškození, které nemá ţádný vliv 

na funkci prvku, je moţno takový kus do konstrukce pouţít jen po poradě se statikem.  
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 Přejímka válcovaných ocelových profilů 

Při přejímce všech válcovaných profilů, které budou pouţity při výstavbě skeletu, 

se kontrolují především jejich hlavní průřezové rozměry, kterými jsou výška průřezu, 

šířka příruby případně tloušťka stěny. Dalším z rozměrů, které musíme změřit, je délka 

dodaných profilů. Všechny tyto rozměry se kontrolují podle projektové dokumentace. 

Při převzetí prvků se kontroluje znehodnocení mazivy, hlínou a také mnoţství rzi. 

Nadměrná rez je neţádoucí z důvodu budoucí nátěru všech profilů. 

 Přejímka pytlované směsi Vusokret 50-06 

Kontrola převzatých palet s pytlovanou směsí Vusokret 50-06 spočívá v kontrole palety 

a samotných pytlů se směsí. U palet kontrolujeme jejich stav, v případě poškození 

je nutno je vyměnit, aby se zamezilo tomu, ţe budou pytle leţet přímo na podkladu, 

odkud by natahovaly vlhkost a znehodnotily tak směs. V případě pytlů kontrolujeme 

neporušenost originálních balení, datum spotřeby směsi a také to, zda pytle nejsou 

ztvrdlé. Jakýmkoliv způsobem poškozené pytle je zakázáno pouţívat pro výrobu 

zálivkové směsi. 

 Přejímka betonářské výztuže 

Při převzetí betonářské výztuţe od přepravce se zaměříme na to, zda daný typ výztuţe 

koresponduje s projektovou dokumentací. Kontroluje se hlavně označení výztuţe na 

jejím štítku, kde by měl být označen počet kusů ve svazku, průměr výztuţe a rozměry 

jednotlivých ok. Při přejímce také kontrolujeme, zda výztuţ není znehodnocena 

různými mazivy či blátem. Toto poškození by sníţilo její soudrţnost s betonem. 

 Přejímka čerstvé betonové směsi 

Po příjezdu autodomíchavače s čerstvou betonovou směsí kontrolujeme dodací list 

směsi s projektovou dokumentací. Dokumenty se musí shodovat v bodech, jako 

je konzistence dovezené směsi, specifikace a stupeň vlivu prostředí, pevnostní třída 

a potřebné mnoţství. 

Konzistence čerstvé betonové směsi se bude provádět přímo na staveništi a výsledek 

se stanoví zkouškou sednutí kuţele dle Abramse (viz obrázek níţe). V případě 

nesrovnalostí zkoušky s projektovaným výsledkem, hlavní stavbyvedoucí směs 

odmítne.  
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Obr. 75:  Zkouška sednutí kuţele (Abrams) 

2.5 Kontrola skladování dílců a ostatních materiálů 

Při skladování jakéhokoliv materiálu na staveništi se kontroluje, zda jsou prvky 

skladovány tam, kde podle výkresu zařízení staveniště mají být skladovány. U skládek 

se kontroluje, jestli jsou dostatečně zpevněné a hlavně odvodněné.  

Prefabrikované prvky se ukládají na dřevěné hranolky o rozměrech 100 x 100 mm. Tyto 

dřevěné prvky jsou umístěny buď 600 mm od okraje prvku nebo 1/10 délky prvku. 

Podkladky je nutné umisťovat nad sebe. V případě dlouhých prvků je moţné jejich 

podloţení uprostřed rozpětí, aby nedošlo k jejich prohnutí. Maximální výška skládky 

prefabrikovaných dílců je 1,50 m. Prvky, které budou umístěny na skládce, musíme 

označit štítkem, kde bude označení prvku na výkrese a také jmenovité rozměry prvku.  

Pytlovaná směs Vusokret 50-06 bude skladována na paletách, které jsou součástí její 

dodávky. Kontroluje se, zda palety nejsou poškozené a nehrozí tak poškození pytlů 

vlhkostí. Betonářská výztuţ ve formě kari sítí se bude skladovat opět na dřevěných 

podkladcích 100 x 100 mm, aby se zamezilo nadměrnému rezivění, případně znečištění. 

2.6 Kontrola způsobilosti dělníků 

Před zahájením prací se kontrolují u pracovníků jejich profesní a řidičské průkazy. 

U průkazů je důleţitá hlavně jejich platnost případně doba, jak dlouho daný průkaz 

pracovník má. Dále musí pracovníci prokázat svůj zdravotní stav ve formě lékařské 

zprávy. Pracovníky, kteří se budou pohybovat v době montáţe skeletu na pracovišti, 
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musí stavbyvedoucí obeznámit s danou technologií výstavby. Tyto kontroly a opatření 

se provádí jednorázově a provede je stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 

Průběţná kontrola způsobilosti dělníků se provádí z důvodu výskytu alkoholu 

na pracovišti. Kontrola se provádí pomocí alkohol testeru. V případě pozitivní kontroly 

na alkohol, pracovníka na daný den z výkonu práce vyřadíme. O kontrolách 

způsobilosti dělníků se provedou jednotlivé zápisy do stavebního deníku. 

2.7 Kontrola předchozích prací 

Z předchozích prací kontrolujeme základové konstrukce. Jejich správnost provedení dle 

projektové dokumentace, polohopisné a výškopisné osazení, čistotu a mezní odchylky 

dle platných norem a předpisů. Všechny naměřené hodnoty se porovnávají se zápisy 

ve stavebních denících z předchozích etap. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně 

s geodetem a technickým dozorem investora. 

Poţadovaná velikost kalichů je v místě paty kalichu o 100 mm větší, v místě hlavy 

kalichu o 200 mm větší neţ jsou půdorysné rozměry sloupu. Další krokem je kontrola 

polohopisného a výškového provedení kalichu. Vymezené odchylky činí ± 25 mm 

polohopisně a ± 10 mm výškopisně. Dále je nutné zkontrolovat správné provedení 

základových patek P1 dle projektové dokumentace. Nakonec pověřený geodet přeměří 

správnost os haly. 

O naměřených hodnotách se udělá zápis do stavebního deníku. 

3 Popis mezioperačních kontrol 

3.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek se provádí kaţdý den a o jejím provedení hlavní 

stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

Z hlediska teplotních podmínek je omezení kvůli míchání zálivkové směsi 

Vusokret 50-06. a betonáţi stropních panelů Spiroll. Podle doporučení výrobce, by 

se měly dodrţet teploty vzduchu nebo podkladu v rozmezí +5 °C aţ +30 °C. V případě 

krátkodobého překročení mezních teplot se konzultuje moţnost dalšího pouţití 

s odborníkem z firmy Stachema.cz. U betonáţe dobetonovávky panelů se dodrţuje 

stejné rozmezí teplot. Pokud teplota klesne pod +5 °C tak musíme zajistit zahřívání 
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betonu ve formě ohřevu záměsové vody nebo kameniva. Pokud jsou teploty vyšší, 

zajistíme kropení čerstvého betonu nezávadnou vodou. 

Při sestavování dílců a jejich přepravě se pracuje s těţkými břemeny v závěsech a také 

dělníci pracují ve výškách, a proto nesmí vítr dosahovat vyšších rychlostí neţ 8 m/s. 

Dále je při pracích nutno dodrţet minimální viditelnost 30 m. Při porušení těchto 

odchylek, práci na sestavování dílců přerušíme. 

3.2 Kontrola BOZP na pracovišti 

Kontrolu BOZP provádí hlavní stavbyvedoucí ve spolupráci s koordinátorem 

bezpečnosti. Provádí se dle platných norem a průběţně během prací, aby se zajistila 

bezpečnost prací pro jednotlivé pracovníky. O kontrole se vyhotoví protokol a zápis 

do stavebního deníku. 

Provádí se kontrola bezpečného pouţívání strojů a elektrických zařízení. Dále 

kontrolujeme pouţívání ochranných osobních pomůcek. Pracovníci musí pouţívat 

zejména pevnou pracovní obuv, ochranné rukavice, přilby. U svářečů jsou potřeba 

svářečské rukavice a hlavně ochranná kukla. 

Více o bezpečnosti práce a případných rizicích při provádění skeletu v kapitole 

A.9 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 

3.3 Kontrola manipulace s prvky 

Kontrola se provádí při manipulaci s kaţdým prvkem a provádí ji pověřený zkušený 

vazač nebo přímo mistr. Provádí se vizuálně a to kontrolou úchytných ok na daném dílci 

a vazačských prostředků. 

Před započetím zvedání vazač zkontroluje správnost daného prvku a jeho stav. 

Neţádoucí jsou různé nečistoty, námraza případně poškození samotného prvku. Po této 

kontrole se uchytí prvek pomocí vazačských prostředků za úchytná oka, u kterých 

se zkontroluje jejich stav. Jakékoliv poškození úchytů je nutné řešit. Prvek musí být 

uchycen do všech úchytných ok, aby byla zajištěna jeho stabilita při přepravě, a také 

aby vazačské prostředky byly rovnoměrně zatíţeny. 
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3.4 Kontrola postupu montáže skeletu 

Správný postup montáţe kontroluje hlavní stavbyvedoucí nebo pověřený mistr průběţně 

během celé doby výstavby. Kontrola se provádí vizuálně a zapisuje se do stavebního 

deníku. 

Kontrolu postupu dodrţujeme hlavně z hlediska dobré stability jiţ postavené části 

konstrukce. Dalším důvodem je dodrţení časového plánu, který je pro tuto etapu 

vymezen. Kontrola se provádí podle předem daného a schváleného montáţního 

předpisu. Probíhá průběţně během celé výstavby a také měřením jiţ postavené části. 

3.5 Kontrola správnosti osazení prvků 

Správnost osazení prvků se kontroluje vizuálně a měřením. Tuto kontrolu provádí 

hlavní stavbyvedoucí u kaţdého prvku. O kontrole se provádí zápis do stavebního 

deníku. 

Při kontrole se hodnotí stav dosedacích ploch jednotlivých dílců. Jde o jejich čistotu 

nebo případné poškození. Kontrolují se jak předpřipravené ocelové trny, pryţové 

podloţky, distanční podloţky tak maltové loţe. Ocelové trny musí být kolmé, 

aby nevybočoval osazovaný prvek. U maltového loţe se kontroluje dostatečné 

navlhčení podkladu, celistvost v ploše, správná konzistence a také dostatečná tloušťka, 

která činí 15 mm. 

3.6 Kontrola svarových spojů 

Správnost provedení a kompletnost spoje kontroluje hlavní stavbyvedoucí společně 

se statikem a technickým dozorem investora. Je nutné zkontrolovat kaţdý nosný 

svarový spoj individuálně měřením pomocí ultrazvuku a také vizuálně. 

Všechny svarově spoje musí provádět kvalifikovaný pracovník s platným profesním 

průkazem. Před započetím svařování musí být místa zbavena nečistot a rzi. Svářečské 

práce se smí provádět od teploty minimálně 0 °C. Na jednotlivých svarech se kontrolují 

jejich rozměry dle platných výkresů a detailů, hladkost povrchu, trhliny případně jiné 

vady. Pokud svar projde kontrolou, nebo se opraví, musíme svary opatřit antikorozním 

nátěrem. O svářečských pracích se vede samostatný deník, který se přikládá 

ke stavebnímu deníku jako příloha. Po skončení prací se provede zápis do stavebního 

deníku. 
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3.7 Kontrola uložení výztuže zálivky stropních panelů 

Před započetím betonáţe dobetonované stropní desky se provádí kontrola armování této 

desky za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo pověřeného mistra a také 

technického dozoru investora. Kontrola se provádí po kompletním uloţení výztuţe 

a provádí se zápis do stavebního deníku. 

Při kontrole dbáme na správně zvolený průměr a rozměry ok sítě dle projektové 

dokumentace. Dále je důleţité zkontrolovat polohu a přesahy jednotlivých sítí, které 

činí minimálně 2 oka přes sebe, pouţití distančních tělísek, kterými se zajistí dostatečné 

krytí výztuţe. Výztuţ nesmí být znečištěna neţádoucími látkami, protoţe by došlo 

k porušení soudrţnosti s betonem. Dále je nutné jednotlivé sítě mezi sebou svázat, 

aby nedošlo k jejich posunu, protoţe se po nich budou pracovníci pohybovat 

při betonáţi. 

3.8 Kontrola betonové zálivky stropních panelů 

Kontrolu zálivky stropních panelů provádí hlavní stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. 

O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku a tento zápis se doloţí 

protokolem ze zkoušek. Před započetím prací musí být ze spár mezi panely odstraněny 

všechny nečistoty a podklad musí být dostatečně navlhčen. Před začátkem betonáţe 

zkontrolujeme dovezenou betonovou směs podle projektové dokumentace (viz bod 

2.4 Kontrola přivezeného materiálu). Odebereme z kaţdého autodomíchávače beton pro 

tvorbu zkušebních krychlí o rozměrech 150x150x150 mm. Dále se provádí kontrola 

konzistence směsi pomocí zkoušky rozlitím. Při betonáţi je nutné, aby spáry mezi 

panely byly kvalitně provedeny a také celá směs byla správně zhutněná pomocí vibrační 

lišty. Při betonování dodrţujeme teplotní podmínky, které by neměly klesnout 

pod +5 °C a přesáhnout +30 °C. Po skončení betonáţe se musí čerstvý beton ošetřovat 

kropením nezávadnou ošetřovací vodou. V případě nízkých teplot zajistíme zakrytí, 

případné ohřívání betonu. 
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Obr. 76:  Zkouška konzistence betonu - rozlitím 

3.9 Kontrola provedení styků dílců 

Při kontrole provedení styků se kontroluje kaţdý styk dílců. Tuto kontrolu provádí 

hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a statikem. O kontrole 

styků se provede zápis do stavebního deníku, kde se zhodnotí provedení a navrhnou 

případné opravy. 

Styky dílců jsou prováděny převáţně pomocí ocelových trnů, které jsou zality 

zálivkovou směsí. U těchto spojů kontrolujeme dostatečné zhutnění směsi a také zalití 

všech otvorů v daném spoji. Pevnost zálivkových směsí se provádí zkouškou pevnosti 

v tlaku na zkušebních tělesech (viz bod 4.3 - Kontrola vlastností zálivkových směsí). 

Pokud se ve spoji nachází pryţová podloţka, zkontrolujeme její velikost a také správné 

umístění. Dalším moţným stykem dílců je jejich vzájemné přivaření. U tohoto druhu 

styku se kontroluje kaţdý spoj zvlášť měřením pomocí ultrazvuku a také vizuálně. 

O podmínkách provádění svarových spojů je popsáno více v bodu 3.6 Kontrola 

svarových spojů. Všechny spoje jsou provedeny dle projektové dokumentace. Případná 

odlišnost v provedení je moţná po konzultaci se statikem projektu. 

4 Popis výstupních kontrol 

4.1 Kontrola geometrické přesnosti konstrukce 

Geometrickou přesnost celé hotové konstrukce musí zkontrolovat geodet společně 

s hlavním stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Kontroluje se celková 
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rovinnost a svislost, správnost úhlů mezi prvky a případně vyosení některých prvků. 

Všechny mezní odchylky bereme podle platných norem, tyto odchylky jsou stanoveny 

v níţe uvedených tabulkách.  

 

Obr. 77: Odchylky pro stěny a sloupy 
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Obr. 78: Odchylky pro nosníky a desky 
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Obr. 79: Odchylky pro nosníky a desky 

O provedené kontrole se udělá zápis do stavebního deníku. 

4.2 Kontrola kompletního provedení 

Kontrolu kompletního provedení celé nosné konstrukce skeletu provádí hlavní 

stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontrola se provádí po ukončení všech 

prací na montáţi skeletu podle projektové dokumentace. O kontrole se udělá zápis 

ve stavebním deníku. 

Hlavním úkolem kontroly je zjištění, zda jsou všechny prvky na svém místě a jsou 

správně osazeny, spojeny s ostatními a nejsou ţádným způsobem poškozeny. 

Kontroluje se tuhost konstrukce jako celku ve všech směrech a také to zda konstrukce 

splňuje estetické a statické poţadavky. 

Při přejímce kompletní konstrukce musí dodavatel montáţe dodat nutné doklady, pokud 

tyto dokumenty nebyly dodávány průběţně během prací. Mezi tyto doklady patří 

osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek dílců (toto osvědčení je vdáno výrobcem), 

osvědčení o kvalitě všech pouţitých materiálů při montáţe skeletu, výkresy konstrukcí 
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s vyznačenými odchylkami od projektu, zápisy ve stavebním deníku o provedených 

kontrolách, zápisy o převzetí zakrývaných konstrukcích a spojích, výsledky zkoušek 

zálivkových a betonových směsí a také výsledky z měřících přístrojů. 

4.3 Kontrola pevnosti zálivkových směsí 

Výsledky zkoušek prováděných v akreditované zkušební laboratoři zkontroluje 

a zhodnotí statik. Provádí kontrolu zkoušky zkušebních těles zhotovených 

ze zálivkových směsí a také z betonu. U zálivkových směsí se odeberou vzorky 

při zálivce sloupů a pak průběţně při provádění styků dílců. U betonáţe odebereme 

vzorky vţdy z kaţdého autodomíchavače.  

Při betonáţi se vzorek odebere přibliţně po 0,3 m
3 

odebraného betonu. Mnoţství betonu 

se odebere víc, aby se zkušební těleso tvořilo z kvalitního betonu. Beton se uloţí 

do zkušebních forem ve tvaru krychle o hraně 150 mm a dostatečně se zhutní 

vibrátorem nebo propichovací tyčí. Zhotovují se minimálně 3 zkušební tělesa a řádně 

se označí, a to datem odběru vzorků, celým označením betonu a výsledkem zkoušky 

sednutí kuţele. Zkušební vzorky chráníme na stavbě proti otřesům, vibracím 

a vysoušení a v neposlední řadě také extrémním podmínkám. Zkouška pevnosti betonu 

se provádí po 28 dnech po odebrání vzorků. 

Výstupem zkoušek pevnosti je protokol o jejím provedení, který musí obsahovat údaje 

o zkušebních vzorcích (datum a místo odběru, velikost těles), údaje o zkušebním 

zařízení (datum poslední kalibrace) a také potřebný výsledek s naměřenými vlastnostmi 

a hodnotami. Protokol se přikládá jako příloha ke stavebnímu deníku a o jeho převzetí 

se provede zápis do stavebního deníku. 
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1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Důleţitou součást provádění stavebních a montáţních prací v průběhu technologické 

etapy montáţe skeletu tvoří pokyny a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. Jelikoţ se jedná o rozsáhlou stavbu a montáţní práce při, kterých 

se zvedají rozměrná, a těţká břemena je nutné, aby byl na stavbě přítomen koordinátor 

bezpečnosti. 

Před zahájením všech prací souvisejících s montáţí skeletu proběhne školení 

pracovníků ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví. Toto školení musí podstoupit všichni 

pracovníci před první pracovní směnou. Toto školení pracovníci potvrdí svým podpisem 

do protokolu o školení. Provede se zápis do stavebního deníku a podepsané protokoly 

se přiloţí k deníku. Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě v době montáţí musí být 

obeznámeni s bezpečnostními předpisy, riziky, které při práci vznikají a také 

s pracovními postupy a technologickými předpisy. Dále je nutné, aby pracovníci 

dodrţeli všechny pokyny výrobců, které se týkají daných strojů a zařízení a při práci 

pouţívali potřebné osobní ochranné pomůcky, jako jsou přilby, reflexní vesty, pevná 

obuv a další. 

2 Důležité právní předpisy 

Právní předpisy, které je nutné pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodrţet: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 
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3 Možná rizika při prováděných montážních pracích 

Při prováděných pracích hrozí pracovníkům úraz způsobený prací se stroji nebo prací 

se zavěšenými prvky. Opatření uvedená u kaţdého rizika mají za cíl toto riziko odstranit 

nebo ho minimalizovat na přijatelnou úroveň.  

Rizika ohroţující bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou být způsobena těmito 

činiteli: 

3.1 Práce se stroji 

3.1.1 Mobilní jeřáby 

A) Riziko: Nadměrné zatížení části konstrukce jeřábu 

 Opatření: 

 - Ovládání jeřábu podle pokynů výrobce 

 - Zajistit stabilitu a vodorovnost jeřábu při práci  

 - Dodrţet tabulku únosnosti jeřábu dle zvoleného typu 

 - Jeřábník si zkontroluje funkčnost zařízení, hlásící přetíţení jeřábu 

B) Riziko: Nadměrná rychlost větru 

 Opatření:  

- V době kdy rychlost větru překročí 8 m/s je nutné montáţní práce  

  přerušit 

C) Riziko: Lokální snížení únosnosti podloží pod podpěrou 

 Opatření:  

- Jeřáb je nutné zapatkovat dále od hlavic pilot nebo jakýchkoliv   

  základových konstrukcí, protoţe zde můţe být sníţená únosnost podloţí 

 - Při vyloţení jeřábu nad jednu podporu kontrolujeme zaboření   

 této podpory 

 - Před zahájením prací musíme kaţdou podporu řádně podloţit 

 - Únosnost podkladu musí být nejméně 45 MPa 
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D) Riziko: Uvolnění a pád části konstrukce jeřábu 

 Opatření:  

- Pravidelná kontrola uchycení a neporušenosti všech částí jeřábu před  

  zahájením práce 

 - V případě jakéhokoliv poškození je zakázáno jeřáb opravovat   

  svépomocí, je nutné zavolat způsobilou osobu  

3.1.2 Silniční vozidla a valníky 

A) Riziko: Zásah pracovníka materiálem a předměty při otevření bočnic 

 Opatření:  

- Při otevírání bočnic musí pracovníka stát bokem, aby nebyl zasaţen  

  přímo bočnicí nebo uvolněným materiálem umístěným na korbě 

B) Riziko: Zranění pracovníka při sestupování z ložné plochy 

 Opatření:  

- Při výstupu a sestupu z loţné plochy musí pracovníci pouţívat   

  stupadel a nášlapných patek, které jsou umístěny na bočnicích 

 - Dále je nutné, aby pracovníci pouţívali OOPP a to hlavně pevné  

  pracovní obuvi 

C) Riziko: Zranění pracovníků při couvání a pohybu vozidel 

 Opatření:  

- Pracovníci se nesmí zdrţovat za couvajícím vozidlem v jeho dráze couvání 

 - Pracovník se musí před vstupem na pojezdové plochy rozhlédnout 

 - Pravidelně kontrolovat funkčnost světelné a zvukové signalizace u automobilů 

 

 



 

146 

 

3.1.3 Montážní plošiny 

A) Riziko: Ztráta stability plošiny a následné zřícení 

 Opatření:  

- Nutno dodrţet maximální moţné zatíţení koše montáţní plošiny dle  

  tabulkových hodnot stanovených výrobcem 

 - Pravidelně kontrolovat všechny části plošiny a montáţního koše 

 - Kontrolovat únik provozních a hydraulických kapalin 

 - Při práci na plošině kontrolovat stlačení zeminy pod plošinou,   

 únosnost podkladu musí být 45 MPa 

B) Riziko: Pád pracovníka z výšky při montáži 

 Opatření:  

- Montáţní práce ve výškách smí provádět pouze proškolení pracovníci 

- Zkontrolovat osazení montáţního koše pevným zábradlím ve výšce 1,1 m 

od podlahy koše, ve výšce 0,55 m musí být umístěna střední tyč zábradlí 

a u podlahy nutno osadit zaráţku 

- Pracovníci musí pouţívat OOPP, hlavně tedy celotělový protipádový postroj, 

který musí být pomocí karabiny uchycen k pevné části koše 

C) Riziko: Pád pracovního nářadí z výšky 

 Opatření:  

- Pracovní nářadí ukládáme do prostoru koše, ne však na jeho okraj 

- U pracovního koše je nutné zajistit jeho volné okraje zaráţkou umístěnou 

u podlahy, aby se zamezilo posunu nářadí mimo prostor 

- Je zakázáno shazovat jakýkoliv materiál z výšky z důvodu špatného dopadu 

a zranění pracovníků úlomky 

- Pod pracovním prostorem vymezíme ochranné pásmo a zajistíme zákaz vstupu 

všech osob 
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3.1.4 Míchačky 

A) Riziko: Ztráta stability stavební míchačky a převrácení na 

pracovníka 

 Opatření: 

 - Prostor pod míchačkou musí být dostatečně únosný a rovinný  

 - Pracovníci mají zákaz vstupu na jakoukoliv část míchačky 

 - Při provozu míchačky dodrţujeme její maximální plnění 

B) Riziko: Zasažení očí vystříknutím směsi 

 Opatření:  

- Nenaklánět se nad prostor bubnu míchačky při jejím provozu 

- Pracovníci jsou povinni pouţívat OOPP zvláště pak ochranné brýle nebo štít 

C) Riziko: Kontakt pracovního oděvu nebo končetiny s bubnem 

 Opatření:  

- Buben míchačky nebo její část nesmí pracovníci čistit při chodu, ani nářadím 

drţeným v ruce 

 - Kontrolovat ochranný štít pohonného mechanizmu, který je přiloţen  

  výrobcem 

D) Riziko: Zásah pracovníka elektrickým proudem 

 Opatření:  

- V případě poškození přívodního kabelu musí opravu provést oborník   

 a je nutno, aby byl přístroj odpojen ze zásuvky 

 - Pravidelně kontrolovat přívodní kabely, poškození jejich izolace  

 nebo jejich koncovky 

 - Pracovníci mají zákaz pouţívat k práci zařízení s poškozeným   

  přívodním kabelem 
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3.1.5 Elektrické nářadí - okružní pila, úhlové brusky, vrtačka, míchadlo 

A) Riziko: Pohmoždění končetin, zásah obličeje částmi materiálu 

 Opatření:  

- Pracovníci jsou povinni při práci pouţívat OOPP, jako jsou ochranné  

  rukavice, oděv, pevná pracovní obuv případně ochranný obličejový štít 

B) Riziko: Zásah pracovníka uvolněnou částí nářadí 

 Opatření:  

- Pouţívání ochranných zařízené daného nářadí podle pokynů stanovených 

výrobcem 

- Pravidelná kontrola upevnění všech částí nářadí před započetím prací 

- Nutné pouţívat nářadí v dobrém technickém stavu, který zajistíme 

pravidelnými revizemi 

C) Riziko: Zásah pracovníka elektrickým proudem 

 Opatření:  

- V případě poškození přívodního kabelu musí opravu provést oborník  

  a je nutné, aby byl přístroj odpojen ze zásuvky 

 - Pravidelně kontrolovat přívodní kabely, poškození jejich izolace   

  nebo jejich koncovky 

 - Pracovníci mají zákaz pouţívat k práci zařízení s poškozeným   

  přívodním kabelem 

3.1.6 Svářečky 

A) Riziko: Ovládání svářecího agregátu 

 Opatření:  

- Práci se svářecím agregátem smí provádět pouze pracovník s platným 

svářečským průkazem a musí být proškolen o bezpečnosti práce při sváření  

prvků 



 

149 

 

B) Riziko: Popálení nekrytých částí těla - obličej, oči, ruce 

 Opatření:  

- Pracovníci jsou povinni pouţívat OOPP, zvláště pak ochranný oděv,  

  pevnou pracovní obuv, svářečské rukavice, svářečskou kuklu 

 - Při sváření ve výškách zajistit prostor pod místem sváření 

C) Riziko: Zásah pracovníka elektrickým proudem 

 Opatření:  

- V případě poškození přívodního kabelu musí opravu provést oborník  

 a je nutné, aby byl přístroj odpojen ze zásuvky 

 - Pravidelně kontrolovat přívodní kabely, poškození jejich izolace  

  nebo jejich koncovky 

 - Pracovníci mají zákaz pouţívat k práci zařízení s poškozeným   

  přívodním kabelem 

 - Zákaz pouţívání poškozených svorek, elektrod nebo vodičů 

3.2 Práce s prefabrikovanými prvky 

A)  Riziko: Pád prefabrikovaného prvku 

 Opatření:  

- Správná volba a únosnost vázacích prostředků 

 - Pracovník s vazačským průkazem musí provést kontrolu správného úvazu  

prvku 

 - Prvek je moţné uvolnit aţ po jeho zajištění a stabilizaci v jeho  

 konečné poloze v konstrukci 

 - Pod zavěšenými prvky se nesmí pohybovat ţádné osoby 

B)  Riziko: Zranění pracovníka přitlačením k pevné konstrukci 

 Opatření:  

- Správná práce jeřábníka, která zajistí plynulý pohyb zavěšeného prvku 

 - Pracovníci osazující prvek na místo musí zachovat odstup od volně  
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  zavěšeného prvku 

 - Pouţití ochranných naváděcích tyčí 

C) Riziko: Zachycení prvku o již postavenou část konstrukce 

 Opatření:  

- Důleţitá je správná spolupráce a komunikace mezi jeřábníkem   

 a montáţními pracovníky 

 - Pouţití gest a signalizace, případně vysílaček 

D) Riziko: Přetržení vazačských prostředků 

Opatření:  

- Pravidelná kontrola vazačských prostředků před zahájením prací 

se zavěšenými prvky 

 - Pracovníci mají zákaz pouţívat znečištěné nebo jakkoliv porušené vazačské 

prostředky
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt pro výstavbu 

montovaného ţelezobetonového skeletu. Snaţil jsem se zpracovat dokumenty, které 

by měly být přítomny při kaţdé realizaci a zajistit tak její hladký průběh. Jedná 

se především o technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, plán bezpečnosti 

a také časový harmonogram, který byl zpracován v programu Contec. Tento 

harmonogram jsem doplnil tabulkou s nasazením strojů při jednotlivých pracovních 

operacích. Dále jsem se snaţil nastínit i finanční náročnost stavby, kdy jsem zpracoval 

poloţkový rozpočet pomocí programu BuildPowerS. Při zpracování této práce jsem také 

řešil otázku ideálního návrhu zvedacího mechanizmu z důvodu těţkých prvků skeletu. 

Posouzením průjezdnosti navrţené trasy jsem vyřešil problém nadměrné a nadrozměrné 

dopravy ţelezobetonových prvků aţ na staveniště. 

Při tvorbě této bakalářské práce jsem si rozšířil informace a vědomosti, týkající 

se provádění nosné části ţelezobetonového skeletu. Pevně doufám, ţe nově nabyté 

vědomosti vyuţiji v dalším studiu případně v budoucím zaměstnání. 
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ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel - všeobecně 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - část 5: Zkouška rozlitím 

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
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Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky. 
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