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Abstrakt: 
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady 

v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému 

projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením kritických bodů, studii hlavních 

technologických etap stavebního objektu, zásady organizace výstavby, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, 

bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě. 

V přílohové části je mapa lokality, výkresy zařízení staveniště včetně dopravního značení, 

schémata pohybu strojů, harmonogram hlavního stavebního objektu, rozpočet hlavního 

stavebního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, časový a finanční plán, 

ekonomické vyhodnocení zařízení staveniště, detaily a ostatní technologickou 

dokumentaci etap. 

 

Klíčová slova: 
Průmyslová hala, zemní práce, základové práce, hrubá vrchní stavba, zastřešení, 

opláštění, technologie, stroje, nářadí, materiály, technologický předpis, rozpočet, časový 

plán, stavební vybavení, kontrolní a zkušební plán, ekonomické vyhodnocení, 

automobilový jeřáb, železobetonové prefabrikované dílce, zařízení staveniště, rizika, 

časový harmonogram. 

 

Abstract: 
The subject of this thesis is the construction and technological project for distribution 

warehouses in Prague. Textual part contains a technical report on construction technology 

project, wider relations of traffic routes with marked critical points, the study of the main 

technological stages of the building, principles of organization of construction, design of 

the main building machines and mechanisms, technological regulations, inspection and 

test plans, health and safety on the site.  

In the section with attachments there is a map of the locality, drawings of site facilities, 

including road signs, charts of the movement of machines, the schedule of the main 

building structure, the budget of the main building structure, a plan for securing material 

resources, time and financial plan, an economic evaluation of site facilities, details and 

other technical documentation stages. 

 

Keywords:  
Industrial hall, earthwork, building foundations, gross superstructure, roofing, cladding, 

technology, machines, equipment, material, technological regulation, budget, time plan, 

construction equipment, inspection and test plan, economic evaluation, automobile crane, 

reinforced concrete prefabricated element, site equipment, risks, schedule. 
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Úvod 
 

Ve své diplomové práci jsem zpracoval stavebně technologický projekt pro 

distribuční sklady v Praze. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu společnosti 

P.K.Solvent. Přístavba je situována východně od stávajícího objektu a je rozdělena na dvě 

části. První část objektu je SO 01 Administrativní budova a druhá část objektu SO 02 

Regálový sklad. Tyto dva objekty jsou propojeny nejen mezi sebou, ale také se stávajícím 

objektem. Přístavba je založena na pilotách s rozšířenou hlavicí, do které je vetknut 

železobetonový prefabrikovaný skelet haly. Objekt je zastřešen nosnou vrstvou z 

trapézového plechu a plášť tvoří tepelná izolace s hydroizolační fólií. Objekt je opláštěn 

sendvičovými panely. Vodorovná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou v 1.NP 

objektu SO 01 a ve 2.NP objektu SO 01 je nosná konstrukce tvořena panely SPIROLL. 

V objektu SO 02 je vodorovná konstrukce drátkobetonová železobetonová deska. 

Zaměříl jsem se zejména na technologickou etapu zastřešení a opláštění, pro které 

jsem vypracoval i technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány kvality a sepsal 

seznam rizik hrozících při provádění těchto prací. 

Dále jsem se zabýval situací širších vztahů, pohybem mechanismů a návrhem 

strojní sestavy, včetně jejich nasazení. Vypracoval jsem také položkový rozpočet, 

rozpočet zařízení staveniště, včetně jeho výkresu a harmonogram, jak objektový, tak 

podrobný pro zvolenou přístavbu, tedy objekty SO 01 a SO 02. 

Stěžejním cílem mé práce bylo navrhnout takový postup výstavby, který by byl 

co nejefektivnější, nejekonomičtější a  nejbezpečnější. Využil jsem všech dostupných 

zdrojů a snažil se pracovat s co nejmodernější technikou. 
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1. Základní identifikační údaje stavby 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Název stavby: P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE 

Místo stavby: Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice  

Parcely: st. 1531/1, st. 1531/2, 379/12, 400/3, 400/4, 400/5, 400/19, 400/34, 400/35, 

400/37, 400/38, 400/39, 437/2, 437/3, 437/4, 437/21, 437/22, 437/23, 446/3, 710- vše        

v k.: Šestajovice u Prahy (762385)  

Předmět projektové dokumentace: Novostavby(přístavba), stavba trvalá, nebytová 

Údaje o stavebníkovi: P.K.SOLVENT s.r.o., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ 

FIRMA a.s., Rejskova 65/17, 779 00  Olomouc – Hodolany 

Odhadovaná doba výstavby objektů SO 01 a SO 02: 11 měsíců 

 

1.2. Charakteristika území stavby 

1.2.1. Charakteristika pozemku 

Hala P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE se 

nachází poblíž Prahy u města Šestajovice. Nyní na větší části pozemku leží již 

provozovaná hala o rozloze 13168 m2 a další pozemky jsou pozemky navrhované 

k budoucímu rozšíření. Jedná se o objekt SO 01 a SO 02, který bude k stávající hale 

připojen na východní části o celkové zastavěné ploše 3912 m2 a obestavěný prostor 

41155 m3. Na nevyužívaných plochách pozemků je udržován travnatý porost a náletové 

dřeviny, tyto plochy jsou udržovány. V blízkosti jižního oplocení se nachází zarostlá 

démonie zeminy, která bude ještě před zahájením stavebních prací odstraněna z důvodu 

budoucí výstavby. V této části území je pozemek je převážně rovinatý. 

Stávající rozsáhlé území je prozatím využíváno firmou P.K. Solvent a sousední 

firmou Krolan. Oba areály na západní hranici sousedí s průmyslovým a skladovým 

areálem Sychrov a toto rozmezí je také hranicí dvou katastrálních území a správních celků 

– Šestajovice u Prahy [762385] a Horní Počernice [643777].  

Pozemky jsou rozsáhlé a jsou ohraničeny z jihu dálnicí D11 a ze severu 

komunikací č. II/611 - „Poděbradská“ silnice, z východu silnicí mezi Šestajovicemi 

a Zelenči a ze západu samotným areálem vlastní z větší části firma P.K. Solvent. Z tohoto 

území možného budoucího rozvoje zaujímá projektované rozšíření přibližně 5,2 %  

celkové plochy.  

 

1.2.2. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Lokalita plánovaného rozšíření logistického centra P.K. Solvent se nachází 

v průmyslové zóně Sychrov Šestajovice a žádným způsobem nezasahuje ani neovlivňuje 

žádné chráněné území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Ve vzdálenosti 

přibližně 1,0 km jihovýchodně začíná pásmo hygienické ochrany II.b jímacího území 

Jirny a Hroušany. Podél Jirenského potoka je dle územního plánu navržena plocha údolní 

nivy. 
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Při realizaci je dále nutno dodržovat standardní ochranná pásma inženýrských 

sítí. Jihovýchodním směrem od areálu vede trasa velmi vysokého napětí (20 m 

od krajního vodiče), dálnice D11 (100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice), podél 

komunikace č. II/611 - „Poděbradská“ silnice (15 m od osy přilehlého jízdního pruhu) 

vede nadzemní izolované vedení vysokého napětí (2 m od krajního vodiče).  

Další ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena stávajícími trasami 

inženýrských sítí vedoucími do areálu. 

 

1.2.3. Provedené průzkumy pozemku a objektu 

Ke zjištění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů staveniště bylo 

provedeno celkem 6 vrtaných sond do hloubky až 6m. Sondami byla zjištěna skladba 

zeminy skládající se z ornice na povrchu do hloubky 0,4 m, dále jíly od 0,4 m do 4,4 m a 

od  

4,4 m do hloubky 6,0 m byly zjištěny pískovce. 

Geologické poměry dokumentujeme následujícím vzorovým geologickým 

profilem, který nám upřesňují vrtané sondy V-11 až V-15: 

 

Hloubka:        Typ půdy: 

0,0 – 0,4 m ornice 

0,4 – 1,5 m jíl se střední plasticitou až jemně písčitý, světle hnědý, pevný 

1,5 – 2,0 m jíl se střední plasticitou až písčitý, rezivě hnědý, pevný 

2,0 – 2,7 m jíl silně písčitý až písek jílovitý, hnědý, pevný 

2,7 – 4,0 m jíl písčitý až jíl se střední plasticitou, světle fialový, pevný 

4,0 – 4,4 m jíl písčitý, fialový, pevný 

4,4 – 4,8 m pískovec silně až zcela zvětralý 

4,8 – 5,0 m pískovec silně zvětralý až mírně zvětralý 

5,0 – 6,0 m pískovec silně až zcela zvětralý, žlutohnědý, slabě zpevněný 

 Sondami nebyla zjištěna žádná podzemní voda. Trvalou přítomnost hladiny 

podzemní vody je možno očekávat v hloubce okolo 10 – 15 m pod terénem. 

 Bylo provedeno také měření výskytu radonu na staveništi. Dle výsledků měření 

byl zjištěn střední radonový index pozemku, což znamená, že je nutno provést ochranná 

opatření, aby nedocházelo k pronikání radonu do budovy. 

 

1.2.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Staveniště je převážně rovinaté, z části mírně svažité. Podle geodetického zaměření 

leží navrhovaná přístavba přibližně 6-8 výškových metrů nad úrovní hladiny Jirenského 

potoka. V případě významných úhrnů srážek dojde k rozlití vody na okolní pole. Stávající 

areál ani plánovaná přístavba nebude vzdutím hladiny potoka nikterak dotčena. 

V rámci přípravy staveniště budou provedena opatření proti zaplavení stavby 

případnou záplavovou vlnou z pozemku v okolí nově budovaného objektu. 

 

1.2.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Vzhledem k druhu a charakteru přístavby objektů SO 01 a SO 02 (administrativní 
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prostory a uzavřený sklad) se nepředpokládá žádný větší vliv na okolní stavby a pozemky. 

Manipulace ve skladech nepřináší nárůst hlučnosti či prašnosti. Na pozemcích sousedící 

se stavbou se nenachází skoro žádné inženýrské sítě (krátké úseky areálových rozvodů 

a přípojek), nejsou zde monitorovací či sanační vrty. 

Odtokové poměry – stávající stav areálu: vzhledem k rovinatosti pozemku srážková 

voda z nezpevněných a nezastavěných částí vsakuje do podloží. Ostatní srážky jsou 

odvedeny stávající dešťovou kanalizací do místní vodoteče. 

Odtokové poměry – navrhovaný stav: nově navržené střechy a zpevněné plochy 

budou odvádět dešťové vody. Ze střech přímo a ze zpevněných a manipulačních ploch 

přes odlučovač ropných látek do retenčního objektu situovaného podél dopravní 

komunikace a Jirenského potoka.  

 

1.2.6. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Plánované rozšíření stávajícího objektu společnosti P.K.SOLVENT bude využívat 

v maximální možné míře stávajícího napojení. Zejména dopravního, které bude i nadále 

ze severní strany z ulice Poděbradská. Areál P.K.Solvent je stávajícími přípojkami 

napojen na všechny sítě technické infrastruktury dostupné v lokalitě: vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrické rozvody silno i slaboproudé. Potřeba energií a médií 

navrhovaného rozšíření bude sanována připojením na vnitřní rozvody stávajícího 

objektu. Technický stav nebo kapacita přípojek areálu na infrastrukturu v lokalitě 

povětšinou neumožňují bezproblémové pokrytí potřeb rozšířeného distribučního centra – 

některé přípojky areálu jsou tedy rekonstruovány nebo nově navrženy. Jedná se o 

napojení na stávající nebo částečně upravené přípojky vnitřního plynovodu, elektrické 

rozvody nízkého napětí, slaboproudé rozvody, na venkovní manipulační plochy a 

souběžně projektovanou trafostanici, na rozvody venkovního osvětlení a systém SHZ. 

Nově budovaná bude likvidace srážkových vod, která bude napojena ze severní části 

objektu. 

Komunikace a zpevněné plochy: projekt se zabývá především funkčním 

rozšířením manipulačních ploch, parkovišti a zpevněnými plochami pro pěší. Všechny 

navržené plochy jsou napojeny na stávající již provozované zpevněné plochy či stavební 

objekty logistického centra. Pro účely projektu, ale i z hlediska realizačního, jsou 

komunikace – zpevněné plochy přehledně rozčleněny na následující části: 

 

Komunikace a manipulační plochy – těžký provoz – živičný povrch  

Parkoviště osobních vozidel – středně těžký provoz – zesílená skladba zámkové 

dlažby 

Skladová plocha – středně těžký provoz – zesílená skladba zámkové dlažby 

Chodníky – standardní skladba zámkové dlažby 

 

Venkovní rozvody vody: navržený vodovod je napojen na stávající potrubí PE 160 

v místě jeho odbočení do stávající haly. Po první hydrant je navrženo potrubí vodovodu 

z trub DN 150, dále pokračuje ke druhému (podzemnímu) hydrantu z trub DN 100. 

Vodovodní přípojka je navržena z trub DN 50. Potrubí vodovodu respektuje trasu 

navrhovaných inženýrských sítí. Potrubí je uloženo v souběhu s ostatními inženýrskými 
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sítěmi s minimálním krytím 1,50 m, přičemž min. spád je potrubí 0,3 %. 

Kanalizace splašková: jedná se o napojení splaškových odpadních vod ze sociálního 

zařízení objektu SO 01. Z kanalizační šachty před objektem SO 01 budou gravitačně 

odtékat do stávající kanalizační šachty. Gravitační část kanalizace je navržena 

z kanalizačních trub PVC KG (SN8).  

Likvidace dešťových vod: dešťové vody budou odváděny nově navrženou 

dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu umístěnou u komunikace Poděbradská 

souběžně s vodotečí Jirenský potok. 

Stabilní hasicí zařízení: systém jištění SHZ spočívá v rozvodu tlakové požární vody 

pod stropem objektu, který je napojený na automaticky ovládanou strojovnu – čerpadlo a 

zásobní nádrž požární vody. Nově navržený systém bude napojen na stávající strojovnu 

a nádrž. 

 

2. Charakteristika řešené stavby 

2.1. Účel užívání stavby 

P.K.SOLVENT s.r.o. je společnost zabývající se s drogistickým zbožím na trhu  

v ČR a SR. Hlavním zaměřením společnosti je velkoobchod a distribuce zboží klíčových 

výrobců drogistického zboží, organizace a provozování maloobchodní sítě̌ drogerií a 

výroba vlastní značky.  

V Šestajovicích společnost provozuje centrální logistické – distribuční centrum. 

Přístavbou distribučního objektu a administrativní části na vlastních pozemcích řeší 

investor problém nedostatečných kapacit.  

Do budoucna počítá společnost P.K.SOLVENT s dalším rozšířením. 

 

2.2. Architektonickostavební řešení 

Pozemky a stavby v lokalitě nepředstavují z urbanistického a architektonického 

hlediska významnou hodnotu, pro urbanistické a architektonické řešení stavby tedy 

nebyly stanoveny žádné podmínky. Je zřejmé, že se jedná o průmyslový halový objekt, 

jehož architektonický výraz je podřízen především funkčnosti a technickému řešení 

konstrukcí, popřípadě stávajícím objektům. Architektonický návrh zcela respektuje 

průmyslové využití objektů. 

 

2.3. Celkový popis stavby 

Objekt obdélníkového tvaru se rozděluje na dva objekty SO 01 a SO 02 a nachází 

východně od původního objektu. Právě na východní straně původního objektu dojde 

k propojení. Objekty jak SO 01 tak SO 02 jsou založeny na pilotách s rozšířenou hlavicí 

pro kotvení prefa sloupů. Celá nosná konstrukce je navržena jako železobetonová 

skeletová konstrukce (prefabrikovaná). Jedná se o sloupy, stropní průvlaky, stropní desky 

typu spiroll, stropní a střešní ztužidla, vaznice a střešní rámy. Konstrukce je opláštěná 

sendvičovými panely tl. 150 mm se zatepleným železobetonovým soklem. Vodorovná 

konstrukce v administrativní části objektu SO 01 v 1.NP je železobetonová deska, je 

uložená na hutněný násyp a v 2.NP se skládá ze stropních panelů spiroll již dříve 

zmíněných, které jsou zality betonovou mazaninou. Dále v regálovém skladu SO 02 je 
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železobetonová deska (drátkbeton) uložena na izolaci a na hutněném násypu. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří železobetonové sedlové (přímé) vazníky. Střešní plášť je tvořen 

trapézovými plechy, T.I. a krytinou z folie PVC. Sklon střešní roviny ploché střechy 

je  2% a je tvořen buď osazením vazníků a vaznic na sloupy rozdílných výšek nebo 

proměnnou výškou vazníku osazeného v rovině. Výplně otvorů v obvodových 

konstrukcích jsou navrženy plastové. Povrchové úpravy konstrukcí splňují v maximální 

možné míře protipožární normy a předpisy. 

 

 

2.4. Základní ekonomické údaje o stavbě 

Rozpočet je součástí přílohy č. 8. Rozpočet hlavního stavebního objektu 

 

2.5. Ekonomika zařízení staveniště 

Rozpočet pro zařízení staveniště je zpracován v příloze č. 6. Ekonomické vyhodnocení 

nákladů na zařízení staveniště 

 

2.6. Členění kompletní výstavby na stavební objekty 

SO 01 Administrativní dostavba 

Výška po atiku 10,8 m 

Zastavěná plocha 605 m2 

Obestavěný prostor 6475 m3 

Do 1.NP objektu SO 01 se vchází nově vybudovaným vchodem – pouze pro 

zaměstnance. Po průchodu turnikety se dostáváme do hlavní chodby, vpravo jsou 

dostupné šatny, umývárny a WC žen, vlevo totéž pro muže a společná denní místnost a 

kuřárna. Z hlavní chodby je přístup do SO 02. 

2.NP v SO 01 je přístupné pouze dlouhou chodbou z 2.NP stávajícího objektu. Nové 

únikové cesty dle PBŘS jsou navrženy pouze pro mimořádný případ, standardně nebudou 

využívány. 2.NP je navrženo převážně jako pokračování administrativních prostor, které 

jsou doplněny sociálním a technickým zázemím. 

 

SO 02  Regálový sklad 

Výška po atiku 10,8 m 

Zastavěná plocha 3310 m2 

Obestavěný prostor 34680 m3 

Přístavba regálového skladu je přístupná dveřmi z SO 01 a vraty z venkovního 

prostoru. Hlavním a nejdůležitějším propojením jsou vrata do stávajícího regálového 

skladu. 

Regálový sklad není stavebně členěn na menší úseky a podobjekty. Manipulace je 

většinou vysokozdvižnými vozíky a retraky, ručními prostředky. Sklad bude s okolními 

plochami vzájemně propojen soustavou otvorů, dveří a vrat. 

 

SO03  Nízký sklad 

Výška po atiku 9,9 m 
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Zastavěná plocha 4370 m2 

Obestavěný prostor 30665 m3 

Jedná se o přístavbu a rozšíření stávajícího objektu směrem na na jižní stranu. 

Přístavba nízkého skladu sestává z rozšíření stávající expedice, plochy skladu, vestavby 

zázemí pro sklady (vše v 1.NP) a čistě administrativní část (2.NP). 

 

SO04 Otevřený přístřešek 

Výška po atiku 5,4 m 

Zastavěná plocha 1800 m2 

Obestavěný prostor 10710 m3  

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, který navazuje na východní štít 

navrhovaného objektu SO 03. Otevřený přístřešek není nijak členěn. Je navržen jako 

otevřená plocha k uložení specifického zboží. 

 

SO05 Komunikace 

Jedná se o rozšíření manipulačních ploch, plochami pro dopravu v klidu (parkoviště) 

a zpevněnými plochami pro pěší. Všechny navržené plochy jsou napojeny na stávající 

zpevněné plochy jak už u objektu SO 01 tak u objektu SO 03. 

 

SO06 Venkovní rozvody vody 

Projektová dokumentace řeší prodloužení stávajícího vodovodu PE 160 až k objektu 

nově navržené haly nízkého skladu SO 03. Na prodloužený vodovod je napojen nadzemní 

hydrant, vodovodní přípojka do objektu SO 03, přičemž v místě přípojky je osazen 

podzemní hydrant pro odvzdušnění potrubí. 

 

SO07 Kanalizace splašková 

Stavební objekt řeší odvodnění splaškových odpadních vod z nově navržených 

objektů.  

Jedná se o napojení splaškových odpadních vod ze sociálního zařízení objektu SO 03 

a z objektu SO 01. Splaškové odpadní vody z objektu SO 03 gravitačně odtékají do 

čerpací stanice splaškových odpadních vod. Z čerpací stanice jsou přečerpávány do 

kanalizační šachty před objektem SO 01. Odtud pak gravitačně odtékají do stávající 

kanalizační šachty na splaškové kanalizaci areálu investora.  

 

Produkce splaškových odpadních vod: 

   Produkce splaškových odpadních vod je stanovena pro celkem 261 zaměstnanců 

   (SO 01-196 zaměstnanců + SO03 – 65 zaměstnanců) 

   - Denní produkce …… 261 zaměstnanců, 50 l/zam.sm =  13,05 m3/den 

   - Roční produkce …… 13,05 . 250 = 3 262,5 m3/rok  
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SO08 Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny nově navrženou 

dešťovou kanalizací do retenčního/vsakovacího objektu, umístěného při komunikaci 

II/611 (Poděbradská), souběžně s vodotečí Jirenský potok. 

 

SO09 Areálové osvětlení 

Je řešeno venkovní osvětlení nového parkoviště u objektu SO 01, skladové plochy při 

SO 02 a manipulační plochy při SO 03. Připojení rozvodů, zapínání a vypínání bude 

společné se stávajícími stožáry venkovního osvětlení. Stejná doba zapnutí a vypnutí 

venkovního osvětlení bude i nadále řešena pomocí spínacích hodin z rozvaděče  

P.K.Solvent.  

 

SO10 Oplocení areálu 

Nově navržené úseky oplocení se nacházejí podél východní, jižní a části západní 

hranice areálu spol. P.K.Solvent v Šestajovicích. Provedení navrhovaných úseků oplocení 

vychází ze stávajícího oplocení areálu. Nové branky nebo vjezdové brány se nenavrhují.  

 

SO11 Sadové úpravy 

Projekt  sadových úprav  

v blízkosti  nového  průmyslového  areálu  řeší  především výsadbu stromů v prostoru 

nově navrženého parkoviště a u oplocení a dále zpevnění svahů na jižním a jihozápadním 

okraji zájmové lokality. Účelem je vytvořit plně funkční pokud možno téměř 

bezúdržbovou izolační bariéru, která pomůže začlenit novou stavbu do okolního území. 

 

2.7. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd a přístup do stávajícího areálu a stávajících objektů zůstává bez jakýchkoli 

změn. Stávající zůstávají vjezdy, vchody i vjezd do skladů, expedice, administrativy. 

Přístavba skladu SO 02 a administrativní budovy SO 01 bude zpřístupněna po stávajícím 

příjezdu do areálu a z nově budované plochy parkoviště, která bude ze severní strany 

objektu. 

 

2.8. Bezbariérové užívání stavby 

 Podmínky bezbariérového užívaní staveb jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb             

v platném znění. 

 Provoz ve stávajících a nově budovaných skladech neumožňuje vzhledem              

k fyzické náročnosti a manipulaci ve výškách zaměstnání osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, z tohoto důvodu nejsou v projektu skladů navrhována speciální 

opatření pro pohyb výše zmíněných osob. 

 Stávající stav počítá s možností přístupu návštěv a zákazníků se sníženou 

schopností pohybu a orientace a tak jsou na stávajícím parkovišti před administrativní 

budovou zřízena vyhrazená parkovací stání, odkud je bezbariérový přístup do 1.NP a 

2.NP stávající administrativy, kde se nachází jak bezbariérové̌ přístupná pracoviště̌, tak i 
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jednací místnosti pro kontakt se zákazníky a prostory pro přijímání návštěv. Po celé trase 

přístupu jsou nejen odstraněny výškové stupně̌ vyšší než 20 mm, ale jsou provedena i 

ostatní předepsaná opatření pro pohyb tělesně a zrakově postižených. 

 

2.9. Bezpečnost při užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními a ostatními předpisy, které́ 

upravují podmínky bezpečného užívání staveb, zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb.  

o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost užívání stávajících prostor skladu  

a administrativy není nijak ovlivněna navrženou stavbou. 

 

2.10. Technické vybavení objektu 

Objekty SO 01 a SO 02 jsou nevýrobní objekty – není tedy instalována žádná výrobní 

technologie.  

Objekt je vybaven nevýrobními technologickými celky: 

PS 01 Stabilní hasicí zařízení 

PS 02 Samočinné odvětrávací zařízení 

PS 03 Elektrická požární signalizace 

PS 04 Záložní zdroj el. energie – (řeší zálohu kompletního areálu po dostavbě)  

PS 05 Zařízení pro skladování produktů 

 

2.11. Hygienické požadavky na stavby 

V 1.NP navrženého SO 01 budou realizovány šatny, umývárny, WC a denní místnost 

celkem přibližně pro 120 žen a 60 mužů. Tyto navržené prostory jsou spolu se stávajícími 

dostatečné pro dělnické profese i do budoucna i pro případné brigádníky. 

 

3. Jednotlivé technologické etapy přípravy území SO 01  

a objektů SO 01 a SO 02 

3.1. Charakteristika přípravy území a zemních prací 

3.1.1. Kácení dřevin 

Před započetím odstraňování ornice/humózní vrstvy bude celá plocha vyčištěna 

od volně rostoucích keřů, nízkých dřevin a bezcenného náletu. Travní porost se ponechá. 

Na ploše určené pro nový objekt SO 01 a SO 02 se nenachází žádné vzrostlé dřeviny / 

stromy a proto není nutné žádat o povolení ke kácení. Rozsah plochy je přibližně 8000 

m2, kde dojde k odstranění nízkých náletových dřevin.  

 

3.1.2. Hrubé terénní úpravy 

Hrubé terénní úpravy budou provedeny na úrovních 259,350 m.n.m., 550 mm pod 

konečnou niveletou živičných komunikací a zpevněných ploch, 480 mm pod konečnou 

niveletou manipulační plochy z betonové dlažby, 310 mm pod konečnou niveletou 

chodníku a 200 mm pod definitivní úpravou sadovnicky upraveného okolí stavebních 

objektů. HTÚ pod halovými objekty vychází ze stávajícího stavu (stávajících 

průmyslových podlah) – úroveň HTÚ je oproti podlahám snížena o 600 mm.  



 - 24 - 

U komunikací, zpevněných ploch a pod sadovnickými úpravami je skutečná 

úroveň HTÚ proměnlivá, kopíruje povrch konstrukce, resp. terénu. Výkopy pro 

základové pasy dělící stěny budou provedeny do nezámrzné hloubky -1,000 m. 

 

3.2.  Konstrukční řešení objektu 

3.2.1. Základové konstrukce 

Založení dostavby bude hlubinné na pilotách a základových patkách. Spodní část 

patky je tvořena pilotami a horní část tvoří kalich, do kterého budou vetknuty sloupy. 

Piloty jsou vetknuty do skalních hornin pískovců a jsou zhotoveny pomocí rotační 

technologie v průměru vrtu 600 a 750 mm.. Obvodové zdi budou založeny na 

prefabrikovaných základových prazích. Piloty včetně rozšířených hlavic pro vetknutí 

sloupů jsou navrženy z betonu a ocelové  výztuže. Základové pasy jsou navrženy 

z monolitického prostého betonu C16/20. Podkladní vrstvy podlah bude na vyrovnané 

zemní plány hutněný podsyp ze směsného kameniva frakce 4/32 v tloušťce 400 mm, která 

se bude hutnit po vrstvách 200 mm+200 mm v SO 02 a v objektu SO 01 je vyrovnaná 

zemní pláň  vrstva hutněného násypu štěrkodrtě frakce 4/32 tl. 300mm. Mezi kalichy pilot 

je v ose „2“ doplněn základový pas s úpravou pro vynesení požárně dělící stěny šířky  

450 mm. Konstrukce proarmovány/propojeny. Základ bude zároveň oddělovat ŽB 

podlahovou desku průmyslové podlahy haly od zateplené skladby podlahy 

administrativní části. Konstrukce ŽB vnitřního a ocelového vnějšího schodiště budou 

založena na základových pasech š. 450 mm a 600 mm. 

Materiály monolitické části: 

 Podkladní beton: C8/10-X0 

 Prostý beton: C16/20 

 Základové konstrukce: C25/30-XA1, XC2 

 

3.2.2. Svislé nosné konstrukce 

Celý objekt je z dispozičních a provozních důvodů rozdělen na dvě části – 

administrativní dvojpodlažní část SO 01 a regálový sklad SO 02. Nosné konstrukce horní 

stavby jsou tvořeny montovaným železobetonovým skeletem. Sloupy jsou průřezu  

400 x 400 mm (SO 01) a převážně 450 (400) x 500 mm (SO 02) a jsou z jednoho kusu. 

Konstrukce požárně dělící stěny v ose 2 je navržena jako vyzdívaná z přesných tvárnic 

Ytong P4-500 a v části ŽB schodiště jako ŽB stěna tl. 200 mm.  

 

3.2.3. Vodorovné konstrukce 

Pro uložení konstrukce stropu 1.NP Administrativní dostavby jsou sloupy 

opatřeny krátkými konzolami. Na nich leží dvojice průvlaků profilu „L“. Na průvlacích 

leží stropní panely Spiroll(jako stropní konstrukce SO 01). Celá konstrukce stropu je 

zmonolitněna vyrovnávací železobetonovou deskou tl. 50 mm. Kročejová izolace  

z minerální vaty je navržena o tloušťce 50 mm. Separační PE fólie oddělí minerální vatu  

od cementového potěru armovaného sítěmi. Na ni pak bude kladena buď keramická 

dlažba nebo koberec. Konstrukce střechy je tvořena vazníky profilu „T“ s proměnnou 

geometrií. V příčném směru je objekt ztužen zejména vazníky profilu „T“ a dále pak 

ztužidly. Obvodová ztužidla jsou navlečena na trny sloupů. Ve 2.NP SO 01 je ŽB 
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konstrukce doplněna ve východní části pomocnou ocelovou konstrukcí pro napojení na 

stávající ocelovou k-cí admin. nástavby.  

 

3.2.4. Schodiště 

Nově budovaná schodiště jsou pouze pořární, jsou součástí únikových cest 

v administrativní budově SO 01. Vnitřní schodiště je tříramenné a je tvořeno ŽB 

prefabrikáty. Venkovní schodiště je dvouramenné a je tvořeno ocelovou konstrukcí. 

 

Materiály prefabrikovaná část: 

Tyčové prvky (sloupy, vazníky, trámy, průvlaky, ztužidla, …) C35/45-XC1, 

C40/50-XC1 

Plošné prvky (základové prahy, …) C30/37-XC4, XF1 

Výztuž: ocel B500B 

 

3.2.5. Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce haly bude provedena jako lehká, montovaná. Je doplněná  

o světlíky a VZT osazenými na ocelových výměnách. Ve střešní konstrukci budou dále 

vyřezány otvory pro prostupy pro osazení technického zařízení. Uloženy budou na 

pomocných vynášecích profilech. Otvory budou v úrovni trap. plechů olemovány 

ocelovými profily. 

Na vazníky haly bude mechanicky kotvený pozinkovaný lakovaný trapézový plech   

ve sklonu 2,5% ke střešním vpustím. Na trapézový plech je uložena parotěsná zábrana, 

tepelná izolace z minerální plsti a EPS Grey, dále separační fólie a jako střešní krytina 

bude použita folie PVC-P (Fatrafol 810). 

Konstrukce střechy (skladba) je u SO 01 a SO 02 skoro stejná, liší se pouze tak, že  

u SO 01 je přidán minerální podhled ze strany interiéru. 

Úžlabí a zaatikové žlaby jsou bezespádové.  

 

3.2.6. Bourací práce 

Dojde také k bouracím pracem a to vybudovaní otvorů na východní straně 

původního objektu, kde dojde právě k napojení nového objektu pro průjezd retraků  

a demolici původního ocelového schodiště. 

 

3.2.7. Izolace 

 Hydroizolace: izolace proti zemní vlhkosti je řešena zejména s ohledem na střední riziko 

pronikání radonu z podloží a proti ztrátě záměsové vody při betonáži podlahy. Krytina na 

střeše je plastová PVC-P folie mechanicky kotvená k trapézovému plechu. 

Akustické: není pořeba opatření proti šíření zvuku. 
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3.2.8. Výplně otvorů 

Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou navrženy plastové, vrata jsou sekční. 

Samozřejmou vlastností je splnění požadavků protipožárních norem 

a předpisů. Povrchové úpravy konstrukcí budou v maximální míře už z výroby, v případě 

provádění až na stavbě budou voleny nátěrové systémy. 

 

3.2.9. Příčky 

Příčky v objektu jsou navrženy jako lehké sádrokartonové a jsou vyplněny 

minerální vlnou. Nosné profily příček jsou kotveny do stropní a střešní konstrukce.  

Ve vlhkých prostorách jsou příčky impregnovány. Jsou zde použity také protipožární 

příčky a prostupy potrubí a kabelů přes dělící konstrukce jsou utěsněny speciálními 

ucpávkami a označeny štítky. Nenosné vodorovné konstrukce splňují spíše funkci 

estetickou, tepelně izolační a kryjí rozvody. 

 

3.2.10. Povrchové úpravy 

Vnitřní: podlahy, stěny a stropy odpovídají jejich účelu a funkci dle místností. Malby 

budou provedeny po dokončení všech SDK konstrukcí a podhledů. Vnitřní budou 

provedeny z nátěrových hmot Primalex Plus v bílé barvě, musí být otěruvzdorné  

a propustné pro vodní páry. 

Venkovní: obvodové konstrukce jako je ŽB sokl budou opatřeny hydrofobním 

nátěrem. Tesařské výrobky lazurovacími nátěry. Zámečnické výrobky nátěry 

standardními nátěrovými systémy proti korozi. Klempířské výrobky jsou kombinací 

titanzinku.  

 

4. Situace stavby a popis staveniště 

4.1. Obecné informace o staveništi 

Stavba se nachází u obce Šestajovice na ulici Poděbradská. Situace stavby  

a dokumentace širších vztahů dopravních tras je uvedena v kapitole 2) Technická zpráva 

dopravních vztahů. Staveniště se nachází v katastrálním území Šestajovice u Prahy 

(762385). Celková plocha pozemku je 81872 m2 a plocha staveniště bude 25757 m2. Při 

realizaci objektu je nutné brát v potaz s původní halou, která bude v plném provozu a tak 

bude potřeba zohlednit nejen přístupy a příjezdy jednotlivých strojů, ale také brát ohled 

na bezpečnost osob kterých se bezprostředně dotýká pohyb v okolí staveniště. 

Pro dopravu na staveniště bude vybudována od hlavní komunikace staveništní 

cesta, která bude vybudována pouze dočasně, a to z betonového recyklátu uloženého na 

geotextílii. Materiál na staveniště bude převážně zajišťován nákladními automobily. 

Bude se zde pohybovat také těžká technika, jako jsou mobilní jeřáby nebo stroje na 

zřizování pilot. Není potřeba jakýchkoli záborů. 

Příjezdové trasy jsou vyznačeny v příloze č. 2 Situace širších vztahů, příjezdové 

trasy. 

Situace stavby s dopravním značením v příloze č.3 Dopravní značení na staveništi 

a v jeho okolí. 
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4.2. Zařízení staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením. Přístup na staveniště pro osoby bude 

možný pouze přes vrátnici, kde bude zřízen systém, který bude fungovat na bázi čtečky 

obličejů a jednotlivé pracovníky tak rozpozná a pustí na stavbu pod jejich přiděleným 

pracovním číslem. Dále bude možné přistupovat také přes branku pro dopravu materiálu, 

strojů a nářadí na staveniště s tím, že se každý před vjezdem bude muset nahlásit na 

vrátnici a zaevidovat vstup. Na staveništi se nachází také buňky pro stavbyvedoucí, 

skladovací buňky a buňky zajišťující sociální zázemí. Podrobnější popis zařízení 

staveniště je zpracován v části 5. Zásady organizace výstavby. 

 

5. Časový a finanční plán 
Časový a finanční plán stavby objektový je zpracován v příloze č. 4 Časový a finanční 

plán stavby – objektový 

 

6. Hlavní stavební mechanismy 
Hlavní stavební mechanismy jsou zpracovány v kapitole Návrh hlavních stavebních 

strojů a mechanismů. 

 

7. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Pracovníci budou proškoleni při vstupu na staveniště, kde se seznámí s platnými 

právními a ostatními předpisy s předpisy BOZP a PO a také s předpisy ohledně chování 

na pracovišti/staveništi. Tímto se zajistí dostatečná informovat pracovníků a v případě̌ 

porušení těchto ustanovení jim hrozí finanční postih až vykázání z provozovny. Je třeba 

dbát zejména na Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. V případě realizace stavby budou také poučeni dle nařízení 

vlády (dále jen NV) č.362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

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

a dle NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Práce, jež vyžadují určitou odbornou způsobilost, nesmí 

provádět pracovníci, jež tuto odbornou cti zdravotní způsobilost nesplňují.  

 

8. Stavebně technologické řešení 
Stavebně technologický projekt řešené diplomové práce se zabývá celou plánovanou 

stavbou objektů SO 01 a SO 02. Celá stavba bude oceněna programem Kros. Časový 

plán celé stavby bude zpracován v programu CONTEC. Návrh strojní sestavy bude 

zpracován pro zemní práce, základové konstrukce, prefabrikátové konstrukce  

a osazovaná střešní konstrukce a dokončovací práce. Technologický předpis, plán ZOV 

(Zásady organizace výstavby), KZP (Kontrolní a zkušební plán), technická zpráva 

zařízení staveniště̌ a výkres zařízení staveniště̌. Jako zvláštní příloha je zpracována 

příloha z oblasti pozemního stavitelství, detaily. 
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1.  Obecné informace 
Místo stavby: Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice  

2. Dopravní dostupnost 
Průmyslová oblast u obce Šestajovice se nachází východně od Prahy. Šestajovice se 

mají kolem 2500 obyvatel a leží v nadmořské výšce 254 m. Rozloha činí 5,46 km2. 

Stavba se nachází 3 km od středu obce. Je dopravně napojena přes neveřejnou 

komunikaci na veřejnou komunikaci ulice Poděbradská. 

Na stavbu budou dopravovány jak stroje, tak materiál. U silniční dopravy jsou limity 

stanoveny vyhláškou č. 341/2002 Sb., která určuje rozměry vozidel takto: šířka 2,55 m, 

výška 4 m, délka 16,5 m u návěsu a 18 m u přívěsu, hmotnost 48 t. Nejtěžší stroj, který 

bude dopravován je také nejdelší a jedná se o vrtnou soupravu, která svou délkou 

přesahuje 18m a hmotnosti převyšuje 44 tun. Dále nejdelší a také nejtěžší materiál bude 

železobetonová prefabrikovaná vaznice délky 22m a hmotnosti přes 16t. Je nutno pro 

přepravu stroje a materiálu zajistit povolení příslušného správního úřadu vydaného 

s předchozím souhlasem vlastníka komunikace, kterých se tento přesun bude týkat  

a souhlas pro přepravu od orgánu Policie České republiky. Tento přesun bude zajištěn ve 

večerních hodinách, aby nedošlo k omezení provozu.  

 

3. Doprava strojů 

3.1.  Stroje na zemní práce 

Dodavatel grejdru, rypadla, nakladače, smykem řízeného nakladače a hutnící 

techniky bude firma Marent, která má veškeré toto vybavení v blízkosti staveniště, tedy 

34,2 km. Dodavatel sídlí na ulici Radlická 220, Praha 5. 

 
Obrázek [1]: Mapa 

 

3.2.  Základové konstrukce 

Dodavatel základových konstrukcí je firma Zakládaní staveb a.s., která má 

k dispozici strojní sestavu pro hloubení pilot, výkopy pasů, osazování armokošů  

a betonáž. Firma má pobočku na ulici Dobronický 1371, Praha vzdálenou od místa stavby 

26,9 km. Z tohoto místa bude také dopravován nejtěžší stroj a to vrtná souprava. 
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Obrázek [2]: Mapa 

 

3.3.  Mobilní jeřáby a nákladní automobily 

Firma Hanys sídlící ve vzdálenosti 4,2 km na adrese Počernický 425 má 

k dispozici stroje jako jsou mobilní jeřáby a nákladní automobily vhodné pro přepravu 

velkých dílců, a tak bude využito jejich služeb při výstavbovém procesu. 

 

 
Obrázek [3]: Mapa 
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4. Doprava materiálů 

4.1.  Betonárna 

Beton, drátkobeton a sypké materiály budou dovezeny z blízkosti 4 km od 

staveniště z firmy Cemex, která se nachází na ulici F.V.Veselého. 

 Obrázek [4]: Mapa 

 

4.2.  Prefabrikované dílce 

Skeletová konstrukce bude dovezena z adresy Teplárenská 608/11, kde má výrobnu 

firma Prefa – Praha. Výrobna je vzdálená 18,7 km od místa stavby. 

 
Obrázek [5]: Mapa 

 

5. Půčovna nářadí 

Veškeré nářadí potřebné nářadí, pomocné lešení a menší mechanizace jako vibrační 

technika bude zapůjčeno u firmy Agile, která je vzdálena od staveniště 3,3 km na ulici 

Náchodská 491/50. 
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Obrázek [6]: Mapa 

 

6. Skládka odpadu 
Odpadový materiál bude odvážen na ulici Teplárenská 1620, kde dojde k vyložení 

odpadu u firmy Assmann, která poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování  

a využití odpadů. 

 
Obrázek [7]: Mapa 

 

7. Kritické body 
Kritické body příjezdových tras jsou vypracovány v příloze č. 2. 
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1. Realizace hlavních stavebních etap objektů SO 01 a SO 02.  

1.1. Zahájení stavby 

Zahájení stavby spočívá v předání staveniště hlavnímu zohotoviteli. Zhotoviteli 

se předá realizační projektová dokumentace a veškeré další potřebné doklady. Na 

staveništi musí být vytyčena část, kde bude probíhat dostavba nové části skladu. Výstavba 

započne jakmile bude provedena demolice původního oplocení z východní strany 

pozemku přibližne 350 m. Oplocení je tvořenodrátěným pletivem na ocelových 

sloupcích. Poškozené prvky oplocení budou likvidovány. Vybuduje se příjezdová 

komunikace ze severní strany pozemku. Tato komunikace bude tvořena betonovým 

recyklátem uloženým na geotextílii. Také dojde k dovozu staveništních buňek a jejich 

napojení na technickou infrastrukturu.  V této části dojde také k vybudování trafostanice, 

přípojky kanalizace, přípojky vody a přípojky vysokého napětí (VN). Přípojka elektrické 

energie VN bude začínat v trafostanici, kde bude také  elektroměr. Vodovodní přípojka 

bude ukončena ve vodoměrné šachtě, odkud bude rozvedena dále do staveniště. 

Kanalizační přípojka bude sloužit k napojení buňkoviště a na odvod staveništní odpadní 

vody zejména z oplachu aut, které budou vyjíždět mimo staveniště.  

 

1.2. Příprava území 

Příprava území spočívá zejména v pracech kácení nízkých dřevin, volně 

roustoucích keřů a bezcenného náletu. Travní porost se ponechá. Na ploše pro dostavbu 

se nenachází žádné vzrostlé dřeviny nebo stromy a proto není nutné žádat o povolení ke 

kácení. Rozsah plochy ze které budou odstraněny nízké náletové dřeviny je přibližně 

5000 m2. V průběhu přípravy území boudou také provedeny demontáže zejména 

ocelového požárního žebříku a  stávajícího ocelového požárního schodiště na východní 

straně původního objektu. 

 

1.3. Zemní práce 

Na staveništi se nachází vrchní humózní vrstva proměnlivé tloušťky (až  do cca 

40 cm). Tato vrstva, která je naprosto nevhodná jako podklad pro stavební konstrukce 

nebo komunikace, bude v rámci přípravy území odstraněna pomocí dozeru a využita na 

zúrodnění méně produktivních ploch po výstavbě, nebo odvezena pomocí nákladního 

automobilu s korbou na deponii určenou stavebním úřadem (cca 70% skrývky, odvoz do 

5 km). Poté začneme s vytvářením figur pilot. Pilot je ceklem 46 kusů. Figury pilot je 

nutné co nejpečlivěji vyměřit a poté může být zahájeno vrtání. Piloty jsou vetknuty do 

sklaních hornin pískovců. Zároveň při vrtání pilot bude probíhat ukládání pažnic  

a odvážení vykopané zeminy. Část zeminy, která nebude odvezena ze stavby, bude 

uložena na staveništní skládce a bude použita k dosypávání kolem základů. Piloty budou 

vrtány do hloubek -6,500 m a -7,500 m pod 0,000 m. Hlubinné piloty jsou průměru  

600 mm a 750 mm délek dle požadované únosnosti. Po dokončení vrtání pilot můžeme 

do vrtu začít vkládat armokoš pomocí stroje, který vrtal piloty. Po vložení armokoše dojde 

k betonáži pomocí čerpadla a současně k vytahování pažnic. Piloty jsou vyztuženy ocelí 

B500 a provedeny z třídy betonu C25/30. Poté začnou výkopové práce, kolem pilot pro 

kalichy, do kterých budou vetknuty sloupy. Hloubka kalichů pod úroveň +0,000 m je  
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- 2,000 m a průměru 1400 mm. Dále dojde k vyhloubení výkopů pro pasy tloušťky  

450 mm pro vynesení požárně dělící stěny a schodiště budou založena na základových 

pasech tl. 450 mm a 600 mm úrovní 0,200 horní hrany a -0,100 úrovně základové spáry. 

 

1.4.Základové práce 

Před provedením základových konstrukcí vyčistíme základové rýhy a jámy od 

hlíny a kamenů, které mohly během zemních prací popadat do výkopů. Po dokončení 

očištění může dojít k násypu podkladního štěrkového polštáře a následného zhutnění. 

Dále dojde k bednění základových hlavic a pasů systémovým bedněním firmy PERI, je 

nutné postupovat dle návodu výrobce a udržovat rovinnost  a svislost daného bednění. 

Kalichy jsou vyztuženy ocelí B500 a provedeny z třídy betonu C25/30. S ohledem na 

možné různé sedání kalicha a pasu budou konstrukce proarmovány/propojeny. Základ 

bude zároveň oddělovat ŽB podlahovou desku průmyslové podlahy haly od zateplené 

skladby podlahy administrativní části. Po vyřezání otvorů u stávajícího objektu budou 

podbetonovány otvory prostým betonem na kótu min. -1,300 m pro průjezd retraků. Je 

nutné zajistit koordinaci prací, aby nedocházelo k střetům vozidel a špatného umisťování 

směsi betonu. Po dokončení betonáže je nutná technologická pauza přibližně 7 dnů, nebo 

až stavbyvedoucí uzná za vhodné. Poté dojde k odbednění kalichů a pasů. Následně dojde 

k zasypávání stěn zeminou, která byla uložena a řádně zhutníme pomocí dusadel. Dále 

dojde k osazení sloupů do kalichů, dodělají se dobetonávky a průvlaky viz. hrubá vrchní 

stavba. Po osazení sloupů a průvlaků uložíme kolem celé stavby základové prahy dle 

dokumentace, které poslouží také jako bednění pro železobetonovou desku uvnitř 

objektu. Sokl hal bude proveden všude do výšky +600 mm, prefabrikovaný sokl bude 

betonová sendvičová stěna o celkové tl. 300 mm. Soklový panel bude uložen přímo 

na kalichy pilot. 

 

Řez objektem 

 
 

1.5. Hrubá vrchní stavba 

Nosná konstrukce haly je tvořena čtyřlodním traktem o rozponu  

3 x 22,4 m + 12,0 m s osovou vzdáleností rámů v příčném směru 11,5 m + 3 x 12,0 m. 

Základní rám tvoří prefabrikované sloupy průřezu 400/400 mm (sloupy obvodové)  

a 450/500 mm (sloupy vnitřní), na které jsou uloženy sedlové vazníky průřezu „T“ výšky 

1500 mm s ubíhanou spodní stojinou na rozpon 22,4 m se spádem horní příruby 2,5%  

a dále vazníky průřezu „T“ výšky 750 mm na rozpon 12,0 m s dodržením stejného spádu 

2,5%. V obvodových osách 1 a 11 jsou doplněny mezilehlé sloupy, rozteče sloupů jsou 

pak 2 x 5,75 m + 6 x 6,0 m. Sloupy jsou v patě opatřeny zdrsněním a vetknuty do kalichů 

základových konstrukcí, provádění sloupů se staví již při zemních pracích, z důvodu 

betonáže desky a uložení základových prahů. Světlá výška pod vazník je navržena  

8,15 m. Ve vnitřních osách 5 a 8, kde jsou vynechány mezilehlé sloupy (rozteč sloupů je 

pak 11,5 m + 3 x 12,0 m) jsou vazníky vynášeny střešními nosníky (výměny) průřezu „T“ 
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450/1150 mm osazené do vidliček sloupů. Světlá výška pod střešní nosníky je 7,620 m. 

Dále budou osazeny střešní vaznice výšky 1500 mm a délky 22,4 m a vaznicemi výšky 

750 mm a délky 12 m. Po obvodu haly v ose 1 a 11 jsou doplněna ztužidla průřezu 

200/400 mm a 250/400 mm. Ve štítové ose W jsou doplněny sloupy průřezu 400/500 mm 

a vazníky nahrazeny střešními trámy 250/450 mm uloženými ve stejném spádu jako 

sousední vazníky. Podél štítu v ose W v rovině střechy bude provedena ocelová ztužující 

konstrukce.  Pokládka skeletové konstrukce bude prováděna dvěma autojeřáby z hlediska 

efektivnějšího výstavbového procesu. Součástí konstrukce jsou kolem celé haly  

i administrativní přístavby navržené částečně zapuštěné železobetonové základové prahy. 

Prahy jsou navrženy jako sendvičové tl. 300 mm (140 mm nosná železobetonová deska, 

100 mm tepelná izolace, 60 mm krycí žb deska) s horní hranou na kótě +0,600 m (plná 

zapuštěná deska má kótu +0,700 m). Zbylá část objektu bude opatřena kovoplastickým 

polyuretanovým pláštěm. Konstrukce stropu u 1.NP administrativní budovy SO 01 bude 

osazena na sloupy, které jsou opatřeny krátkými konzolami, na nich leží dvojice průvlaků 

profilu „L“. Na průvlacích leží stropní panely Spiroll (jako stropní konstrukce SO 01), 

které budou osazovány pomocí autojeřábu. Celá konstrukce stropu je obedněna  

a následně vyztužena zálivkovou výztuží do spár dle projektové dokumentace.  

Po vyztužení je možno zalít betonem, zmonolitnit vyrovnávací betonovou mazaninou 

C20/25 tl. 40 mm. Poté dojde ke zvibrování pomocí vibrátorů a technologické pauze. 

Nově  budovaná  schodiště  jsou  pouze  požární  jako  součást  únikových  cest      

v administrativní dostavbě (SO 01). Tříramenné, ŽB, s pravotočivým smyslem výstupu 

je navrženo u stávající východní fasády. Nosnou konstrukci schodiště tvoří 

prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena kotvená na základový pas (trny), ŽB prefa 

průvlak mezi 1. a 2.NP a ŽB prefa nosné stěny tl. 200 mm uložené na zákl. pasy. Zábradlí 

je ocelové, kotvené do schodnic pomocí ocel. prvků, horní hrana je opatřena madlem. 

Druhé únikové schodiště je venkovní, dvouramenné, ocelové, se dvěma schodnicemi  

a přímou výstupní čárou. Je umístěno těsně k východní fasádě admin. dostavby. Nosnou 

konstrukci schodiště tvoří nezávislá ocelová k-ce, sestávající z ocel.schodnic a sloupů  

s vodorov. nosníky, kotvenými na ŽB základové pasy. Zábradlí je taktéž ocelové, kotvené 

do schodnic pomocí ocel. prvků, horní hrana je opatřena madlem. Veškeré prvky budou 

montovány z mobilního autojeřábu. Dále dojde k vyzdívce konstrukce požárně dělící 

stěny v ose 2, která je navržena jako vyzdívaná z přesných tvárnic Ytong P4-500. Během 

výstavby hrubé vrchní stavby dojde také k demontáží stávající východní fasády (fasádní 

panely, výplně otvorů a ocelové konstrukce), aby nově budovaný objekt mohl být 

naásledně spojen se stávajícím objektem. Bourací práce budou spočívat zejména ve 

vybudování 6 kusů nových otvorů pro průjezd retraků o velikosti 3300/2600 x 4000,  

do stávajícího regálového skladu na východní fasádě. Otvory budou sloužit jako hlavní 

propojení mezi SO 02 a stávajícím skladem. Dále bude proveden otvor pro sekční vrata 

ve stávající fasádě, který bude z části ve fasádních panelech a z části přes sokolový 

železobetonový panel. Z obou stran nově budovaných otvorů pro průjezd retraků 

do stávajícího regálového skladu budou osazeny ochranné sloupy průměru 200 mm, 

výšky 2 000 mm. 

 

 



 - 39 - 

Řez objektem: 

 
 

1.6. Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce haly bude provedena jako lehká, montovaná. Je doplněná  

o světlíky a VZT osazenými na ocelových výměnách. Ve střešní konstrukci budou dále 

vyřezány otvory pro prostupy pro osazení technického zařízení. Uloženy budou na 

pomocných vynášecích profilech. Otvory budou v úrovni trap. plechů olemovány 

ocelovými profily. Na vaznice haly bude mechanicky kotvený pozinkovaný lakovaný 

trapézový plech  ve sklonu 2,5% ke střešním vpustím. Úžlabí a zaatikové žlaby jsou 

bezespádové. Skladba střešní konstrukce ze strany interiéru je parotěsná PE folie, tepelná 

izolace z minerální plsti tl. 2x30 mm s oboustranným posunem spár, tepelná izolace EPS 

Grey 100 tl. 80+100mm ve dvou vzájemně se překrývajících vstvách, separační folie  

a krytina Fatrafol 810, která je mechanicky kotvená k trapézovému plechu. Souběžně 

s pokládkou krytiny začínají práce opláštění haly a ulokládáme odpadní vnitřní svody. 

K lemování prostupů střechou bude použito systémových prvků, jež jsou dodávkou 

střešního pláště. V případě poruchy odvodnění vnitřního svodu je navržen u objektu na 

straně východní atiky bepzečnostní přepad. Po dokončení střešní konstrukce se dodělají 

veškeré oplechování střechy, atik atd. Klempířské prvky budou vyráběné po doměření na 

stavbě z plechů z vysoce jakostního pozinkovaného plechu o tloušťce 0,7 mm. 

Pozinkované plechy jsou z výroby povrchově upraveny lakováním na požadovaný odstín 

RAL. Všechny klempířské konstrukce ve styku s hydroizolační folií musí být  

z poplastovaného plechu. Během dokončování oplechovní střešní konstrukce uvnitř 

objektu montujeme kanalizace, vodovod, vzduchotechniku, jelikož po dokončení podlah 

bude třeba vytvořit kovový rastr pro sádrokartonové a minerální podhledy. Ve střešním 

plášti SO 02 jsou osazeny prosvětlovací světlíky a zároveň i odvětrávací SOZ světlíky 

rozměru 1,8/2,8 m celkem 18 kusů. V 2.NP administrativního patra jsou světlíky 

1,2/1,7 m 5 kusů, 1,5/1,5 m 14 kusů a 1,0/2,0 1 kus. Světlíky jsou osazeny na ocelovou 

zateplenou světlíkovou obrubu. Světlíky jsou navrženy jako obloukové (SO 02) a bodové 

kopulové (SO 01), s hliníkovou nosnou konstrukcí z přírodního hliníku, zasklené 

polykarbonátem. Kotevní konstrukci světlíku tvoří ocelová podsada z plechu, zateplená 

na venkovním líci minerální vatou tl. 100 mm a zaizolovaná PVC fólií napojenou 
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na střešní PVC fólii. Zasklení z polykarbonátových desek tl. 32 mm (pětistěn) 

s maximálním součinitelem prostupu tepla US,MAX = 1,5 W/m2K v čirém provedení. 

 

Řez objektem: 

 

 
 

1.7. Betonáž základové desky a stropní desky 

Před zahájením betonáže základové desky dojde k uložení hrubých rozvodů stavby. 

U objektu SO 02 v první řadě dovnitř stavby nasypme podsyp ze směsného kameniva 

frakce 4-32 mm ve tloušťce 400 mm (ukládáno ve 2 vrstvách po 200 mm a hutněno), 

následně dorovnáme zemní desku prosívkou frakce 0-4 mm tl. 20 mm. U objektu SO 01 

dojde v první řadě k hutněnému násypu ze štěrkodrtě frakce 4/32 a tl. 300 mm.  U objektu 

SO 02 a uložíme svařovanou plastovou fólii proti zemní vlhokosti a radonu oboustranně 

chráněnou geotextílií o tl.1,5 mm a můžeme začít s betonáží železobetonové desky  

tl. 200 mm vyztuženou sítěmi při dolním líci 6/100x6/100, drátkobeton a povrchem se 

vsypem panbex, který bude následně strojně hlazen.  U objektu SO 01 dojde také 

k vyrovnání a k uložení betonářské sítě 6/100x6/100 a betonáže podkladní 

železobetonové desky tl. 150 mm betonem C20/25, deska bude zvibrována a zhutněna 

pomocí vibrátorů, poté dojde k uložení systémové izolace proti zemní vlhkosti, která mé 

také atest proti pronikání z radonu z podloží (svařovaná plastová folie tl. 1,5mm).  

U objektu SO 01 v 1.NP dojdé také k pokládce tepelné izolace z EPC 150 s tloušťky 

80mm, na ni separační fólii cementový potěr C16/20 armovaný karisítěmi tl. 55 mm. Dále 

v 2.NP objektu SO 01 dojde k položení desky z minerální vlny Steprock ND tl. 40 mm, 

na ni separační PE fólie proti úniku záměsové vody z betonování následné vrstvy, což je 

betonová mazanina C20/25, která je armovaná KARI sítěmi tl. 50 mm a hlazená. 

Povrchové úpravy budou dokončeny behěm dokončovacích prací. 

Ve styku podlahové desky haly s administrativní dostavbou budou oba systémy 

oddilatovány. Dilatace podlahy (včetně administrativy) bude řešena rozdělením 

konstrukčními dilatačními spárami napříč objektem v celé tl. podlahové desky a dále 

rozdělením dodatečně prořezanými dilatacemi do hloubky 40 mm v rastru 6x6 m. Spáry 

budou vysáty a očištěny od nečistot, vytěsněny mirelonovým provazcem a vyspárovány 

trvale pružným polyuretanovým tmelem. Železobetonová deska bude oddilatována 

od konstrukcí (stěna, soklový panel, sloup ...) pěnovým PE - mirelonem. Požadovaná 

rovinnost podlah bude splňovat požadavky ČSN. 
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1.8. Opláštění haly 

Opláštění haly započne jakmile bude dokončena betonáž drátkobetonové podlahy 

v SO 02 a podlahy v SO 01 z důvodu pojezdu plošiny k instalaci panelů. Opláštění haly 

bude probíhat od horní úrovně sendvičových ŽB panelů, tj. +0,600 mm, je provedeno ze 

sendvičových minerálních panelů Kingspan tloušťky 150 mm kladenými vertikálně. 

Systémové spoje panelů budou doplněny izolačními pásky/protmeleny proti zatékání 

srážkové vody. Nosná konstrukce objektu SO 01 je od firmy Metsec skládající se 

z nosných profilů stejně jako nosná konstrukce panelů objektu SO 02, které jsou uloženy 

na paždíkách. Z důvodu přístavby ke stávajícímu vysokému skladu a administrativní 

budově je dle požárně bezpečnostního řešení stavby navržena odolnost dělící stěny  

EI 45,30 DP1. Stávající sendvičový panel bude demontován a nahrazen minerálním 

panelem tl. 80 mm  kladeným vertikálně. Obvodový plášť admninistrativní nástavby SO 

01 bude vícevrství, vnější vrstva bude tvořena vertikálně kladenými minerálními panely 

o tloušťce 150 mm a z vnitřní strany bude k panelům přisazena předsazená stěna 

z minurální izolace tloušťky 80mm mezi nosnou konstrukci tloušťky 100 mm  

a zapláštěná SDK obkladem tloušťky 12,5 mm. Barevné členění stavby je přizpůsobeno 

stávajícímu objektu, tedy v barvách žluté RAL 6034 a modré RAL 1002, barevná úprava 

vnitřní je šedobílá RAL 9002. Opláštění lze ovšem provádět až po dokonření celé 

skeletové a stropní konstrukce. Panely budou kaldeny vertikálně to znamená, že 

postupujeme od rohu objektu ve směru montáže až po poslední krajní panel, který se 

případně podélně seřízne. V případě řešení ukončení kolem výplní oken, dveří, vrat lze 

panely též dle potřeby na místě dopupravit seříznutím. Panely je potřeba před upevněním 

řádně dotlačit k podélnému spoji a zkontrolovat jejich umístění. Ukotvení panelů bude 

pomocí samovrtných šroubů do ocelové konstrukce. Na závěr dojde k upevnění 

klempířských lišt, žlabových prvků. Po dobu montáže budou mít prvky na sobě 

ochrannou fólii, kterou je nutno odstranit nejpozději 10 týdnů od dodávky na stavbu nebo 

do 4 týdnů od montáže panelů. Na vnějším líci obvodového pláště nad dveřmi do 

administrativní dostavby a nad sekčními vraty do dvoupodlažního skladu budou osazeny 

krycí markýzy z ocelového plechu. 

 

Pohled: 
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1.9. Provádění příček, hrubých instalací a osazování výplní otvorů 

Po montáži vzduchotechniky a rozvodů, které patří pod strop náseduje montáž 

rastru podhledů, aby mohlo dojít k upevnění příček. Rastry (systémové profily) jsou 

zavěšeny ze spodu k trapézovému plechu pomocí samořezných šroubů. Profily, které 

budou ve styku s okolními konstrukcemi, se podlepí samolepící páskou Knauf z důvodu 

lepší tepelné a zvukové izolace. Na podhled a podlahu se připevní UW profily pomocí 

vrutů a hmoždinek po 1m. Do UW profilů se od kraje místností vkládají stojky  

z CW profilů a připevní se k profilu u země a podhledu. V místě budoucích zařizovacích 

předmětů a v místech, kde budou zavěšeny těžké předměty, je nutné vložit další stojinu 

nebo výměnu pro lepší stabilitu. Po dokončení montáže kovové konstrukce příček se 

provede pouze zaklopení spodní části příček, které bude sloužit jako bednění pro pozdější 

vylití samonivelačních podlah. Poté, co dokončíme montáž příček, provedeme hrubé 

instalace elektromontáží, které procházejí příčkami. Protáhnou se stojinami a podhledy 

podle montážního schématu. Po dokončení samonivelační vrstvy podlah a technologické 

přestávce je možné zahájit dokončení opláštění příček a dodání tepelné izolace (minerální 

vlny) mezi příčky, která je v tloušťce 80mm. Poté může dojít k záklopu příček. Příčky 

jsou navrženy jako lehké sádrokartonové v tl. 100 - 150 mm. Ve vlhkých provozech je 

použito impregnovaných desek. V admin. budově jsou provedeny předsazené 

příčky/předstěny. 

Prostupy potrubí a kabelů přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny 

speciálními ucpávkami a označeny štítky. Styk trapézových střešních plechů  

a protipožárních příček bude utěsněn protipožárním tmelem. Jsou použity různé typy 

požárně odolných SDK konstrukcí a příček se zvýšenou zvukovou odolností. 

Vnější vrata o rozměrech 3000×3400 mm do prostoru 1.NP dvoupodlažního 

vysokého skladu budou provedena jako sekční zateplená, s elektrickým pohonem 

umístěným v horní pozici. Pro plynulý průjezd retraků mezi stávajícím vysokým skladem 

a SO 02 jsou vybudovány otvory 4x 3300x4000 mm a 2x 2600x4000 mm.  

Dvoukřídlové dveře 2000x2000 (4ks) v ose W jsou přesunuty ze stávající štítové 

stěny v ose R. Budou přesunuty i ocelové rámy, popřípadě zámečnicky upraveny pro 

novou polohu. Dveře v ose 11 budou ocelové, zateplené, plné. 

Vstupní/komunikační dveře do admin. dostavby SO 01 o rozměrech 

900(400)/2000 mm a 1100x2000 mm (CHÚC) budou zateplené ocelové. Dveře 

1600x2000 mm budou ocelové plné. 

Okenní výplně otvorů ve východní a jižní fasádě pro přisvětlení regálového skladu 

jsou použity ze stávající štítové stěny v ose R. Všechna okna v obvodovém plášti 

administrativní dostavby (SO 01) jsou navržena z plastových profilů, z vnitřní i vnější 

strany v bílém provedení. 
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1.10. Dokončovací práce 

Při dokončovacích práce je důležité odsouhlasení investora na jednotlivé 

materiály, které budou v této etapě použity. Jedná se především o designovou stránku 

(barva, rozměr, textura, pohledový materiál). 

 

Podhledy: 

Pracovíníci provádí instalaci podhledů ze spodu přivrtáním desek k rastru dle 

pracovních postupů a postupů výrobce. Veškeré otvory, které je potřeba do 

sádrokartonových a minerálních desek provést, je nutné nahlásit firmě která podhledy 

dělá, aby bylo možné otvory vyřezat. V objektu SO 01 administrativní část jsou navrženy 

skládané zavěšené minerální podhledy o rozměrech 600/600 mm. V umývárnách jsou 

podlhedy z minerálních desek impregnovaných proti vlhku s omyvatelným povrchem. 

V místech světlíků jsou minerální desky nahrazeny průsvitnými formáty. Nenosné 

vodorovné konstrukce – jedná se především o konstrukční vrstvy stropu se speciální 

funkcí jako je estetika, tepelně izolační funkce a krytí rozvodů. 

 

Vnitřní výplně otvorů: 

Vnitřní dveře budou laminátové nebo dýhované (dýha světlý buk) v ocelové 

zárubni do SDK konstrukce. Vnitřní okna v kancelářích jsou navržena jako plastová 

pevná, rám v požadované bílé barvě. 

 

Podlahové krytiny, obklady a dlažba 

Je nutné dodržet všechny technologické procesy podle technologického postupu. 

V objektu SO 01 jsou navrženy ve většině místností keramické dlažby protiskluzové. Je 

důležité, aby podlahy z keramické dlažby byly po celé výšce , tedy včetně povrchové 

úpravy dilatovány! V místnostech jako je záložní zdroj a sklad je cementový potěr. 

V místech chráněné únikové cesty je hlazený beton. V chodbě je navržen povlak PVC.  

V sociálním zázemí, kuchyňkách a denní místnosti budou stěny obloženy keramickým 

obkladem do výšky 2200 mm, konkrétně dle dokumentace (např. kuchyňky). Přesný druh 

a navržené formáty jsou uvedeny v technické specifikaci. Ve všech případech se jedná  

o keramické obklady a dlažby např. RAKO. Použití obkladů včetně výšek je uvedeno  

v příslušných tabulkách místností v půdorysech. 

 

Malby,obklady, omítky a nátěry: 

Podlahy, stěny, stropy – obecně odpovídají účelu a funkci místnosti, přehledný 

popis je obsažen v legendách místností v půdorysech jednotlivých podlaží. 

 

Malby budou provedeny po konečném provedení všech SDK konstrukcí  

a podhledů. Nejprve se provede penetrace SDK desek a poté se provedou minimálně  

3 vrstvy nátěru. Vnitřní malby budou provedeny z nátěrových hmot Primalex Plus v barvě 

bílé, které jsou otěruvzdorné a propustné pro vodní páry. 

 

Omítkou jsou opatřeny požárně dělící stěny rozdělující objekty SO 01 a SO 02. 

Jedná se o omítku hrubou jednovrstvou. 
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Nátěry ocelových konstrukcí budou na očištěný a odmaštěný povrch ve  

3 vrstvách, 1x základní nátěr a 2x vrchní krycí nátěr.  

 

Tesařské a truhlářské výrobky - nátěry mořidly, transparentními lazurovacími 

nátěry. 

Zámečnické výrobky – nátěry standardními nátěrovými systémy, pozinkovány, 

poplastovány, provedení z nerez oceli, provedení z ušlechtilých kovů. 

 

Klempířské výrobky – kombinace titanzinek tl. 0,7 mm a ocelové plechy lakované 

z výroby. Všechny klempířské konstrukce ve styku s hydroizolační PVC folií musí být  

z poplastovaného plechu. 

 

Čistící zóny – čistící zóny se nachází v místnosti č.104 o rozměru 1500x1500 mm. 

 

2. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

2.1. Systém řízení jakosti 

Generální dodavatel stavby určí na stavbu nezávislý orgán dozoru pro jakost, 

který je akreditován státní zkušebnou, pokud by vznikly na stavbě spory mezi investorem 

a dodavatelem. Dále je zpracován kontrolní a zkušební plán viz. kapitola 11 a 12, ve které 

jsou stanoveny všechny zkoušky na danou technologickou etapu výstavby předepsané dle 

norem ČSN a EN. Dodavatel stavby je povinen předložit atesty, doklady a návody od 

konstrukcí, materiálu, zařízení, dále dokumentaci skutečného provedení a předepsané 

revizní zprávy. Je nutné také předat všechny záruční listy od zabudovaných zařízení 

stavby a materiálů stavby, na které se vztahuje záruka. Investor si přeje minimální záruku 

64 měsíců. 

 

2.2. Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby může 

dojít k lokálnímu zvýšení prašnosti či hladiny hluku. Z charakteru výstavby vypovídá, 

že nemůže dojít k úniku toxických látek. Pro přepravu sypkých či kapalných látek budou 

použity vhodné dopravní prostředky. Je nutné dbát o řádný technický stav strojního parku, 

především nesmí docházet k úniku ropných produktů (nejen při provozu, ale i při 

skladování a manipulaci). Mechanizační prostředky opouštějící stavbu a vyjíždějící 

na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěny. Bude dodržena plynulost prací 

stavebních strojů s tím, že budou zastavovány motory v době přestávek. Veškeré stroje, 

které budou nasazeny, musí být v dobrém technickém stavu a mít potřebnou technickou 

způsobilost pro provoz a nesmí do ovzduší vypouštět příliš mnoho škodlivých látek. 

Stroje musí být pravidelně kontrolovány a mít pravidelnou údržbu Očista strojů je 

zabezpečena před vjezdem na veřejnou komunikaci. Na staveništi je povinnost udržovat 

pořádek a průběžně odstraňovat ze svých pracovišť odpadový materiál a ukládat na místo 

jim určeným/na místa vyhrazená. 

Jednoduchá technologická zařízení pro skladování (stojany, regály) nemohou 
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negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Navrhovaný záměr je ekologicky přijatelný a nemá negativní vliv na životní 

prostředí. 

Více viz. kapitola Zásady organizace výstavby, kde je také zpracován katalog 

vznikajících odpadů. 

 

2.3. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Tato činnost se řídí Vyhláškou č. 93/2016 Sb., tedy vyhláškou o Katalogu odpadů 

a Vyhláškou č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů. Katalog odpadů je uveden v kapitole 

Zásady organizace výstavby. 

 

2.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Z hlediska bezpečnosti práce musí být pracovníci seznámeni se staveništěm, 

proškoleni v oblasti BOZP a PO, seznámeni s riziky možnými při provádění prací  

a seznámeni s aktuálními pracemi na staveništi. Veškeré stavební práce musí být 

prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy. Generální dodavatel stavby 

by měl mít na jednotlivé prováděné práce vypracován platný technologický předpis  

a seznam rizik. Hlavními dodržovanými legislativami jsou Nařízení vlády 591/ 2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci staveništi 

a Nařízení vlády 362/ 2005 Sb., veškerá práva a povinnosti se řídí zákonem  

č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro vybranou 

technologickou etapu je zpracována v samostatné kapitole. 

 

2.5. Požární ochrana  

Před zahájením stavby je nutné zajistit požární ochranu staveniště dle zákona  

č. 203/1994 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 

 č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 

a zákona č. 40/1994 Sb. Práce na staveništi musí být prováděny tak, aby bylo v maximální 

možné míře vyloučeno riziko vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku.  

V případě vzniku požáru voláme první 112, nebo 150, dále nahlásíme vedoucímu 

zaměstnanci a shromáždíme se na nejbližší shromažďovací místo. Staveniště bude 

vybaveno přenosnými hasicími přístroji. Dále přenosnými hasicími přístroji bude 

vybavena také vrátnice a buňky stavbyvedoucích. Hydranty pro hašení se nachází 

v blízkosti 300 m od výstavby v areálu investora. Je nutné vypracovat pro stavbu daný 

řád a v průběhu výstavby dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Název stavby: P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE 

Místo stavby: Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice  

Parcely: st. 1531/1, st. 1531/2, 379/12, 400/3, 400/4, 400/5, 400/19, 400/34, 

400/35, 400/37, 400/38, 400/39, 437/2, 437/3, 437/4, 437/21, 437/22, 437/23, 446/3, 710- 

vše v k.: Šestajovice u Prahy (762385)  

Předmět projektové dokumentace: Novostavby (přístavba), stavba trvalá, 

nebytová 

Údaje o stavebníkovi: P.K.SOLVENT s.r.o., K Žižkovu 640/9, Vysočany,  

190 00 Praha  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: ING. ZDENĚK TOMEK - 

STAVEBNÍ FIRMA a.s., Rejskova 65/17, 779 00  Olomouc – Hodolany 

 

1.2. Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku investora P.K. Solvent s.r.o. v k.ú. Šestajovice 

u Prahy (762385). Staveniště splňuje požadavky na zařízení staveniště dle Nařízení vlády 

č.591/2006. Plocha staveniště včetně komunikací 12597 m2, navrhovaná zastavěná 

plocha objektu SO 01 a SO 02 bude 3911 m2. 

Stávající sjezd na pozemek a do areálu je z komunikace č. II/611 - „Poděbradská“ 

silnice. Toto stávající napojení na dopravní infrastrukturu je dostačující i pro příjezd 

běžných stavebních mechanismů ve fázi výstavby. 

Po celou dobu bude staveniště oploceno drátěným průhledným plotem o výšce  

1,8 m. Staveniště je přístupné ze severní strany, kde bude zřízena příjezdová a pěší 

komunikace a zpevněna recyklovaných betonových panelů. Ve fázi výstavby bude 

veřejnost i všichni dotčení dopravci předem seznámeni s dopravním omezením a pravidly 

pohybu po areálu. 

Vchod a východ ze staveniště bude možný pouze přes vrátnici, která bude 

opatřena hlídací službou a systémem na rozpoznávání obličejů, který vpustí povolané 

osoby do stavby. Bude také možno dostat se do staveniště skrze bránu širokou 5 m 

opatřenou závorou. Tento systém je navržen z hlediska bezpečnosti a zabránění vstupu 

nepovolaných osob na staveniště/pracoviště.  

 

2. Technická zpráva 

2.1. Zpracování 

Technická zpráva byla vyhotovena dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve smyslu rozsahu a obsahu 

dokumentace části B, bodu B. 8 – Zásady organizace výstavby. 

 

2.2.Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, stavebními kontejnery, 

mobilními toalety, pomocným mobilním lešením. Umístění prvků je zakresleno do 
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výkresu Zařízení staveniště. Potřebný materiál bude v průběhu stavby dovážen pomocí 

nákladních automobilů. 

 

Maximální spotřeba vody se určuje proto, abychom mohli navrhnout správnou 

dimenzi potrubí vodovodní přípojky. Rozhodující jsou potřeby vody pro účely hygienické 

a výstavby. Vzhledem k tomu, že tato technologická etapa nevyžaduje žádné mokré 

procesy, bude přípojka dimenzována pouze na potřeby pro hygienické účely, které se 

odvíjí od maximálního počtu pracovníků na stavbě v určitý okamžik. 

 

Výpočet maximální spotřeb vody pro zařízení staveniště 

 Účel M.j. Množství 

m.j./den 

Střední 

norma l 

Potřebné 

množství 

Provozní 

účely 

Ošetřování 

betonu 

m3 1 200 3540 

Provozní 

účely 

Mytí vozidel 

osobních 

ks 1 1300 1300 

Provozní 

účely 

Mytí vozidel 

nákladních 

ks 1 300 300 

Provozní 

účely 

Zdění  

z tvárnic 

m3 98 250 2500 

Provozní 

účely 

Výroba 

betonové 

směsy  

a ošetřování 

mísících 

zařízení 

m3 1 250 250 

Celkem     7890 

Hygienické 

účely 

Sociální 

zařízení 

Zam./směnu 9 40 360 

Hygienické 

účely 

Sprchy Zaměstnanec 9 45 405 

Celkem     765 

 

Výpočet sekundové potřeby vody na stavbu Qn 

Qn=(Pn * kn) / (t * 3600) 

Qn=(4690 * 1,5 + 2695 * 2,7) / (8 * 3600) 

Qn=0,48 l/s * 1,25 (25% ztráty) 

Qn= 0,6033 l/s 

Návrh dimenze: Qn 0,65 = DN25 

Qn… vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn…spotřeba vody (l) na směnu, den atd., určená z tabulek 

kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, určený z tabulek 

t…doba odběru vody (hod) 
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Navrhuji provizorní staveništní přípojku dimenze DN50, i když mi ve výpočtu 

vyšla dimenze DN 25 umožňující průtok 0,65l/s z důvodu vypočítaného maximálního 

průtoku 0,6033 l/s z důvodu náhlých a nepředpokládaných odběrů. Zbývající rezerva 

pokryje případné další potřeby vody. 

 

Provizorní kanalizační přípojka 

Stavební buňky jsou napojeny na dočasně vybudovanou kanalizační přípojku  

o průměru DN 150. Kanalizační přípojka bude provedena z materiálu KG SN8. Přípojka 

bude napojena na původní kanalizaci. 

 

Maximální příkon elektrické energie 

Množství potřebné elektrické energie se určí ze složek potřebných pro staveništní 

buňky a pro přístroje či mechanismy používané na stavbě. Přípojka nízkého napětí bude 

napojena do stávajícího rozvaděče a opatřena elektroměrem v původním objektu. 

Typ buňky Počet buněk Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Obytná BK1 4 Osvětlení = 2*0,036+2*0,06 

Otopné těleso = 2 

8,4 

Sanitární SK1 2 Osvětlení = 2*0,036+2*0,06 

Otopné těleso = 2*2 

Boiler = 2,2 

12,2 

Vrátnice 1 Osvětlení = 2*0,036+2*0,06 

Otopné těleso = 2*2 

4,2 

Celkem P1 24,8 

 

Strojní zařízení Počet kusů Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Stavební výtah 1 5,5 5,5 

Šikmý výtah 1 1,2 1,2 

Motorová pila 2 4,2 8,4 

Úhlová bruska 2 2,2 4,4 

Svářovací automat 1 4,6 4,6 

Ruční svářečka 

plastů 

2 1,6 3,2 

Svářečka 

oblouková 

1 2,5 2,5 

Vrtačka 4 0,92 3,68 

Ponorný vibrátor 1 2,3 2,3 

Stavební míchačka 1 4 4 

Omítací čerpadlo 1 4 4 

Bourací kladivo 1 2,07 2,07 

Kotoučová pila 2 1,1 2,2 

LED reflektory  4 0,3 1,2 

Mycí linka 1 16 16 
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Celkem P2 66,25 

Nutný příkon elektrické energie je 35,768 kW, tedy potřebný výkon pro technologickou 

etapu je 35,768 kW. 

 

S=1,1*[(0,5*P2+0,8*P1+P3)2+(0,7*P2)2]1/2= 

=1,1*[(0,5*50,25+0,8*24,8+0)2+(0,7*50,25)2]1/2= 77,43 kW 

 

Stanovený potřebný výkon činí 77,43 kW. 

 

2.3. Zařízení staveniště 

Kanceláře musí splňovat podlahovou plochu 15-20 m2 pro vedoucího stavby. 

Šatna musí mít na jednoho pracovníka podlahovou plochu 1,25 m2, v tomto případě však 

šatna slouží také ke konzumaci jídla, bude tedy zvýšena o 0,5 m2 na hodnotu 1,75 m2 

podlahové plochy na 1 pracovníka. Hygienický požadavek pro umývárny je 1 umyvadlo 

na 10 osob. Na 15 osob je doporučena 1 sprchová kabina. WC místnost musí být mít 

nejméně 2 sedadla a 2 pisoáry. 

 

2.3.1. Oplocení 

Pro zajištění bezpečnosti na staveništi a zabránění nepovolaných osob do areálu 

stavby je navrženo průhledné mobilní oplocení M200 zapůjčené od firmy TOI-TOI a to 

do výšky 2,0 m. Část oplocení u severního okraje staveniště bude zakrytována plachtami, 

aby se zamezilo prašnosti do okolí stávajícího parkoviště. Součástí oplocení budou také 

bezpečnostní spony, aby nedocházelo k rozebírání oplocení a fixujícími betonovými 

patkami k udržení stability. Ve vlastnictví firmy je 300 m oplocení, proto dojde k použití 

tohoto lešení v jižní části objektu. 

 

2.3.2. Osvětlení staveniště 

Staveniště bude osvětlováno světelnými lampami, které budou napojeny do 

hlavního rozvaděče. Jako osvětlení použijeme vysocesvítívé led reflektory které budou 

instalovány na stávající objekt, na staveništní buňky a na jednotlivé rohy staveniště, 

celkový počet 4 kusy.  

 

2.3.3. Skladovací plochy 

Skladovací plochy jsou nekryté a umístěny na severní a jižní části pozemku. 

Severní část bude sloužit také jako plocha k okamžitému odběru materiálu a na jižní 

skladovací ploše bude možné uchovávat materiál déle. Většina prefabrikovaných dílců 

bude montována přímo po dodávce z nákladního automobilu. Po dokončení střešní části 

bude materiál přirozeně chráněn proti dešťům a jiným nepříznivým klimatickým vlivům 

uvnitř budovy, pokud tomu výstavbový proces dovolí. Ruční pracovní nářadí, jakožto  

i spojovací prvky a podobný drobný materiál, budou uloženy v uzamykatelné buňce, která 

k tomu bude určena. Po dokončení zastřešení a drátkobetonové podlahy je možno 

skladovat materiál i uvnitř objektu SO 02. 
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2.3.4. Staveništní buňky 

Staveniště bude vybaveno stavebními a hygienickými buňkami, stavebními 

kontejnery, mobilními toaletami. Umístění prvků je zakresleno do výkresu Zařízení 

staveniště. Stavební buňky budou dováženy a odváženy nákladním automobilem  

s hydraulickou rukou. Mobilní buňky budou stavěny na sebe, aby nezabíraly příliš mnoho 

prostoru na staveništi. Stavební buňky budou napojeny na elektrickou energii a propojeny 

mezi sebou. Hygienická buňka bude navíc připojena na vodu a kanalizaci. Splašková 

voda bude odvedena pomocí dočasného vedení kanalizace uloženého v zemi do nově 

zabudované přípojky splaškové komunikace. 

 

2.3.5. Vrátnice 

Kontejner určený jako vrátnice do staveniště bude instalován u vchodu do 

staveniště. Přes vrátnici budou procházet všichni účastníci výstavby a bude opatřena 

systémem, který vpustí na staveniště pouze oprávněné a proškolené osoby. Na vrátnici 

bude 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vrátný, který stavbu bude hlídat. K vrátnici bude 

připojena elektrická přípojka 380 V / 2 A. 

 

Technické parametry: 

Vnější délka 6050 mm 

Vnější šířka 2440 mm 

Vnější výška 2800 mm 

 

 
Obrázek [8]: Convision 
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Obrázek [9]: Půdorys vrátnice 

 

2.3.6. Buňka pro zaměstnance 

Obytný kontejner BK1: Kontejner bude sloužit jako zázemí pro vedoucí 

pracovníky (Projektový manažer, stavbyvedoucí, technik BOZP a PO, přípravář). Vnitřní 

vybavení je 1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka. Elektrická přípojka 380V/32 A. 

Kontejner bude napojen na elektrický rozvaděč stavby. Umístění stavební buňky bude na 

zpevněné ploše v severní části staveniště. 

Další obytné kontejnery budou sloužit jako prostor šaten pro zaměstnance, který bude 

určen pro ukládání věcí i pro konzumaci jídla. 

 

Technické parametry: 

Vnější délka 6058 mm 

Vnější šířka 2438 mm 

Vnější výška 2800 mm 
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Obrázek [10]: Buňka BK1 

    

Obrázek [11]:  Půdorys BK1 

 

2.3.7. Sanitární buňka ( WC+sprchy ) 

Sanitární buňka SK1: Sanitární buňka bude v blízkosti obytných kontejnerů BK1 

a bude sloužit pouze pro vedoucí zaměstnance. Vybavení kontejneru je 2x elektrické 

topidlo, 2x sprchová kabina, 4x umývadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 200 litrů. 

Elektrická přípojka 380 V/32 A. Přívod vody 3/4". Na žádost bude osazen fekální nádrží 

o objemu 9m3. 

Technické parametry: 

Vnější délka 6058 mm 

Vnější šířka 2438 mm 

Vnější výška 2800 mm 
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Obrázek [12]: Buňka SK1 

 

 
 

Obrázek [13]: Půdorys SK1 

 

2.3.8. Skladovací kontejner LK1 

Bude sloužit pro uložení drobného materiálu a nářadí. Je opatřeny 

uzamykatelnými vstupními dveřmi. Skladovací kontejnery budou umístěny také v severní 

části na zpevněné ploše. 

 

Vnější délka 6058 mm 

Vnější šířka 2438 mm 

Vnější výška 2591 mm 

Objem nádrže 9 m3  
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Obrázek [14]: Buňka LK1 

Obrázek [15]: Půdorys LK1 

 

 

2.3.9. Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou. 

Toalety budou umístěny tři v severní a tři v jižní části staveniště. Toalety jsou 

vybaveny fekální nádrží o objemu 250 litrů a zásobníkem na čistou vodu pro mytí rukou 

o objemu 60 litrů. Servis a čištění mobilních toalet bude zajištěn personálem TOI TOI.  

 

Vnější délka 1200 mm 

Vnější šířka 1200 mm 

Vnější výška 2300 mm 

Hmotnost 82 kg 
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Obrázek [16]: Mobilní toaleta 

 

2.3.10. Pojízdné lešení Afix 6000 typ č. 5 

Pojízdné lešení bude použito prakticky v celé druhé polovině výstavby, kdykoli 

bude potřeba. Jeho hlavní využití bude však při montáži podhledů v SO 01. Dále pojízdné 

lešení bude ve většině případů nahrazovat dřevěné štafle z důvodu bezpečnosti na 

staveništi. Pojízdné lešení bude mít volitelnou výšku podlahy a tak jej bude možno 

využívat při více typech práce. 

 

Vnější délka 2700 mm 

Vnější šířka 1600 mm 

Pracovní výška 4300-8700 mm 

Výška lešení 3550-7950 mm 

Hmotnost 150 – 320 kg 

 

2.3.11. Čistící zóna 

Jako čistící zóna při výjezdu ze staveniště je navržena mycí rampa express top od 

firmy KMB Stavební servis. Mycí rampa bude dovezena firmou zajišťující zapůjčení. 

Instalace myčky spočívá v dovezení na stavbu, začepování nájezdů a rozbalení bočnic 

myčky, následně dojde k napojení na vodu a elektřinu. Maximální zatížení myčky je  

15 tun. Myčka bude pravidelně čištěna a kal odvážen zajišťující firmou. 

 

Vnější délka 13,3m 

Vnější šířka 6,9 m 

Vnější výška 2,5 m 

Přepravní šířka 3,0 m 

Celková hmotnost 8.000 kg 

Přípustné zatížení 15 tun na nápravu 
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Objem vody v nádrži 25m3 

Připojení vody 1,5“- 2“ hadice s kohoutem 

Mycí systém: výkon 2 x 6,5 kW 

Příkon 400 V / 50 Hz, cca 16 kW 

 

 
Obrázek [17]: Mycí linka 

 

2.3.12. Značení na staveništi 

 

Zákazové značky (červené na bílém pozadí): 

 
Obrázek [18]: Zákazové značky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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Výstražné značky (žluté na bílém pozadí): 

 

 
Obrázek [19]: Výstražné značky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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Příkazové značky (modré na bílém pozadí): 

 
Obrázek [20]: Příkazové značky 

 

Informativní značky: 

 
Obrázek [21]: Informativní značka 
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Značky označující odběrná místa: 

 

 
Obrázek [22]: Ostatní značky 

 

2.4. Odvodnění staveniště 

Vzhledem k povaze a propustnosti zeminy na staveništi bude srážková voda 

likvidována převážně vsakem. Exponovaná místa a místa, kde bude docházet k oplachu 

aut, budou vyspádována a voda bude odváděna, terén se mírně svažuje k východu. Dle 

projektu není třeba odčerpávat vodu ze staveniště ani z hlubokých jam. 

 

2.5. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

2.5.1. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Staveništní doprava bude ve fázi výstavby co nejdůsledněji oddělena od běžné 

dopravy do a z areálu zabezpečující chod společnosti. Stavba i provoz stávajícího areálu 

budou sice využívat společný sjezd ze silnice č. II/611, poté se však rozdělí. Zatímco 

provozní vozidla budou pokračovat nejkratší trasou po stávající cestě k vjezdu v SZ části 

areálu, vozidla stavby odbočí vlevo a po částečně zpevněné veřejné komunikaci a po 

dočasně zpevněném pozemku investora se dostanou do JV části areálu, kde bude 

soustředěna většina zařízení staveniště. 

Ve fázi výstavby bude veřejnost i všichni dotčení dopravci předem seznámeni 

s dopravním omezením a pravidly pohybu po areálu.  

 

Horizontální doprava 

Na staveništi se budou pohybovat stroje na zemní práce, stroje zajišťující 

vertikální dopravu a nákladní i osobní automobily. Část vnitro staveništní komunikace 

bude zpevněna 200 mm tlusté hutněné štěrk drtě. Zpevněná plocha v hale pro pojezd 

autojeřábů při osazování prefadílců bude rovněž zhutněná štěrkodrť, jedná se o nosnou 

vrstvu skladby budoucí podlahy. V severní části je komunikace tvořena nosnou vrstvou 

budoucího objektu SO 05. 
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Vertikální doprava 

Hlavním strojem určeným pro vertikální dopravu skeletové konstrukce 

(prefabrikáty) bude autojeřáb LTM1070-4.2. Dále pro montáž, spojování skeletu  

a opláštění budovy bude použito vysokozdvižných plošin HA 12 PX a HA 12 IP. Stavební 

výtah bude zajišťovat dopravu materiálu do 1NP a na střešní konstrukci. Staveništní 

buňky budou dopravovány pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Jednotlivé stroje jsou vypsány v příloze Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 

2.5.2. Napojení na technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na provizorní a dočasnou vodovodní přípojku, která 

bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Stavební buňky budou napojeny na stávající 

kanalizační přípojku o průměru potrubí DN 150. Kanalizační přípojka je napojena na 

stávající kanalizaci severně od stávajícího objektu. Bude sloužit k napojení buňkoviště.  

Staveništní přípojka elektrické energie je připojena na trafostanici 

s elektroměrem. Staveniště bude opatřeno staveništním rozvaděčem k napojení buněk, 

strojů a zařízení využívaných při realizaci. 

 

2.6. Vliv a provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění přístavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani okolní 

zástavbu, výjimkou je pouze sjezd z hlavní komunikace, ovšem stavební stroje najíždějící 

na komunikaci budou učištěny. Po dokončení stavebních prací bude místo vyčištěno. 

 

2.7. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Pozemek směrem na východ byl používán pro zemědělskou prvovýrobu a na jih 

od stávajících objektů se nachází trávou zarostlá depónie zemin. V bezprostředním okolí 

se nenacházejí žádné cizí stavby. Staveniště bude zbaveno dřevin. Území je převážně 

rovinné. 

 

2.8. Maximální zábory pro staveniště 

Pozemek, na kterém dochází k výstavbě, je v průmyslové lokalitě. Jelikož 

pozemky jsou ve vlastnictví investora není nutností jakýchkoli záborů a zařízení 

staveniště bude právě na těchto pozemcích. 

 

2.9. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, odpady vzniklé na stavbě likvidovány 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládky. Na staveništi budou umístěny popelnice 

na komunální odpad a kontejnery na stavební odpad. Kontejner má 4m3/5tun. Nakládání, 

přepravu a vykládání odpadu na sběrný dvůr bude zajištěn firmou. U firmy zajišťující 

likvidaci odpadů budou ovšem půjčovány růné objemy odpadních kontejnerů dle typu 

odpadu. Více viz. příloha rozpočet zařízení staveniště. 
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Obrázek [23]: Kontejner 

Číslo Název Vznik Likvidace Kategorie 

15 01 01 

Papírové a lepenkové 

obaly 

obaly sypkých 

stavebních hmot Recyklace O 

15 01 02 Plastové obaly 

obaly stavebních hmot 

apod. Recyklace O 

15 01 06 Směsné obaly 

obaly stavebních hmot 

apod. 

Skládka nebo 

spalovna O 

15 01 10 

 

Obaly obsahující 

zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly 

těmito látkami 

znečištěné 

obaly z nátěrových 

a těsnících hmot 

Spalovna NO, 

skládka NO N 

17 01 01 Beton zbytky stavebních hmot 

Recyklace, 

skládka O 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

poškozené nebo jinak 

nepoužitelné 

stavební hmoty 

Recyklace, 

skládka O 

17 02 01 Dřevo odpadní stavební dřevo Recyklace O 

17 02 02 Sklo 

zbytky, poškozené 

stavební materiály Recyklace O 

17 02 03 Plasty odpad plastů 

Spalovna NO, 

skládka NO N 

17 04 07 Směsné kovy 

zbytky, poškozené 

stavební materiály 

Materiálové 

využití O 

17 04 11 

Kabely neuvedené 

pod 17 04 10 

odpad izolačních 

stavebních materiálů 

Spalovna NO, 

skládka NO N 

17 06 04 

Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 Skládka O 

17 04 05 Železo a ocel 17 04 05 

Materiálové 

využití O 
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2.10. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Pozemek je rovinatý a k severu částečně svažitý. Zemní přebytky jednotlivých 

objektů budou řešeny pomocí mezideponie, která bude v průběhu výstavby likvidována 

odvozem a rozprostřením v jižní části staveniště, která pozemek vyrovná. 

Orientační objemové parametry: 

 Sejmutí ornice 6960 m2 x 0,15 m = 1044 m3 

 Výkopy 13525 m3  

 Hutněné násypy 3675 m3 

 

Skládka ornice: 

Ornice bude skladována v JV rohu staveniště o mocnosti max. 1,5 m. Celková plocha 

skládky min= A=(1044*0,3)/1,5= 469 m2. Navržená plocha skládky tedy  

A= 32 m * 15 m = 480 m2. 

 

Skládka vytěžené zeminy: 

Na staveništi bude také skladována zemina z výkopů a pilot. Tato zemina bude 

použita jako zemina k zásypům pod a kolem obvodových stěn. 

Zemina bude skladována o mocnosti max. 2,5 m.  

Celková plocha skládky = 290 m3 / 2,5 m = 23,44 m2  

Navržená plocha skládky: 8 m x 15 m = 120 m2 

 

Staveništní plochy jsou zpevněny betonovým recyklátem na geotextilii a to v ploše  

5200 m2. 

 

2.11. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Bude zajištěno: 

1.  Provádění stavby dle schválené projektové dokumentace. 

2.  Dodržování technologických pravidel stavebních prací a dodržování 

příslušných ČSN a hygienických předpisů a předpisů a ustanovení BOZP při práci a na 

staveništi 

3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – Odpad na staveništi bude shromažďován do 

odpadního kontejneru a poté bude zlikvidován podle platných předpisů zákona  

č. 185/2001 Sb.   

4. MINIMALIZACE PRAŠNOSTI při realizaci stavby – kropení pojezdných 

ploch. 

5.  Z provozních, výrobních a skladovacích ploch odvádět vhodným způsobem 

dešťové vody, přitom ZAMEZIT ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD odpady z výrobních procesů, 

z mytí stavebních mechanismů a zamezit splachování bláta do kanalizace nebo veřejných 

toků. 

6. ZABEZPEČIT OCHRANU VOD před znečištěním ropnými látkami při jejich 

manipulaci a skladování. 

7.  Zajistit pečlivé a odborné ukládání stavebních materiálů a zařízení na 

vyhrazená místa. 
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8.  Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 

9.  Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů (zajištěním dostatečného počtu 

strojů), v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních mechanismů – 

VÝFUKOVÉ PLYNY. 

10. Zamezit nadměrnému hluku zastavováním motorů strojů, pokud nejsou 

potřeba pro práci.  

11. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hladiny hluku. 

12. Hluk ze stavební činnosti se nesmí přesáhnout níže stanovené limity 

7:00 - 21:00 do 60 dB 

6:00 až 7:00 a 21:00 až 22:00 do 50 dB 

22:00 - 6:00  do 40 dB 

13. Nepřipustit PROVOZ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ s nadměrným 

množstvím škodlivin, produkovaných ve výfukových plynech. 

14. Při přepravě materiálu je třeba zajistit, aby náklad nepadal přes bočnice 

vozidel, podle povahy přepravovaného materiálu zajistit další potřebná opatření. 

15. Provádět neprašnou úpravu příjezdních vozovek na staveniště včetně jejich 

řádného odvodnění. 

16.  Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy, zamezit následnému 

znečištění ploch blátem. 

17.  Nevyhnutelné znečištění vozovek neprodleně odstraňovat. 

 

2.12. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi se řídí pokyny NV č.591/2006 Sb.,  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Dle zákona č.309/2006 Sb. určí investor koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Před zahájením činnosti koordinátora je zadavatel stavby 

povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a zavázat 

všechny účastníky výstavby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy  

a realizace stavby. 

Zaměstnavatel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému provádění 

příslušných prací. Je povinen také seznámit pracovníky s technologickými, pracovními 

postupy prováděných prací a seznámit pracovníky s možnými riziky při práci.  

Před vstupem na staveniště budou také všichni pracovníci proškoleni pověřenou 

osobou o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a s požární ochranou. Po proškolení 

bude pracovníkům uděleno pracovní číslo a pomocí turniketu se čtečkou obličejů budou 

nasnímáni pro vstup na pracoviště/staveniště. Minimální požadavky osobních 

ochranných pomůcek na staveništi jsou: reflexní vesta, pracovní helma, ochranné brýle, 

rukavice, dlouhé kalhoty a bezpečnostní pracovní obuv S3. Bez těchto pomůcek není 

možné pustit jakéhokoli pracovníka nebo návštěvu na staveniště. Pracovníci zajišťující 
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pouze dopravu materiálu na staveniště se zapíší na vrátnici a náklad zajistí již firma, která 

materiál objednala. 

 

2.13. Požární bezpečnost na staveništi 

Všichni pracovníci pracující na staveništi/pracovišti budou proškoleni v oblasti 

požární bezpečnosti. Vznikne-li na staveništi požár, bude přivolána hasičská záchranná 

služba hovorem na linku 150 / 112, poté provedeme prvotní protipožární zásah 

navrženými hasicími přístroji (hasicí přístroj s práškovou náplní 6kg ABV s hasící 

schopností 34A). Hasicí přístroje budou rozmístěny po staveništi, ve stavebních buňkách 

a na vrátnici. 

 

2.14. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Již zpracováno bodem 2.8. v technické zprávě ke stavebně technologickému 

projektu kapitola č.1.. Staveništní práce nebudou nijak narušovat bezbariérové užívání 

stávajícího objektu. 

 

2.15. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravní značení je vyznačeno v příloze č.3. Výkres dopravního značení. 

Pro plynulý a bezproblémový provoz v areálu staveniště je potřeba dodržování řádu 

v areálu, který stanovuje základní zásady pro pohyb vozidel a pěších. Všichni účastníci 

budou řádně proškoleni o pohybu po staveništi. 

Vjezdy na staveniště a výjezdy musí být označeny dopranvími značkami. Vjezd  

a výjezd na staveniště bude dále možný pouze přes vrátnici, která je opatřena bránou. 

Rychlost na staveništi bude omezena na 30km/h a řidič bude značkou upozorněn 

na volný pohyb osob v areálu staveniště, tedy i na staveništní komunikaci. 

Pro pěší bude vyznačen pěší koridor. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Pracovníci jsou povinni se chovat v souladu s plánem BOZP tak, aby nedošlo ke 

zranění, či usmrcení osob, pohybujících se po staveništi. 

 

2.16. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Průběh prací je potřeba koordinovat tak, aby okolí nebylo zbytečně obtěžováno 

zejména hlukem a prašností. Je nutné také zajistit ochranu zdraví a života lidí, kteří se 

budou pohybovat v okolí staveniště. Staveniště je dále oploceno a nepřístupné třetím 

osobám bez oprávnění vstupu. 
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2.17. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby pro vybrané objekty SO 01 a SO 02 je zpracován v příloze č.9 

harmonogram.  

Datum zahájení stavby 2/2017 

Datum ukončení stavby 1/2018 

Doba výstavby v měsících 11 měsíců 
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1. Obecné informace 
Návrh strojní sestavy, stavebních pomůcek, nářadí a osobních ochranných 

pracovních prostředků zohledňuje nutné požadavky související s výstavbovým procesem 

objektů SO 01 a SO 02 patřící společnosti P.K.Solvent. 

Při návrhu strojní sestavy zohledňujeme prostor pro umístění, využití a finanční 

nákladnost strojů určený daným možnostem zařízení staveniště. 

 

2. Velké stroje 

2.1. Dozer CATERPILLAR D8N 

Stroj určený k sejmutí ornice po celé ploše staveniště. 

 
Obrázek [24]: Dozer 

Technické parametry: 

Délka A – délka stroje od nože 6265 mm 

Šířka B – plná šířka stroje 2642 mm 

Výška C – výška stroje 3430 mm 

Délka D – délka stroje dotýkající se země 3200 mm 

Výška E – výška stroje nad zemí 528 mm 

Délka F – délka bez nože 4954 mm 

Hmotnost s radlicí 39795 kg 

Objem radlice 8,73 m3 

Šířka radlice 3940 mm 

Výška radlice 1690 mm 

 

2.2. Nakladač řízený smykem Caterpillar 246C 

Nakladač bude mít výměnnou násadu, buď bude použita lopata k převozu sypké 

směsi a nakládání zeminy na nákladní automobil, nebo lyžiny (paletové vidle) pro převoz 

materiálu po staveništi. 
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Obrázek [25]: Nakladač 

Technické parametry: 

Délka A – délka stroje od naběrače 3692 mm 

Šířka B – plná šířka stroje 1676 mm 

Výška C – výška stroje 2083 mm 

Délka D – vzdálenost od os kol 1240 mm 

Výška E – výška stroje nad zemí 225 mm 

Délka F – délka bez nože 3124 mm 

Hmotnost 3348 kg 

Výkon motoru  54 kW 

Objem lopaty 0,4 m3 
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2.3. Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

Stroj na stavbě bude použit pro zakládání stavby. Tato souprava je určena k vrtání 

pilot o průměrech 600 a 700 mm. 

 
Obrázek [26]: Vrtná souprava  

Technické parametry: 

Výška stroje 19130 mm 

Váha stroje 44 500 kg 

Max. hloubka vrtu 13 550 mm 

Rychlost vrtu 8,5 / 8,5 m/min 

Vrtné nástroje 600 a 750 mm 

Délka soupravy dotýkající se země 4750 mm 

Rozměry pro transport 
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Délka složeného stroje 18190 mm 

Výška složeného stroje 3400 mm 

Šířka stroje 3000 mm 

Výška nad zemí  290 mm 

 

2.4. Rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 

Rypadlo bude určeno pro zemní práce, jako jsou výkopy na inženýrské sítě, 

výkopy základových pasů, přesun sypkých hmot po staveništi a také pro horizontální 

dopravu materiálu. Na tento stroj je také možné použít lyžiny pro převoz materiálů. 

  

Obrázek [27]: Rypadlo  

 

Technické parametry: 

Celková délka s lopatou 5810 mm 

Celková přepravní výška 3736 mm 

Výška stroje 2863 mm 

Rozvor kol 2200 mm 

Výška G – max výška zavěšeného čepu 3340 mm 

Úhel H – sypný úhel 45 stupňů 

Dosah I 795 mm 

Hloubkový dosah 4243 mm 

Dosah Q – při maximálním zdvihu 1710 mm 
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2.5. Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 

Autodomíchávač použit jako primární doprava k přepravě betonové směsi 

z betonárky na staveniště dle aktuální potřeby. Beton určen na betonáž základových pasů, 

kalichů a také stropních konstrukcí. 

 
Obrázek [28]: Autodomíchávač  

Technické parametry: 

Jmenovitý objem 9 m3 

Geometr. objem  15810 mm 

Sklon bubnu 11,2 stupňů 

Otáčky bubnu  0-12 U/min. 

Stupeň plnění 56,9 % 
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2.6. Autočerpadlo Schwing S 34 X 

Sekundární doprava betonové směsi po staveništi na určené místo. Bude hlavně 

využito při betonáži drátkobetonové podlahy. Předností stroje je jeho akční rádius  

a možnost zapatkování co nejblíže k betonovanému místu. 

 

 
Obrázek [29]: Autočerpadlo 

 
Obrázek [30]: Parametry autočerpadla 

Technické parametry: 

Dosah - výška 34,0 m 

Dosah – délka  30,0 m 

Počet ramen  4 

Šířka zapatkování vpředu 6,21 m 

Šířka zapatkování vzadu 5,70 m 

Průměr potrubí DN 125 

Rozměry přepravní 

Délka stroje 10810 mm 

Výška stroje 3850 mm 
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2.7. Automobil pro dovoz kontejnerů a materiálu Tatra 815 8x8 valník 

s hydraulickou rukou 

Na staveništi bude stále k dispozici odpadový kontejner, který je potřeba vyvážet, 

tento stroj bude určen právě k vyvážení kontejnerů. Pro vykládku a nakládku je na 

automobilu hydraulická ruka, tento stroj je také možno použít pro dopravu materiálu.  

 
Obrázek [31]: Automobil s hydr. rukou 

Technické parametry: 

Úložná plocha 6200 x 2400 mm 

Maximální nosnost 10 800 kg 

Světlá výška s hydraulickou rukou 4100 mm 

Hmotnost 28 000 kg 
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2.8. Nákladní automobil s korbou Tatra T158 6x6 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil bude odvážet vytěženou zeminu na skládku. Nákladních 

automobilů bude více, aby nedošlo k prostoji strojů, které těží zeminu.  

 
Obrázek [32]: Nákladní automobil s korbou 

 

Technické parametry: 

Délka stroje 7980 mm 

Výška stroje 3195 mm 

Šířka stroje 2500 mm 

Objem sklápěcí korby 14 m3 

Pohotovostní hmotnost 16 000 kg 

Užitečné zatížení 25 000 kg 

 

2.9. Dodávkový automobil Ford Transit Van 

Použití k přepravě materiálů, které budou uloženy na paletách. Bude složit také 

k přepravě nářadí, spojovacích prostředků a doplňkového materiálu na stavbu. 

 
Obrázek [33]: Dodávkový automobil 

Technické parametry: 

Délka 5 981 mm 

Šířka 2 059 mm 
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Výška 2 481 mm nenaložený a 2547 mm 

naložený 

Hmotnost vozidla 1980 kg 

Objem nádrže 80 l  

Rozměr nákladového prostoru 3494x1565x1886 mm = 10,3m3 

Celková dovolená hmotnost vozidla 3 100 kg 

 

2.10. Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1070-4.2 

Tento stroj je určen pro veškerou vertikální, sekundární dopravu těžkých kusů po 

staveništi. Jedná se o sestrojení skeletové prefabrikované konstrukce haly, montáž panelů 

spiroll, osazování prefabrikovaného schodiště, dopravu těžkých břemen do 2.NP a na 

střešní konstrukci. 

Obrázek [34]: Zatěžovací křivka autojeřábu LTM 1070  
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Obrázek [35]: Rozměry autojeřábu LTM 1070  

Technické parametry: 

Teleskop 11 – 50 m 

Maximální zatížení 70 000 kg 

Pohon 8 x 6 x 8 

Přepravní délka stroje 12392 mm 

Přepravní šířka stroje 2550 mm 

Přepravní výška stroje 3900 mm 

Poloměr otáčení 6560 mm 

Šířka při rozpatkování 6300 mm 

Maximální cestovní rychlost 80 km/h 

Nápravy 4 x 4 
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Název 

prvku 

Hmotnost 

prvku t 

Max. 

hmotnost m 

Max. 

vzdálenost 

vyložení m 

Výška 

místa 

osazení m 

Vyhoví / 

nevyhoví 

Vaznice 16,485 18,1 10 10 Vyhoví 

Sloupy 5,765 6,2 20 10 Vyhoví 

Střešní 

ztužidla a 

trámy 2,531 2,9 30 10 Vyhoví 

Výměny 10,575 10,9 14 10 Vyhoví 

Základové 

prahy 6,160 6,2 20 0 Vyhoví 

Průvlaky a 

stropní 

ztužidla 3,915 4,1 26 5 Vyhoví 
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2.11. Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 je určen pro sekundární dopravu 

materiálu. Jedná se především lehčí konstrukce, o kusové prvky střešní konstrukce, 

opláštění budovy a jednotlivých balíků na paletách. 

Obrázek [36]: Zatěžovací křivka autojeřábu LTM 1030 
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Obrázek [37]: Rozměry autojeřábu 1030  

Technické parametry: 

Délka výložníku 30 m 

Maximální nosnost 35 t 

Hmotnost jeřábu 24 t 

Přepravní délka jeřábu 10 153 mm 

Přepravní šířka jeřábu 2 550 mm 

Přepravní výška složeného jeřábu 3 600 mm 

Poloměr otáčení 6560 mm 

Rozměry při rozložení 6305 x 6000 mm 

Maximální výkon motoru 210 kW 

Zatížení na nápravu 12 t 

Nápravy 2 x 2 

Maximální cestovní rychlost  80 km/h 
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Posouzení únosnosti autojeřábu:  

Trapézový plech dosahuje maximální hmotnosti 12,34 kg/m2 * 22m * 1,5m = 407 kg  

a lze jej montovat do výšky 10 m až po vzdálenost 22 m od osy jeřábu.  

407 kg < 2100 kg … Vyhovuje 

Panel kingspan dosahuje maximální hmotnosti 26,16 kg/m2 * 5,4 m * 1,150 m = 163 kg 

a lze jej montovat do výšky 10 až po vzdálenost 24 m od osy jeřábu.  

163 kg < 1700 kg … Vyhovuje 

Hydroizolace Fatrafol 810 naskládaných na paletě do bloku váží 950 kg a lze jej dopravit 

na střešní konstrukci do vzdálenosti 24 m od osy jeřábu 

950 kg < 1700 kg … Vyhovuje 

  Osazování panelů Sprioll vážící max.  1212 kg lze osazovat ze skládky vzdálené 

maximálně 26 m do 1.NP SO 01 vzdáleného max. 24 m od osy jeřábu. 

1212 kg < 2100 kg … Vyhovuje 
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2.12. Venkovní vysokozdvižná pojízdná plošina HA 12 PX 

Plošina je určena k montáži skeletových prvků, vazníků a také při montáži ocelové 

konstrukce a opláštění budovy sendvičovými panely. Bude také využita při montáži 

střešní konstrukce a opláštění budovy. Plošina je určena do terénu, takže bude využívána 

po celou dobu výstavby haly. 

 

  
Obrázek [38]: Venkovní plošina  

Technické parametry:  

Délka A 5500 mm 

Šířka B 1850 mm 

Výška C 1850 mm 

Rozvor kol D 1940 mm 

Výška nad zemí E 300 mm 

Rozměry koše F x G 1200 mm x 800 mm 

Hmotnost 5540 kg 

Nosnost koše 230 kg 

Pracovní výška  12300 mm 

Pracovní koš Opatřen zásuvkou 230 V a fixačními 

kroužky pro postroje pracovníků 
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2.13. Vnitřní vysokozdvižná pojízdná plošina HA 12 IP 

Plošina určená pro pojezd na vnitřní dokončené drátkobetonové podlaze. Montáž 

a dokončení opláštění, pomoc při osazování výplní otvorů a dalších prací ve vnitřní ploše.  

 

 
Obrázek [39]:Vnitřní plošina  

Technické parametry:  

Délka 5249 mm 

Šířka 1350 mm 

Výška  1977 mm 

Rozměry koše 1200 mm x 800 mm 

Výška koše  1100 mm 

Pracovní výška  12 000 mm 

Nosnost koš 230 kg 

Hmotnost 5800 kg 

Stranový dosah 6700 mm 

Pracovní koš Opatřen zásuvkou 230 V a fixačními 

kroužky pro postroje pracovníků 
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2.14. Nákladní automobil DAF XF 

Vozidlo určeno primární dopravu skeletových dílců, armokošů a dalších 

nadrozměrných prvků. 

 
Obrázek [40]: Nákladní automobil DAF SF  

 

Technické parametry:  

Rozvor zadních náprav AE 1650 mm 

Délka stroje TL 6920 mm 

Šířka stroje 2490 mm 

Výška stroje 3000 mm 

Pohotovostní hmotnost  8321 kg 

Celková nosnost 17679 kg 

 

2.15. Návěs 3-nápravový valníkový Schwarzmuller  

Valníkový návěs je určen pro dopravu kusových prvků železobetonového 

prefabrikátu, trapézových plechů, ocelových konstrukcí a dalšího rozměrného a těžkého 

nákladu. 

 
Obrázek [41]: 3-nápravový valník  

Technické parametry: 

Délka 13500 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Šířka plošiny 2 540 mm 

Výška 3 872 mm 

Vlastní hmotnost: 7 100 kg 
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Max. Povolená hmotnost 42 000 kg 

Nosnost 34 900 kg 

 

2.16. Návěs Goldhofer STZ-L 5-59/80 A F2 5-osý s tahačem SCANIA 

Návěs určen pro přepravu nadměrného nákladu. Především je určen pro přepravu 

strojů, jako je dozer a vrtná souprava. Pro tento typ návěsu bude od firmy Hanyš zapůjčen 

speciální tahač s nosností 46 000 kg. Návěs má mechanicky řízené nápravy viz. obr. 44, 

to znamená, že poloměr zatočení návěsu je roven poloměru zatočení tahače.  Tato 

souprava bude zapůjčena od firmy HANYŠ. 

 
Obrázek [42]: Tahač s návěsem Goldhofer 5-osý  

 

Technické parametry: 

Nosnost 50 000 kg 

Šířka 2550 - 3000 mm 

Délka  15 000 – 19 000 mm 

Vnitřní poloměr zatočení  9 m 

Vnější poloměr zatočení  16 m 

 

Posouzení na únosnost převážených strojů 

Vrtná souprava Bauer BG 18 H 44500 < 46000 kg 

Dozer CATERPILLAR D8N 39795 < 46000 kg 

Nakladač řízený smykem Caterpillar 

246C 

3348 < 46 000 kg 

Venkovní vysokozdvižná pojízdná 

plošina HA 12 PX 

 

5540 < 46 000 kg 

Vnitřní kloubová plošina HA 12 IP 6 000 kg 
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2.17. Návěs Goldhofer SPZ-DL 4-45/80 AA s tahačem SCANIA 

Návěs určen pro přepravu nadměrného nákladu. Především je určen pro přepravu 

prefabrikovaných nadrozměrných konstrukcí. Navrženo z důvodu možnosti změny 

přepravní délky. Návěs má mechanicky řízené nápravy viz. obr. 44, to znamená, že 

poloměr zatočení návěsu je roven poloměru zatočení tahače. Tato souprava bude 

zapůjčena od firmy HANYŠ. 

 
Obrázek [43]: Tahač s návěsem Goldhofer 4-osý  

 

Technické parametry: 

Nosnost 45 000 kg 

Šířka 2550 mm 

Délka  15 600 – 37 500 mm 

Vnitřní poloměr zatočení  9 m 

Vnější poloměr zatočení 16 m 

 

Posouzení na únosnost kritického přepravovaného břemene 

Vaznice T průřezu  Délka 22,4m < 37,5 m a hmotnost 16,48 t < 45 t 

 

 
Obrázek [44]: Mechnicky řízená náprava  
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2.18. Nákladní automobil Iveco Eurocargo 120E250 12t 

Slouží pro přepravu tepelných izolací, sádrokartonových podhledů a dalších 

materiálu, které je nutno chránit před klimatickými podmínkami. 

 
Obrázek [45]: Nákladní automobil s krytou korbou  

Technické parametry:  

Délka 9 600 mm 

Výška 2 750 mm 

Šířka 2 480 mm 

Objem nákladového prostoru 60 m3 

Délka vnitřní 8 m – 20 europalet 

Šířka vnitřní 3 m 

Nosnost 5t ±10%  
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3. Malé stroje 

3.1. Stavební míchačka 

Stavební míchačka je určena k domíchání směsi na drobné konstrukce. 

 
Obrázek [46]: Stavební míchačka  

 

Technické parametry:  

Vstupní napětí 400 V 

Příkon 1500 W 

Objem míchacího bubnu 140 l 

Hmotnost  56 kg 

Rozměry Š x D x V 1320 mm x 715 mm x 1330 mm 

 

3.2. Čerpadlo na lití podlah Putzmeister P13 DMR 

Stroj přímo určený pro dopravu samonivelačních stěrek. Použijeme na lití do 

všech místností v objektu SO 01. 

 
Obrázek [47]: Čerpadlo  

Technické parametry:  

Maximální výkon 20-80 l/min 

Maximální dopravní tlak 40 bar 

Maximální zrnitost 10 mm 

Průměr dopravních pístů 100 mm 

Zdvih dopravních pístů 130 mm 

Motor 2-válcový diesel – 12,5 kW 

Hmotnost  990 kg 
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3.3. Vibrační válec Bomag BW 80 

Veškeré základové konstrukce jsou uloženy na vrstvě zhutněného násypu. 

Hutnění bude provedeno právě vibračním válcem na požadovanou hodnotu hutnění. 

 
Obrázek [48]: Vibrační válec  

 

Technické parametry:  

Délka stroje L 2194 mm 

Šířka stroje B 856 mm 

Výška stroje H2 2304 mm 

Rozvor válců A 1483 mm 

Šířka válců W 800 mm 

Hmotnost 1550 kg 

Hutnění štěrku 60-110 m3/h 

Hutnění tloušťky 2-4 cm 10-30 t/h 

 

 

3.4. Vibrační dusadlo Lumag VS 80 S 

Slouží k hutnění těžko dostupných místa na stavbě a bude využito také při hutnění 

inženýrských sítí. 

 
Obrázek [49]: Vibrační dusadlo 

Technické parametry:  

Motor 1 válec, 4-taktní 
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Výkon motoru  3,0 kW 

Šířka desky 300 mm 

Rozměry nohy pěchu 345 mm x 285 mm 

Úderů za minutu 650 – 700 

Přepravní hmotnost 82 kg 

 

3.5. Omítací čerpadlo PFT G4 

Čerpadlo bude využito pro dopravu jemnozrnných mokrých směsí, jako jsou 

omítkové hmoty. 

 
Obrázek [50]: Omítací čerpadlo 

 

Technické parametry:  

Výkon motoru 5,5 kW 

Napětí 400 V 

Výkon stroje 20 l/min 

Plnící výška 930 mm 

Hmotnost 253 kg 

Výška 1550 mm 

Šířka 730 mm 

Délka 1200 mm 
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3.6. Stavební výtah sloupový Geda 500Z 

Stavební výtah je určen pro dopravu materiálu do 2.NP a na střechu jako jsou 

armatury, hydroizolace, tepelné izolace, keramické obklady a další. 

 
Obrázek [51]: Sloupový výtah 

 

Technické parametry: 

Nosnost 500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 

Maximální výška 100 m 

Rychlost zdvihu 30m/min 

Napájení 380 V/ 5,5 kW 

 

3.7. Hladička betonu dvourotorová Barikell a krajová hladička 

Dvourotorová hladička betonu bude sloužit k úpravě a vyhlazení drátkobetonové 

desky na finální povrch. 

Krajová hladička ovládaná hladička s pohonem na benzín bude použita pro 

vyhlazení drátkobetonové směsi u okrajových oblastí okolo sloupů a v rozích. 

 
Obrázek [52]: Hladička betonu 2 vrtulová 

Technické parametry dvourotorové hladičky Barikell OL 120 

Průměr lopatek 2 x 1200 mm 

Hmotnost  365 kg 

Výkon motoru 23 kW 
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Obrázek [53]: Hladička betonu 1vrtulová 

Technické parametry krajové hladičky C4-60/H 

Průměr lopatek 600 mm 

Rukojeť sklopná 

Hmotnost 47 kg 

Výkon motoru 3,6 kW 

Výška 900 mm 

Šířka 600 mm 

 

 

4. Nářadí 

4.1. Montážní automat EJOT ECOset HTK 

Jedná se o automat, kterým se bude kotvit tepelná izolace do trapézového plechu. 

 
Obrázek [54]: Montážní automat 

Technické parametry 

Max tl. kotveni 300 mm 
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4.2. Vibrační lišta 2,5 m Barikell 

Bude použita k hutnění a ke stahování betonu na stropních konstrukcích a na 

spodní drátkobetonové podlaze. 

 
Obrázek [55]: Vibrační lišta 

 

Technické parametry 

Délka 2500 mm 

Šířka 230 mm 

Výška 300 mm 

Hmotnost 18 kg 

Výkon motoru 1,1 kW 

 

 

4.3. Svařovací automat LYNX EAW-140AC 

Tento stroj slouží ke svařování výztuží a ocelových konstrukcí. 

 
Obrázek [56]: Svařovací automat 

 

Technická data: 

Rozměry d x š x v 270 x 250 x 310 mm 

Hmotnost 14,8 kg 

Napájení 230 V/ 13A-pojistka 

Příkon 2,5 kW 

Zemní kabel délky 1,8 m 

Napájecí síťový kabel délky 1,8 m a 10 mm2 

Rutilová elektroda průměr 1,6 - 3,2 mm 
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4.4. Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP3/35 

Ponorným vibrátorem bude vibrován beton na deskách stropu a u základových 

konstrukcí. 

 
Obrázek [57]: Ponorný vibrátor 

 

Technické parametry 

Vibrační hlavice 35 mm 

Délka vibrační hřídele 3 m 

 

 

4.5. Bourací kladivo Hilti TE3000-AVR 

Bourací kladivo bude použito při bourání otvorů ve stávajícím objektu, aby mohlo 

dojít k propojení stávajícího a nově budovaného skladu. 

 
Obrázek [58]: Bourací kladivo 

 

Technické parametry 

Hmotnost 30 kg 

Rozměry délka x šířka x výška 808 mm x 610 mm x 209 mm 

Délka vibrační hřídele 3 m 

Energie příklepu 68 J 
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4.6. Kotoučová pila EPK16 

Kotoučová pila se použije při řezání bednění. 

 
Obrázek [59]: Kotoučová pila 

 

Technická data: 

Průměr kotouče 160 x 20 mm 

Příkon 1,1 kW 

Max. hloubka řezu 45 38 mm 

Max. hloubka řezu dřevo 55 mm 

Počet otáček 4700 ot./min. 

Hmotnost 3,4 kg 

 

 

4.7. Elektrická utahovačka s hloubkovým dorazem  

BOSCH GSR 6-60 TE 

Určeno pro montáž stěnových panelů. 

 

Obrázek [60]: Utahovačka 

Technická data: 

Hmotnost 1,4 kg 

Příkon 701 W 

Krouticí moment  12 Nm 
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4.8. Míchadlo směsí Rubimix 9-BL PLUS 

Míchadlo s nástavcem na míchání slouží pro míchání směsí lepidel, tmelů do 

kyblíků. 

 
Obrázek [61]: Míchadlo směsí 

 

Technické parametry 

Výkon 1600 W 

Napětí 220 V 

Hmotnost  5,8 kg 

Průměr metly 140 mm 

 

4.9. Ruční svářečka plastů Leister TriacS 

Svařování hydroizolační folie, zajištění spojů a zaměření na detaily. 

 
Obrázek [62]: Ruční svářečka 

 

Technická data: 

Napětí / příkon 230V/1,6 kW 

Max. teplota 20 - 700 °C 

Statický tlak 3000 Pa 

Frekvence 50/60 Hz 

Rozměry: (D x ø) 340 x 90 mm, rukojeť Ø 56 mm 

Hmotnost 1,1 kg (bez kabelu 3 m) 
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4.10. Svářecí automat Leister Varimat 

Svařování hydroizolační fólie, určeno na velké plochy. 

 
Obrázek [63]: Svařovací automat 

 

Technická data: 

Příkon 4,6 kW 

Napětí 230 V 

Regulace teploty 20°C – 620 °C 

Regulace posuvu 0,7 m/min - 12 m/min 

Rozměry 640 mm x 430 mm x 230 mm 

Hmotnost 35 kg 

 

 

4.11. Úhlová bruska GA9020RF 

Broušení a řezání bude probíhat úhlovou bruskou. Použití bude dle potřeby oceli, 

plastů nebo betonu. 

 
Obrázek [64]: Úhlová bruska 

 

Technická data: 

Průměr kotouče 230 mm 

Příkon 2,2 kW 

Závit vřetene M14 
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Počet otáček 6000 ot./min. 

Hmotnost 5,8 kg 

 

 

4.12. Aku vrtací šroubovák Bosch GSR 1800-LI 

Použití při vrtání podhledů a příček. Ke šroubování dalších materiálu  

a šroubových spojů, použití dle potřeby, jelikož se tyto spoje vyskytují  celém průběhu 

montáže. 

 
Obrázek [65]: Aku vrtací šroubovák 

 

Technické parametry 

Hmotnost 1,4 kg 

Délka  204 mm 

Výška 229 mm 

Rozsah sklíčidla 0,8mm - 10mm 

 

4.13. Řezačka obkladů Fortum 

Určeno pro přesné řezání dlažeb a obkladů. 

 
Obrázek [66]: Řezačka obkladů 

 

Technické parametry 

Hmotnost 13,5 kg 

Rozměr základny 1140 mm x 300 mm x 25 mm 

Délka řezu 900 mm 
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5. Ostatní 

5.1. Schodišťová věž – 10 vodorovných podélníků 

Věž z lešení bude vybudována pro lepší přístup pracovníků na střechu haly. 

 
Obrázek [67]: Věžové lešení 

 

Technické parametry 

Zatížení 200 kg/m2 

Třída zatížení 3 

Šířka schodišťového ramene 730 mm 

Výška schodu 220 mm 

 

 

5.2. Vnitřní pojízdné lešení Alufix 5000 

Vnitřní pojízdné lešení bude použito při instalaci nosné konstrukce a také 

samotných podhledů v SO 01. Vnitřní mobilní lešení bude mít za úkol v co nejvíce 

případech zastat funkci žebříků. 
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Obrázek [68]: Vnitřní lešení 

Technické parametry 

Typ lešení 5002 5003 

Pracovní výška 3200 mm 4300 mm 

Výška lešení 2450 mm 3550 mm 

Výška podlahy 1200 mm 2300 mm 

Váha 85 kg 133 kg 

Velikost pracovní plochy 600 mm x 2700 mm 

Maximální zatížení podlahy 200 /m2 

 

Popis: 

1) Vertikální rám  

2) Vertikální rám  

3) Zábradlí  

4) Podlážka bez otvoru  

5) Podlážka s otvorem  

6) Diagonála 

7) Podélná vzpěra  

8) Pojezdové kolečko  

9) Pojistka  

10) Pojízdný ocelový rám  

11) Ztužující příhrada  

12) Okopová zarážka  
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5.3. Transportní stavební silo 

Místo ke skladování suchých směsí na omítání. 

 
Obrázek [69]: Silo 

 

Technické parametry 

Objem 8,5 m3 

 

6. Měřicí přístroje 
Nivelační přístroj 

Metr 

Laťové měřidlo 

Vodováha 

Pásmo 

Provázek 

Ostatní měřicí přístroje 

 

7. Ochranné pomůcky 

7.1. Pracovní rukavice 

7.2. Pracovní brýle 

7.3. Helma 

7.4. Reflexní oděv 

7.5. Svářečské rukavice 

7.6. Svářečská kukla samostmívací 

7.7. Ochranná pracovní obuv s kovovou špičkou S3 

7.8. Bezpečnostní postroj pro práce ve výškách s veškerým 

příslušenstvím 
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8. Staveništní zařízení 

8.1. Staveništní rozvaděč RS 3.4.4.4 IP65 

  
Obrázek [70]: Staveništní rozvaděč 

 

9. Lékárnička a její vybavení 
Roztok pro výplach očí 

Dezinfekční prostředek 

Chirurgické rukavice 

Náplast s polštářkem 

Náplast fixační hladká 

Obinadlo sterilní 

Sterilní krycí obvaz 

Šátek trojcípý I. Netkaná textilie 

Nůžky zahnuté v antikorozní úpravě 

Rouška resuscitační pro dýchání z plic do plic 

Pinzeta 

Rouška PVC 

Isotermická fólie 

Obinadlo škrtící 

Rouška na popáleniny 

Obvaz na popáleniny 

Gel na popáleniny 
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1. Obecní informace 

1.1. Identifikační údaje 

Název stavby: P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE 

Místo stavby: Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice  

Parcely: st. 1531/1, st. 1531/2, 379/12, 400/3, 400/4, 400/5, 400/19, 400/34, 

400/35, 400/37, 400/38, 400/39, 437/2, 437/3, 437/4, 437/21, 437/22, 437/23, 446/3, 710- 

vše v k.: Šestajovice u Prahy (762385)  

Předmět projektové dokumentace: Novostavby (přístavba), stavba trvalá, 

nebytová 

Údaje o stavebníkovi: P.K.SOLVENT s.r.o., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 

Praha  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: ING. ZDENĚK TOMEK - 

STAVEBNÍ FIRMA a.s., Rejskova 65/17, 779 00  Olomouc – Hodolany 

Odhadovaná doba výstavby: 11 měsíců 

 

1.2. Informace o objektu 

Technologický předpis je zpracován pro halovou přístavbu objektu SO 01 

administrativní části a objektu SO 02 halové části společnosti P.K.Solvent na 

technologickou etapu zastřešení objektu. Oba objekty jsou založeny na pilotech opatřeny 

kalichem. Objekty jsou navrženy jako železobetonová skeletová konstrukce, kde sloupy 

jsou vetknuty do základové konstrukce. Nadzemní konstrukce je opláštěná sendvičovými 

panely se zatepleným železobetonovým soklem. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

železobetonové sedlové vazníky, na kterých jsou uloženy vaznice průvlaky  

a ztužidla. Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy, T. I. a krytinou z folie 

PVC.  Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou navrženy plastové, vrata jsou 

sekční. Prioritní vlastností je splnění požadavků protipožárních norem 

a předpisů. Povrchové úpravy konstrukcí budou v maximální míře patřeny již z výroby, 

pokud to nebude možné dojde k nátěru na stavbě. 

 

1.3. Informace o prováděné činnosti  

Zastřešení objektu je navrženo jako lehká, montovaná konstrukce doplněna  

o světlíky a vzduchotechniku. Jako nosný prvek je určena prefabrikátová konstrukce 

složená z vazníků a vaznic. Na vaznice haly bude mechanicky kotven trapézový plech ve 

sklonu 2,5 %. Na trapézový plech bude uložena parotěsná fólie PE, tepelná izolace 

z minerální plsti tloušťky 2x30mm s oboustranným posunem spár, na ni je položena 

tepelná izolace EPS Grey 100 tloušťky 80+100 mm ve dvou vzájemně se překrývajících 

vrstvách, která bude mechanicky kotvená, nakonec dojde k pokládce separační fólie  

a PVC-P fólie Fatrafol 810, která je mechanicky zakotvena k trapézovému plechu  

a spoje jsou zajištěny pomocí horkovzdušné pistole. 
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2. Připravenost 

2.1. Převzetí stavby 

V dalším postupu výstavby, provádění zastřešení, bude pokračovat jiná firma než 

firma, která provádí montáž prefabrikovaných dílců, zastřešení objektu bude možné, až 

po kompletním dokončení skeletové železobetonové prefabrikované konstrukce.  

U předání části hotové skeletové konstrukce budou tedy přítomni jak projektový manažer, 

tak stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce a vedoucí čet obou firem. Bude provedena 

výstupní kontrola předešlých prací, stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku 

s uvedenými hodnotami a případnými odchylkami od projektové dokumentace. 

 

2.2. Připravenost staveniště 

Staveniště je připojeno k inženýrským sítím, staveniště je oploceno po celém 

obvodu. Na staveništi je zhotovena příjezdová komunikace přes vrátnici, která je po celou 

dobu výstavby hlídána. Cesta vede ze stávající veřejné komunikace ze severní strany 

pozemku. Pracoviště je pod stálým dohledem stavebního dozoru investora  

a stavbyvedoucího. Staveniště je napojeno na dočasnou vodovodní přípojku, která končí 

ve vodoměrné šachtě, a na staveništi jsou zřízeny body k odběru staveništní vody. 

Přípojka elektrické energie je přístupná v elektrických rozvaděčích.  

 

2.3. Připravenost pracoviště 

Před zahájením prací by měla být stavba ve fázi, kdy je dokončena část skeletové 

prefabrikované konstrukce haly. Osazeny by tedy měly být sloupy obvodové, sloupy 

vnitřní, základové prahy, sedlové vazníky a na nich osazeny vaznice, které budou podél 

štítu v ose W ztuženy ocelovou konstrukcí. Jelikož bude etapa zastřešení probíhat z jižní 

části směrem k severní, bude severní věžové lešení instalováno až po zastřešení 

trapézovým plechem.  

Záznam o převzetí pracoviště bude tedy zaznamenán ve stavebním deníku. Součástí 

předání je odevzdání kompletní dokumentace.  
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3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiál 

 
Obrázek [71]: Skladba střešní konstrukce 

 

Trapézový plech (9) 

 TR 155/280/0,88 o tloušťce 155mm a ploše:  

  Objektu SO 01: 3293,397 m2 

  Objektu SO 02: 586,328 m2 

 Max. délka jednoho trapézového plechu je 22 m. a skladebná šířka 0,84 m 

 

Parotěsná fólie (6) 

 PE-LD fólie Sarnavap 1000E o tloušťce 0,2 mm: 3879,725 m2 

 

Tepelná izolace (8,11) 

 EPS GreyWall 100 o tloušťce 80 mm (11): 3879,725 m2 

EPS GreyWall 100 o tloušťce 100 mm (11): 3879,725 m2 

 Desky z minerální plsti – ISOVER R o tloušťce 2x30mm (8):   

 3957,320 x 2= 7914,64 m2 

 

Hydroizolační fólie (7,10) 

 Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5mm š 1300 mm: 4461,684 m2 

 

Separační fólie (5) 

 Filtek 200g/m2, netkané geotextílie: 3879,725 m2 

 



 - 112 - 

Klempířské prvky (1,2) 

 Vyráběné po doměření na stavbě. 

Titanzinkový plech tl. 1,5mm šířky 600mm délky 226 m. 

 plech tl. 1mm šířky 325 mm, 140 mm,100 mm délky 226 m. 

 

Střešní vpusti 

 Aco spin DN 100 skládající se ze střešní vpusti, izolačně-instalačního tělesa  

a montážní desky Convecta, počet kusů: 15 kusů 

 
Obrázek [72]: Střešní vpusť 

 

Kotvící prvky (12) 

Ejot talířová podložka HTK 2G  délky 145 mm, počet kusů 7760. 

 
Obrázek [73]: Ejot talířová podložka 

 

Samovrtné šrouby dabo SW 8 RT – 4,8 délky 140 mm počet kusů 7760. 
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Obrázek [74]: Ejot šroub do trapézového plechu 

 
Obrázek [75]: Schéma kotvení 

 

Šroub do betonu ke kotvení trapézového plechu EJOT BS-R 6,3 x 100 mm, počet kusů 

2667. 

Šroub do tenkostěnných profilů ke kotvení trapézových plechů mezi sebou  

EJOT JA3 6,5 x 25 mm, počet kusů  2350 kusů. 

 

Záchytný systém pro montáž trapézových plechů 

ABS Lock X, počet kusů 31. 

Záchytné sítě proti pádů osob s kosočtvercovými oky vč. lana po celém obvodu 30kN, 

200 m2. 

 

3.2. Skladování 

Trapézový plech 

Pokud trapézové profily nebudou ihned zpracovány při dovozu na staveniště, je 

nutné balíky plechů chránit před povětrnostními vlivy a poškozením deformací vlivem 

nevhodného skladování. Balíky musí být podloženy na dřevěných podkladech, jako jsou 

právě palety, na kterých budou dovezeny, nebo na dřevěných hranolech. Uložení musí 

být ve směru spádu, aby voda mohla odtékat. Balíky by měly být překryty plachtou, která 

chrání před deštěm a nečistotami v ovzduší obsažených ve srážkové vodě, avšak nesmí 

být vzduchotěsná. 

 

Hydroizolační, separační a parotěsná fólie 

Fólie jsou zabaleny v rolích a uloženy na dřevěných paletách a fixovány  

PE obalovou fólií, ve kterých budou dopravovány a skladovány. Doporučená teplota 

skladování je  -5 °C až +30 °C. Na staveništi budou fólie také chráněny do doby 

zpracování před znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanický poškozením.  
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Tepelná izolace 

Tepelné izolace jsou baleny také do PE fólie a výška balíku je max 0,5 m. 

Skladování na staveništi bude v krytých prostorách a umístěno naležato do maximální 

výšky 2 m. U tepelné izolace bude jako podklad pro skladování použito palety, na kterých 

budou tepelné izolace dovezeny, nebo dřevěné hranoly, které ovšem nesmí být od sebe 

vzdáleny více než 25 cm. 

 

3.3. Doprava 

Doprava primární: 

Prvky větších rozměrů jako trapézový plech a tepelná izolace budou dopravovány 

na paletách nákladním automobilem s krytým návěsem. Jednotlivé fólie budou 

dopravovány buďto také nákladním automobilem s krytou korbou, nebo postačí 

valníkový automobil s hydraulickou rukou. Pokud bude potřeba dovézt menší množství 

materiálu, chybějící fólie a prvky jako chemické kotvy, šrouby a nářadí, se kterým se 

bude pracovat, bude použit automobil Ford Transit Van. 

 

Doprava sekundární: 

Vykládka materiálu na místo skladování bude za pomoci autojeřábu, nebo 

smykem řízeného nakladače, pokud délka převozu bude menší než 6 metrů. Drobný 

materiál bude přepravován ručně. 

Přesun materiálu na místo určené k osazení bude za pomoci mobilního autojeřábu. Dále 

bude vybudován sloupový výtah Geda 500 z, který bude sloužit pro přepravu nejen osob, 

ale také drobného materiálu. 

 

3.4. Převzetí zboží 

Po doručení zboží na stavbu je nutné před započetím vykládky zkontrolovat počet 

balíků a ostatního příslušenství dle údajů na dodacím listě, a zda nedošlo k poškození 

prvků při přepravě. V případě nesrovnalostí je nutno okamžitě kontaktovat dodavatele. 

Každý balík je zpravidla označen: výrobcem, jménem zákazníka a dodavatele, číslem 

zakázky u výrobce a číslem balíku, označením typu materiálu a počtem kusů a délky 

v balíku. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Teplota a počasí  

Práce na střeše lze vykonávat v teplotách od -5 °C do 30 °C. V teplotách vyšších 

než 30 °C musí být zajištěny pravidelné přestávky a práce nesmí probíhat na přímém 

slunci.  

Stavební práce nesmí být prováděny za jakýchkoliv nepříznivých podmínek a zejména 

při silném dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 8 m/s, při sněžení, 

náledí, mlze či krupobití. Dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30 m.  
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Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat pracovní činnosti takové, jaké udává 

nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.  

U jakékoli z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude 

počasí splňovat podmínky pro další pokračování stavby. Pokud bude pozastavena 

pracovní činnost díky nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku  

a podepsáno osobami k tomu určenými.  

 

4.2. Obecné podmínky  

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí, pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnost a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatřením k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

vyplývající z právních a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům a odstraňovat či 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

 

4.3. Podmínky na staveništi  

Na staveništi se budou pohybovat osoby, které jsou k tomu určené, které prošli 

přes vrátnici a mají přidělené pracovní číslo. Z hlediska bezpečnosti je nutno dodržovat 

veškerých bezpečnostních pokynů a pracovníci musí používat minimální osobní ochranné 

pracovní prostředky, se kterými byli seznámeni během školení. Pro pracovníky je 

zajištěna hygienická buňka s WC a sprchami, dále jsou zajištěny mobilní toalety. Na 

staveništi jsou vyhrazeny prostory pro skladování materiálu a stavebních strojů, dále jsou 

vyznačeny pěší komunikační koridory. Pro pohyb strojů na staveništi jsou po staveništi 

vybudovány zpevněné komunikace. Při výjezdu strojů ze staveniště dojde k očištění 

v mycí lince pro očištění strojů od nečistot. 

 

5. Pracovní postup 

5.1. Zahájení a rozměření 

Práce započnou osobním zajištěním pracovníků pomocí postrojů ke konstrukci 

dle předpisu BOZP. Začíná se z přístupné pravoúhlé strany střechy tedy od 

jihovýchodního rohu. Při pokládce prvních trapézových plechů musí být pracovníci 

ukotveni k montážní plošině. Po vyzdvižení potřebného množství materiálu na střechu 

následuje rozměření trapézových plechů s ohledem na světlíky a prostupy 

vzduchotechniky. Vyměření je prováděno klasickým měřidlem. 

 

5.2. Založení prvních trapézových plechů 

Po vyměření následuje založení prvních plechů a pokládka následujících. Střešní 

plechy jsou do konstrukce kotveny šrouby do betonu, a to do každé vlny trapézového 

plechu. Vzájemně prošroubováním podélného spoje TR plechu samovrtnými šrouby po 

500 mm. Dále je důležité kontrolovat návaznost jednotlivých plechů, tzn. "krytí vlny", 

aby nedocházelo k porušení návazností plechů v ploše. Každá světlá šířka a délka plechů 
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se kontroluje, jinak by mohlo dojít k samovolnému rozevření vln a následně by hrozilo 

nedodržení předepsaných rozměrů. 

První trapézový plech bude založený pomocí vysokozdvižné plošiny a jeřábu 

v součinnosti s OOPP proti pádu, kterými budou vybaveni pracovníci pracující ve výšce. 

Pracovníci budou zabezpečeni pomocí záchytného postroje a kotvícího lana s tlumičem 

proti pádu k plošině. Pracovní prostor pod plošinou bude vyhrazen alespoň páskou se 

zákazem vstupu. Plech bude vyzdvižen pomocí jeřábu, pracovníci v plošině pak tento 

plech vyrovnají a přikotví. Stejným způsobem se založí další dva plechy. 

   

5.3. Montáž záchytného systému 

Po namontování prvních 3ks TR plechu montážníci pomocí plošiny přimontují 

bodový záchytný systém – ABS Lock X po celé délce okraje montáže trapézového 

plechu, které jsou však nejdále od sebe 24m. Tyto body jsou propojeny lanem, ke kterému 

jsou pracovníci ukotveni a tím zajištěni proti pádu. V případě pádu pracovníků budou 

vyproštěni pomocí plošiny. Ochranné sítě není potřeba používat. 

                                  
Obrázek [76]: Záchytný systém 

 

5.4. Sestavení věže pro přístup na střechu z fasádního lešení 

Výstup na střechu je zajištěn schodišťovou věží z lešení Alfix, které bude 

vybudováno na jižní straně u okraje se se sousedním objektem. Tato montáž bude 

probíhat již během instalace záchytného systému viz. předchozí bod. Vedle lešení bude 

sestaven sloupový výtah pro přesun lehčího materiálu. Po dokončení zastřešení 

trapézovým plechem dojde k vybudování věžového lešení také na severní straně spolu se 

stavebním sloupovým výtahem pro přesun materiálu.  

 

5.5. Postupná montáž trapézových plechů a záchytného systému 

V tomto okamžiku jsou založeny první kusy trapézového plechu, nainstalován 

bezpečnostní záchytný systém a je také postaveno pomocné věžové schodišťové lešení 

pro přístup na střechu. Je možno tedy zahájit pokládku zbývajících trapézových plechů 

se záchytným systémem. Postupuje se tedy od jižní strany nově budovaného objektu 
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směrem k severní straně. Dopravu materiálu na střešní konstrukci zajišťuje automobilový 

jeřáb a pracovníci se dopravují přes schodišťové věžové lešení.  

Trapézové plechy jsou kotveny mechanicky do betonu samovrtnými šrouby 

 BS-R a talířovými kovovými podložkami od firmy EJOT.  

Spojování jednotlivých profilů mezi sebou je pomocí samovrtných šroubů  

4,8 x 35 mm, rozmístěných 0,4 m po délce tabule. Profily se překrývají přes jedno žebírko 

trapézového plechu, kde jsou dále kotveny. 

Po dokončení 50 % plochy pokládky nosné konstrukce trapézového plechu je 

možné nastoupit na instalaci prostupů vzduchotechnických, světlíků objektu a následně 

na pokládku vrchního střešního pláště tedy parotěsné fólie, tepelné izolace  

a hydroizolační vrstvy. 

 
Obrázek [77]: Montáž trapézového plechu 

 

5.6. Montáž střešních vpustí, světlíků a prvků vzduchotechniky 

Nejdříve je nutno vyřezat otvory pro osazované prvky pomocí prostřihovacích 

nůžek a ztužit tyto otvory U-Profily pro osazování střešních otvorů, které jsou kotveny 

do trapézového plechu pomoci samovrtných šroubů firmy EJOT. 

Střešní vpusti nelze nainstalovat přímo na střechu z trapézových plechů. Je nutné použít 

montážní desku, která je přišroubována k trapézovému plechu takto: dva spojovací prvky 

na příčné straně v horním nosníku a spojovací prvky na podélné hraně s odstupem  

120 mm dle DIN 18807. Dále je nutné namontovat vhodné izolačně-instalační těleso 

vpusti, aby těleso vpusti bylo přesně osazeno do montážní desky. 

Otvor v trapézovém plechu pro světlíky a vzduchotechniku se nejdříve olemuje 

klempířskými prvky, poté se na vodorovný lem vytažený na trapézový plech uloží 

manžeta světlíku, která se přišroubuje po 250 mm k podkladu. Použijí se stejné šrouby, 

které se používají při spojení trapézových plechů. 

V patě atiky je nutné doplnit vlnu trapézového plechu vhodným profilem z ocelového 

plechu. 
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5.7. Komunikace a vyčištění podkladu 

Na podkladu trapézového plechu bude zřízen komunikační koridor z OSB desek, 

které budou položeny na separační fólii, aby nedošlo k poškození trapézových plechů. 

Před zahájením montáže parotěsné fólie odstraníme nečistoty a stojící vodu ve vlnách 

trapézového plechu. Zajištění proti pádu je nutné v případě, pohybuje-li se pracovník 

blíže než 1,5 m od okraje střechy.  

 

5.8. Montáž parotěsné fólie 

Fólii rozvineme rovnoběžně s orientací vln trapézového plechu tak, aby spoje fólií 

byly na horní vlně. Doporučený přesah pásu je min. 100 mm. Spoje slepíme 

butylkaučukovou páskou a následně zaválečkujeme. Příčné spoje musíme před lepením 

podložit tuhou podložkou. Napojení parotěsné fólie na ohraničující a prostupující 

konstrukce realizujeme opět pomocí butylkaučukové pásky. Minimální výška vytažení 

parotěsné fólie je určena tloušťkou tepelné izolace, tedy 240 mm. Napojení na stavební 

detaily je zcela zásadní a tak dbáme při oblepování například kotvících prvků. 

 

5.9. Pokládka tepelné izolace 

Pokládku tepelné izolace je možno zahájit na písemně převzatém podkladu, tedy 

na parotěsnící vrstvy. Na trapézový plech se desky tepelné izolace pokládají delší stranou 

kolmo na vlnu. Poškozené deformované nebo vlhké desky nesmí být do střešního pláště 

zabudovány. Formátování desek je možné provádět speciálními noži, pilami nebo jiným 

způsobem, který doporučuje výrobce. Vzniklé spárové netěsnosti je nutné vyplnit těsnící 

hmotou, například polyuretanovou pěnou. Desky tepelné izolace musí být v průběhu 

pokládky kotveny do podkladu kotevními prvky v min. počtu 2 kusy na 1m2. Kontrola 

položené plochy a souhlas k instalaci další vrstvy musí být doložen souhlasem zapsaným 

do stavebního nebo montážního deníku. 

 
Obrázek [78]: Kotvení tepelné izolace 
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5.10. Pokládka separační fólie 

Separační fólie jsou instalovány z důvodu negativního ovlivňování hydroizolační 

fólie PVC-P a tepelné izolace. Formátování pásu provádíme běžným izolatérským nožem 

nebo nůžkami. Separační fólii pokládáme volně s minimálně 50 mm přesahy a přelepením 

jednostrannou páskou. 

 

5.11. Rozvinutí pásu hydroizolační fólie 

Hydroizolační fólii zbavíme ochranného obalu, schováme identifikační štítek  

a rozvineme v místě zabudování. Na podkladu s trapézových plechů se pásy fólie vždy 

orientují kolmo na vlnu.  Podle povětrnostních podmínek necháme rozvinutou fólii volně 

ležet několik minut, z důvodu eliminace napětí vneseného do pásu při výrobě. Za nižších 

teplot dobu rozložení prodloužíme. Je nutné nechat přesahy min 100 mm u okrajů střešní 

konstrukce, jelikož po opláštění budovy dojde k horkovzdušnému svařování fólie na 

atiku, která bude dále osazena klempířskými výrobky. 

Před mechanickým kotvením zkontrolujeme přímost pásu a případné zjevné vady. 

Formátování jednotlivých pásů provádíme dle kotevního plánu a geometrie střechy.  

Rozměrové úpravy provádíme pomocí izolatérského nože nebo nůžek a fólii zásadně 

netrháme. Polohu rozvinutého pásu upravíme s ohledem na požadované přesahy. 

Doporučený podélný přesah pro mechanicky kotvené pásy je zpravidla 110 mm, popř. 

120 mm od okraje pásu. Pro nekotvené příčné přesahy postačí 50 mm. Pro lepší geometrii 

svaru je lepší rohy pásu oblit. 

 

5.12.  Mechanické kotvení 

Kotevní prvky do podkladu z trapézového plechu umisťujeme zásadně do horní 

vlny. Rozteč kotevních řad a kotevních prvků je určena kotevním plánem. Kovové 

přítlačné podložky musí být umístěny tak, aby byla mezi okrajem podložky a kotveného 

pásu dodržena vzdálenost 10 mm. V případě umístění kotevního prvku blíže k okraji pásu 

je oslabena jeho únosnost.  

Použitím kotevních automatů umožňující nastavení hloubkového dorazu  

a utahovacího momentu zajistíme optimální statickou účinnost kotevních prvků. Tam, 

kde není možné nebo účelné použití kotevního automatu, používáme ruční elektrické 

nářadí. Doporučená hloubka zapuštění šroubů do trapézového plechu je 20 mm. 

 

5.13. Horkovzdušné svařování fólie 

Spojování pásů fólie bude probíhat pomoci ruční svařovací pistole nebo 

svařovacího automatu.  

U ručních svařovacích přístrojů nastavujeme pouze teplotu, přítlak a rychlost je 

na zkušenosti svářeče. Povrchy, které jsou svařovány, musí být očištěny a zbaveny 

nečistot. Přítlaku docílíme tlakem na váleček. 

U automatu nastavujeme teplotu, množství vzduchu, rychlost pojezdu i přítlak. 

Doporučené teploty pro svařování fólie PVC-P jsou od 430°C do 580 °C.  
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Správnou teplotu, rychlost a tlak je třeba ověřit zkušebním svarem a zapsáním  

do stavebního deníku. 

 
Obrázek [79]: Svařování PVC fólie 

 

5.14. Opracování atiky 

Po opláštění haly dojde k ukončení fólie po obvodu střešní konstrukce. Fólii 

k atice ukončíme pomocí klempířských prvků z poplastovaného plechu. Tyto prvky fólii 

stabilizují proti vnitřním silám a rozměrovým silám. V patě atiky bude fólie vytažena 

přibližně do výšky 50 mm a zaříznuta. Úhelníky z poplastovaného plechu přikotvíme 

k fasádním panelům spolu s fólií. Profily kotvíme k podkladu v rozteči 250 mm s dilatační 

mezerou 2-3 mm mezi sousedními plechy. Dále přikotvíme také vrchní L profil k vrchní 

straně atiky. 

Svislý pruh fólie nejprve bodově fixujeme ke koruně atiky a přivaříme v patě 

koutové lišty. Poté fixaci odstraníme, svislé pruhy napneme a horkým vzduchem 

přivaříme fólii.  

Tímto způsobem opláštíme také světlíky a prostupy vzduchotechniky. 

 

5.15. Střešní vtok a bezpečnostní přepad 

Vnitřní střešní prvky osazujeme s mírným zapuštěním do tepelné izolace. Jsou 

navrženy tuhé střešní vtoky s integrovanou manžetou. Po osazení vtoku na jeho pozici je 

nutno  mechanického přikotvení k podkladu. 

Bezpečnostní přepady jsou úzké štěrbiny v rozích atiky a jsou instalovány z důvodu 

odvedení srážkové při dočasné nefunkčnosti střešního vtoku. 

 

5.16. Zkoušky těsnosti zkušební jehlou 

Zkouška probíhá pomocí zkušební jehly a vizuální kontroly. Tyto zkoušky jsou 

průkazem dokončeného díla. O výsledku zkoušky je proveden zápis do stavebního nebo 

montážního deníku. 

 

6. Personální obsazení 

Na zhotovení zastřešení objektu bude dohlížet vedoucí pracovní čety, který 

zodpovídá za dodržení pracovních postupů, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost 

při práci. Jeřábník zajistí provoz a běžnou údržbu jeřábu, vykládá a přemisťuje 
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požadovaný materiál na místo k tomu určené, má platný jeřábnický průkaz a lékařské 

osvědčení. Vazač břemen je zodpovědný za uvázání přepravovaných břemen, má k tomu 

vazačské zkoušky a oprávnění. Montážní dělníci zajistí instalaci trapézových plechů. 

Pokrývači se postarají o pokládku jednotlivých vrstev na trapézové plechy. Pomocní 

dělníci pomáhají s přesunem materiálu a podílí se při pomoci pokrývačům a montážním 

dělníkům. 

 

6.1. Provádění zastřešení trapézovým plechem 

Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 

Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 

prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce, 

vyškolený technik, dohlíží na provádění a kontrolu 

geometrie a dodržování BOZP 

Jeřábník 1 Způsobilý jeřábník s platným jeřábnickým průkazem  

a lékařským osvědčením. 

Vazač 2 Zodpovědný za vázání přepravovaných břemen 

s dostatečnou kvalifikací a platnými zkouškami vazače. 

Montážní dělník 2 Proškolený a technicky zkušený montážní pracovník 

s praxí v provádění daných konstrukcí a to min. 5 let. 

Proškolen k ovládání kloubové plošiny. 

Pomocný dělník 2 Min. výuční list, proškolen a seznámen s prováděnými 

pracemi. 

 

6.2. Klempířské práce 

Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 

Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 

prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  

Klempíř 2 Výuční list v oboru, odpovědnost za jednotlivé 

provedené práce. 

Pomocný dělník 2 Výuční list 

 

6.3. Pokrývačské práce 

Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 

Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 

prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  

Izolatér 2 Výuční list v oboru, odpovědnost za jednotlivé 

provedené práce. 

Hydroizolatér 4 Výuční list v oboru, odpovědnost za jednotlivé 

provedené práce. 

Pomocný dělník 2 Výuční list 
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7. Stroje, nářadí pomůcky BOZP 

7.1. Stroje 

Doprava na staveniště: nákladní automobil, automobil s korbou, ford transit 

Doprava po staveništi: autojeřáb, vysokozdvižná plošina  

 

7.2. Nářadí 
Schodišťové věžové lešení, aku vrtačka, horkovzdušná pistole leister triacs, 

svařovací automat leister varimat, rádýlko, kotvící systém, montážní automat  

 

7.3. Pomůcky BOZP 

Ochranná přilba, ochranný oblek, reflexní oděv, pracovní obuv min. S3, pracovní 

rukavice, ochrana zraku, prostředky osobního zajištění: zachycovací postroj, tlumič pádu, 

lana, karabiny 

 

8. Jakost a kontrola kvality 
Kontroly jsou popsány v samostatné kapitole:  

Kontrolní a zkušební plán kapitola č.11.  

 

8.1. Kontroly vstupní: 
Kontrola PD a jiných dokumentů  

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola vstupních materiálů  

Kontrola uskladnění materiálu  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola způsobilosti pracovníků  

Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění prací 

Kontrola zvedacího mechanismu 

 

8.2. Kontroly mezioperační:   
Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola BOZP 

Kontrola zapatkování zařízení pro vertikální a horizontální dopravu 

Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 

Kontrola trapézového plechu 

Kontrola osazení střešních prostupů a otvorů 

Kontrola parotěsné fólie 

Kontrola pokládky a ukotvení tepelné izolace 

Kontrola provedení separační fólie 

Kontrola klempířských prvků 

Kontrola pokládky hydroizolační fólie 
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8.3. Kontroly výstupní: 
Kontrola geometrie 

Vizuální kontrola spojů 

Kontrola spojů jehlou 

Kontrola ucelené konstrukce 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Bezpečnost práce je popsána v samostatné kapitole: Bezpečnost práce řešené 

technologické etapy zastřešení kapitola č.13. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. – důležité paragrafy: §2 a §3 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky a z výšky. – důležité body: 

II, IV, V, VI 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č.262/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí.  

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

při práci a jeho změny 362/2007 sb. a 189/2006 sb.  

Každý pracovník je povinen užívat předepsaných pracovních ochranných 

pomůcek jako je ochranná přilba, pracovní brýle, reflexní vestu a kvalitní pracovní oděv 

a pracovní obuv třídy minimálně S3. 

Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, dodat 

technologie provádění a patřičnou projektovou dokumentaci, zaškolit pracovníky na 

danou práci a zajistit pracoviště proti vniknutí cizích osob (zabezpečit materiál) 

Stroje musí být přepravovány tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu osob, 

které stroje přepravují. Strojník musí být řádně proškolen na daný typ stavebního stroje, 

který obsluhuje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění k obsluze. 

Pracovníci musí řádně chráněni proti pádu, a tak se pracovníci budou připoutávat 

pomocí svých osobních ochranných pracovních prostředků k bezpečnostním prvkům.  

 

10. Ekologie 
Ekologie v místě stavby nebude ohrožena ani nehrozí znečištění podzemních vod. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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Dále podle katalogu odpadů, dle Vyhlášky č.93/2016 Sb. 

 

Druh odpadu Kód Způsob likvidace Kategorizace odpadů 

Plast 170203 Sběrný dvůr O 

Papír a lepenka 200101 Sběrný dvůr O 

Stavební suť 170106 Sběrný dvůr O 

Kovový odpad 170409 Sběrný dvůr O 

Železo a ocel 170405 Sběrný dvůr O 
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1. Obecní informace 

1.1. Identifikační údaje 

Název stavby: P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE  

Místo stavby: Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice  

Parcely: st. 1531/1, st. 1531/2, 379/12, 400/3, 400/4, 400/5, 400/19, 400/34, 

400/35, 400/37, 400/38, 400/39, 437/2, 437/3, 437/4, 437/21, 437/22, 437/23, 446/3, 710- 

vše v k.: Šestajovice u Prahy (762385)  

Předmět projektové dokumentace: Novostavby (přístavba), stavba trvalá, 

nebytová 

Údaje o stavebníkovi: P.K.SOLVENT s.r.o., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 

Praha  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: ING. ZDENĚK TOMEK - 

STAVEBNÍ FIRMA a.s., Rejskova 65/17, 779 00 Olomouc – Hodolany 

Odhadovaná doba výstavby: 11 měsíců 

 

1.2. Informace o objektu 

Technologický předpis je zpracován pro halovou přístavbu objektu SO 01 

administrativní části a objektu SO 02 halové části společnosti P.K.Solvent na 

technologickou etapu opláštění objektu. Oba objekty jsou založeny na pilotech opatřeny 

kalichem. Objekty jsou navrženy jako železobetonová skeletová konstrukce, kde sloupy 

jsou vetknuty do základové konstrukce. Nadzemní konstrukce je opláštěná sendvičovými 

panely se zatepleným železobetonovým soklem. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

železobetonové sedlové vazníky, na kterých jsou uloženy vaznice. Střešní plášť je tvořen 

trapézovými plechy, T.I. a krytinou z folie PVC.  Opláštění haly je řešeno sendvičovými 

panely Kingspan na ocelové nosné konstrukci. Výplně otvorů v obvodových konstrukcích 

jsou navrženy plastové, vrata jsou sekční. Prioritní vlastností je splnění požadavků 

protipožárních norem a předpisů. Povrchové úpravy konstrukcí budou v maximální míře 

už opatřeny již z výroby, pokud to nebude možné, dojde k nátěru na stavbě. 

 

1.3. Informace o prováděné činnosti  

Opláštění objektu haly a administrativní části je řešeno vertikálně kladenými 

panely firmy KINGSPAN osazenými na ocelovou konstrukci firmy Metsec, nebo přímo 

do železobetonových prefabrikátů. Budou použity 2 typy konstrukcí.  

 

V administrativní části SO 01 bude použita konstrukce, kde nebude použito 

ocelových profilů, dojde pouze k upevnění stěnových panelů k železobetonové nosné 

konstrukci haly. 

V halové části SO 02 dojde k vybudování paždíkové ocelové konstrukce tvořené 

z paždíků a uzavřených profilů 180 x 100 x 6 mm. Tato ocelové konstrukce bude sloužit 

k upevnění spodních panelů v horní části a druhé řady panelů ve spodní části. Tato 

konstrukce je vsazená mezi sloupy tak, aby stěnové panely doléhaly k železobetonové 

prefabrikované konstrukci. 

 



 - 128 - 

Panely budou s jádrem z minerální vlny a viditelnými upevňovacími prvky 

kotveny do ocelové konstrukce a do železobetonových prefabrikátů. Panel bude použit 

od společnosti Kingspan a bude se jednat o typ KS1150 FR o tloušťce 150 mm. Izolační 

jádro tohoto panelu je tvořeno minerálními vlákny pro požadovanou požární odolnost, 

delší než 45min. Panely budou nadstandardně tmeleny, tedy všechny svislé a vodorovné 

spáry a přechody na klempířské výrobky. Rastr nosných profilů a plán kladení panelů 

Kingspan je zpracován v příloze č.14. 

 

2. Připravenost 

2.1. Převzetí stavby 

V dalším postupu výstavby, provádění opláštění, bude pokračovat firma, která má 

na starosti instalaci nosné konstrukce a sendvičových panelů. K opláštění haly dojde až 

po dokončení etapy zastřešení a dokončení drátkobetonové podlahy. Podlahu je nutno 

dokončit z důvodu pojezdu vysokozdvižných nůžkových plošin pro pojezd jeřábu.  

U předání části hotové skeletové konstrukce, střešní konstrukce a podlahové konstrukce 

budou tedy přítomni jak projektový manažer, tak stavbyvedoucí, investor nebo jeho 

zástupce a vedoucí čet firem. Bude provedena výstupní kontrola předešlých prací, 

stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku s uvedenými hodnotami a případnými 

odchylkami od projektové dokumentace. 

 

2.2. Připravenost staveniště 

Staveniště je připojeno k inženýrským sítím, staveniště je oploceno po celém 

obvodu. Na staveniště je zhotovena příjezdová komunikace přes vrátnici, která je po celou 

dobu výstavby hlídána. Cesta vede ze stávající veřejné komunikace ze severní strany 

pozemku. Pracoviště je pod stálým dohledem stavebního dozoru investora  

a stavbyvedoucího. Staveniště je napojeno na dočasnou vodovodní přípojku, která končí 

ve vodoměrné šachtě, a na staveništi jsou zřízeny body k odběru staveništní vody. 

Přípojka elektrické energie je přístupná v elektrických rozvaděčích. 

 

 

2.3. Připravenost pracoviště 

Před zahájením prací by měla být stavba ve fázi, kdy bude dokončena skeletová 

prefabrikovaná konstrukce haly. Bude dokončeno zastřešení, ovšem nebude úplné. 

Zastřešení čeká na opláštění haly k provedení hydroizolace a klempířských prvků atik. 

 Dále bude dokončena železobetonová drátková podlaha, tedy také provedena 

technologická pauza po dokončení podlahy 7 dní dle časového plánu. Tato podlaha 

poskytuje pevnou a stabilní pracovní plochu uvnitř budoucí haly pro pojezd nůžkových 

plošin. 

Pracoviště je nezbytné přebírat uklizené bez odpadů, které by mohly výrazně 

bránit k pohybu strojů, dělníků při manipulaci s materiálem a výrazně zvýšit nebezpečí 

úrazu. 

Záznam o převzetí pracoviště bude tedy zaznamenán ve stavebním deníku. 

Součástí předání je odevzdání kompletní dokumentace.  
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3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiál 

 Administrativní část:  

V administrativní části dojde k přímému osazování stěnových panelů 

k železobetonové prefabrikované konstrukci a tak nebude potřeba ocelových profilů, 

pouze šroubů do betonu firmy EJOT. Panely budou přímo kotveny jak do základového 

prahu, tak do stropních průvlaků a střešních ztužidel a trámů.  Nosná konstrukce oken je 

tvořena z tenkostěnných profilů a je uložena na botkách v železobetonovém prefabrikátu. 

Tyto prvky budou zajištěny firmou Metsec. 

Halová část:  

Jedná se o jednoduchý způsob z ukotvení panelů KINGSPAN do železobetonové 

prefabrikované konstrukce a ocelové paždíkové konstrukce. Do botek se ukotví uzavřený 

ocelový paždík 180x100x5 mm a 200x120x6,3 mm který vytvoří únosnou konstrukci pro 

panely. Tyto prvky budou zajištěny firmou Metsec. 

Název Označení Rozměr Kusů 

Kotvení ve stěně SO 01 a SO 02 

Nosný profil 

vodorovný 

180x100x5 mm    

180x100x5 mm   

200x120x6,3 mm 

200x120x6,3 mm 

5350 mm - délka 

5600 mm - délka  

7025 mm - délka 

7100 mm - délka 

12 

50 

12 

9 

Kotevní botky 172 mm 

202 mm 

160 x 130 x 65 

190 x 130 x 65 

124 

42 

Šroub do betonu pro 

kotvení botek 

EJOT  6,3 x 100 mm 332 

Nosný profil svislý 100x80x5 mm  1000 mm - délka 

1500 mm - délka 

2000 mm - délka  

44 

12 

26 

Spojovací úhelník 172 mm 

202 mm 

136 x 86 x 130 

202 x 116 x 160 

124 

42 

Kotvení panelů u atiky SO 01 + SO 02 

Šroub do betonu EJOT BS-R 6,3 x 240 mm 568 

Kotvení panelů u soklu SO 01 + SO 02 

Šroub do betonu EJOT BS-R 6,3 x 200 mm 568 

Kotvení panelů do průvlaku SO 01 

Šroub do betonu  EJOT BS-R 6,3 x 200 mm 436 

Kotvení panelů do tenkostěnného profilu 

Šroub do profilu EJOT JA3 6,5 x 200 mm 332 

Spojování nosných profilů s botkami SO 02 

Plochá podložka M16-DIN125A Průměr 30 mm 650 

Šestihranná matice M16-DIN934  650 

Plochá podložka M16-DIN125A Průměr 30 mm 650 

Šestihranný šroub M16-DIN933  650 
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Typy šroubů: 

Kotvení kotevní botky do železobetonu: EJOT BS-R 6,3 x 100 mm 

Kotvení panelů kingspan do železobetonu: EJOT BS-R 6,3 x 200 mm 

 
Obrázek [80]: Šroub do betonu 

 

 

Kotvení panelů kingspan do ocelového tenkostěnného profilu: EJOT JA3 6,5 x 200 mm 

 
Obrázek [81]: Šroub do ocel. profilu  

 

Panely Kingspan: 

Panel typu KS1150 FR o tloušťce 150 mm. Ocelové plochy jsou opatřeny 

antikorozní povrchovou úpravou – oboustranným žárovým pozinkováním o celkové 

hmotnosti 275/m zinku pro finální povrchovou úpravu. Profilace jak exteriéru, tak 

interiéru je B (box). Tloušťka vnějšího plechu bude 0,6 mm a vnitřního plechu 0,5mm. 

Systémové spoje budou doplněny izolačními páskami nebo zatmeleny proti zatékání 

srážkové vody. Povrchové úpravy plechů budou polyesterovým lakem nanášeným 

v tloušťce 25 μm jak v exteriéru, tak v interiéru na žárově pozinkovaný ocelový plech. 

Tepelně izolační vlastnosti sendvičového panelu o tl. 150 mm odpovídá stávajícímu 

opláštění. Hodnota U=0,28 W/m2K. Požární odolnost těchto panelů, které nešíří požár po 

povrchu v požárně nebezpečném prostoru je dle aplikace až EW180DP1/EI180DP1. 

Akustické vlastnosti panelu: index vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB. Barva panelů 

bude odpovídat barvám stávajícího objektu, tedy barvy ve dvou provedeních RAL 1021 

a RAL 5010. 
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Typ Rozměr Počet celkem 

Kingspan panel 1150FR-

RAL1021 

961 m2 …  

1,15 m x 5,4 

156 ks 

Kingspan panel 1150FR-

RAL5010 

854 m2 …  

1,15 m x 4,8 

156 ks 

Těsnící páska ext. Již zabudována v exteriérové části panelu 

Těsnící páska int. 750 m = 375 ks těsnících pásek (1ks 2 m) 

Tmel 175 ks tub po 310 ml 

 

Klempířské prvky 

 Přechodový plech tl. 0,5mm 50 bm. 

 Oplechování soklu 178,3 bm. 

 

3.2. Skladování 

Ocelová nosná konstrukce 

 Konstrukce nesoucí opláštění halové části SO 02 bude skladována podél objektu 

vždy pod místem osazení. 

Plocha bude pevná, suchá a rovná se spádem k odvodnění. Jednotlivé části 

konstrukce jsou baleny ve svazcích na europaletách, tím bude také zabezpečeno 

podložení prvků na skladovací ploše. 

  

Panely Kingspan 

 Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému 

zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu. 

Panely jsou dodávány ve svazcích a budou se skladovat na podložkách (polystyrenové 

bloky, dřevěné palety) v mírném spádu v podélném směru. Svazky nesmí být dlouhodobě 

uloženy na sebe. Zakrytí plachtou za současné možnosti dostatečného provětrávání. 

Skladování panelů bude podél haly tak, aby bylo možné při osazování panelů na ně 

dosáhnout automobilovým jeřábem, který je bude přepravovat na místo osazení. 

 
Obrázek [82]: Skladování Kingspan 
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Klempířské prvky a kotvící prvky 

Větší prvky budou uloženy na vyrovnané ploše uvnitř stavby ve svazcích podle 

jednotlivých druhů výrobků tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Menší prvky a materiál 

bude skladován v uzamykatelné skladovací buňce. 

Vruty, hřebíky, skoby, nýty, pájka, tmel a háky se budou skladovat v regálech ve 

skladovacích buňkách.  

Spojovací součástky jak k ocelové konstrukci, tak k panelům Kingspan, pomocný 

materiál a drobné nářadí je nutno uskladnit v skladovacích buňkách. 

 

3.3. Doprava 

Doprava primární: 

Prvky největších rozměrů budou dopravovány na staveniště tahačem DAF XF  

s 3-nápravovým valníkovým návěsem. Prvky rozměrů do 4,0 m délky budou 

dopravovány nákladním automobilem s hydraulickou rukou Iveco AD 410 T45. Menší 

prvky, spojovací materiál, klempířské a kotvící prvky budou dopravovány automobilem 

Ford Transit Van. 

 

Doprava sekundární: 

Vykládka materiálu bude zajištěna automobilovým jeřábem, který bude na stavbě 

k dispozici. Přesun materiálu, uloženého na paletách bude zajištěn smykem řízeným 

nakladačem. Drobný materiál bude přepravován ručně. Pohyb pracovníků při instalaci 

jak nosné konstrukce panelů, tak při instalaci přímo panelů je zajištěn hydraulickou 

nůžkovou plošinou nebo kloubovou plošinou.  

 
Obrázek [83]: Přeprava Kingspan  
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3.4. Převzetí zboží 

Po doručení zboží na stavbu je nutné před započetím vykládky zkontrolovat počet 

balíků a ostatního příslušenství dle údajů na dodacím listě, a zda nedošlo k poškození 

prvků při přepravě. V případě nesrovnalostí je nutno okamžitě kontaktovat dodavatele. 

Každý balík je zpravidla označen: výrobcem, jménem zákazníka a dodavatele, číslem 

zakázky u výrobce a číslem balíku, označením typu materiálu a počtem kusů a délky 

v balíku. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Teplota a počasí  

Práce na střeše lze vykonávat v teplotách od 5 °C do 30 °C. V teplotách vyšších 

než 30 °C musí být zajištěny pravidelné přestávky a práce nesmí probíhat na přímém 

slunci. 

Stavební práce nesmí být prováděny za jakýchkoliv nepříznivých podmínek a zejména 

při silném dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 8 m/s, při sněžení, 

náledí, mlze či krupobití. Dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30 m.  

Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat pracovní činnosti takové, jaké udává 

nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.  

U jakékoli z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude 

počasí splňovat podmínky pro další pokračování stavby. Pokud bude pozastavena 

pracovní činnost díky nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a 

podepsáno osobami k tomu určenými.  

 

4.2. Obecné podmínky  

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí, pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnost a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatřením k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

vyplývající z právních a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům a odstraňovat  

či minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

 

4.3. Podmínky na staveništi  

Na staveništi se budou pohybovat osoby, které jsou k tomu určené, které prošly 

přes vrátnici a mají přidělené pracovní číslo. Z hlediska bezpečnosti je nutno dodržovat 

veškeré bezpečnostní pokyny a pracovníci musí používat minimální osobní ochranné 

pracovní prostředky, se kterými byli seznámeni během školení. Pro pracovníky je 

zajištěna hygienická buňka s WC a sprchami, dále jsou zajištěny mobilní toalety. Na 

staveništi jsou vyhrazeny prostory pro skladování materiálu a stavebních strojů, dále jsou 

vyznačeny pěší komunikační koridory. Pro pohyb strojů na staveništi jsou po staveništi 

vybudovány zpevněné komunikace. Při výjezdu strojů ze staveniště dojde k očištění 

v mycí lince pro očištění strojů od nečistot. 
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5. Pracovní postup 

5.1. Rozměření a instalace kotevních botek v SO 01 administrativní 

části a SO 02 halové částí 

V první řadě dojde k rozměření kotevních botek s pozicí otvorů pro uchycení 

botek. Postup rozměření bude probíhat dle projektové dokumentace. Je nutno dbát na 

vodorovnost a svislost při rozmístění kotevních botek, neboť z důvodu že na rozmístění 

kotev závisí celá nosná konstrukce.  

Rozměření začíná u prvního sloupu na jižní straně. U sloupu začneme odměřovat 

od nejnižšího bodu, který si odměříme dle projektové dokumentace od +0,000 m  

a budeme postupovat směrem nahoru. Během odměřování musíme počítat s tloušťkou 

osazovaných profilů, aby při instalaci panelů došlo k přilnutí panelu k železobetonovému 

sloupu. Přenesení bodu na protější sloup provedeme pomocí laserové vodováhy. Tímto 

způsobem rozměříme všechny botky. Již během zaměřování dochází k instalaci kotevních 

botek. Je nutné dávat zvýšený pozor při zaměřování okolo budoucích otvorů, aby nedošlo 

ke kolizi profilů s výplní otvoru. 

V druhé řadě dojde k ukotvení botek do vyměřených otvorů. Botky nebudeme 

kotvit dle projektové dokumentace přes chemické kotvy a šroubovice. Zvolíme rychlejší 

a ekonomičtější způsob, a to šrouby do betonu EJOT BS-R 6,3 mm. Délka této kotvy je 

100mm. 

Upevnění botek podložíme maticí. Botky jsou opatřeny dvěma otvory o průměru 

9 mm. Tímto způsobem ukotvíme všechny botky. 

5.2. Osazení nosných a ztužujících profilů v SO 01 administrativní 

části a SO 02 halové částí 

Osazování C profilů, které budou nosnou konstrukcí stěnových panelů,  

o rozměrech 180x100x5 mm v ose 11 a v ose W 200x120x6,3 mm bude probíhat za 

pomoci automobilového jeřábu a montážní plošiny. Profily nesoucí výplně otvorů jsou 

v ose 11 180x100x5 mm, v ose W 200x120x6,3 mm a v ose 1 180x100x5 mm. Nejdříve 

vazači dostatečně očistí prvek a poté zajistí textilními stahovacími pásky, které navléknou 

na hák jeřábu. Při zvedání je důležité nejprve uvázané prvky zvednout do výšky 300 mm 

a zkontrolovat jejich uvázání, poté je možné prvky osazovat. Jeřáb osadí ocelový profil 

na kotvící botky, postup montáže je zespodu nahoru, aby byl zajištěn přístup jeřábu. Po 

uložení profilů na botky montážníci zkontrolují osazení, vyaretují na každé straně 

šroubem, který lehce utáhnou. Poté odvážou lana a mohou prvky pevně přichytit k botkám 

šroubem M16 s podložkou a z druhé strany maticí M16 také s podložkou. Utahování 

probíhá momentovým utahovacím nářadím. 

Ztužení pro upevnění výplní otvorů bude za použití profilů v kombinaci s paždíky. 

Díky této kombinaci získáme dostatečné plochy jak k upevnění vlastního okna, tak i 

k opláštění dalších nutných komponentů. Lemy oken budou stejné výšky jako paždíky a 

budou připojeny standardními spojovacími úhelníky. 

 

 

 

 



 - 135 - 

5.3. Klempířské před montáží panelů 

Před montáží panelů provedeme oplechování soklů. Oplechování a lišty musí být 

dobře upevněny, vyrovnány, správně utěsněny (vždy těsníme pomocí PE pásek spoje 

plech-plech nebo plech-nosná konstrukce) a musí mít rovné a nezdeformované okraje. 

 

5.4. Montáž panelů SO 01 a SO 02 

Nejdříve se důležité panely přesunou ze skládky k místu, kde budou osazeny. 

Místo skládky je podél objektu a panely jsou rozprostřeny po svazcích tak, aby byla jejich 

montáž co nejefektivnější a nejrychlejší. Automobilový jeřáb bude manipulovat s panely 

tak, že do panelu bude upevněn U-nosič s dvěma háky pomocí dvou kolíků a přes ocelová 

lana a oko zavěšeno na hák jeřábu. Tímto bude zajištěná bezpečná manipulace 

certifikována výrobcem.  

Je nutné rozlišovat opláštění administrativní části a halové části z důvodu kotvení 

v halové části ve středu výšky haly do ocelové konstrukce. U administrativní části se 

jedná o kotvení do železobetonového prefabrikátu, tedy rozdílné použití kotvících šroubů. 

Před kladením je důležité úsek konstrukce, který bude osazován, důkladně olepit 

těsnící PE páskou. Při montáži panelů vertikálně kladených postupujeme ve směru 

převládajících větrů. Postupujeme od rohu objektu, ve směru montáže až po poslední 

krajní panel, který se případně podélně seřízne. Klademe panely ve dvou řadách nad 

sebou. Začneme prvním okapovým panelem v levém spodním rohu a upevníme. 

Následně položíme druhý panel tak, aby překrýval první panel o připravený přesah,  

a ukotvíme.  Kotvení prvků do nosné konstrukce ocelové je metodou viditelného kotvení 

samovrtnými šrouby skrz panel do nosné ocelové konstrukce.   

Dále pokračujeme druhou řadou panelů a stejně jako předtím klademe od levého 

dolního rohu. Panely je zapotřebí před upevněním řádně dotlačit v podélném spoji  

a zkontrolovat jejich umístění. Tento postup opakujeme po celém stěnovém opláštění. 

Řezání otvorů a ukončení opláštění probíhá pouze na zemi. 
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Obrázek [84]: Montáž Kingspan  

 

 

5.5. Výplně otvorů 

V obou případech budou výplně otvorů instalovány na nosnou konstrukci, která 

je tvořena C profily. Tato nosná konstrukce oken je již nachystána a v obou případech jak 

objektu SO 01 tak objektu SO 02 může dojít k instalaci výplní otvorů. 

 

5.6. Dokončování klempířských prvků 

Klempířské prvky budou již osazovány před instalací stěnových panelů během 

osazování výplní otvorů. Po dokončení opláštění budou dokončeny klempířské prvky  

u atiky, parapetů oken a obvodového soklového panelu. 

 

5.7. Strhávání fólie 

Před finálním přitáhnutím šroubů odlepíme ochrannou fólii. Poté dotáhneme 

šrouby a celoplošně strhneme fólii z osazených panelů. 
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6. Personální obsazení 
Na zhotovení opláštění objektu bude dohlížet vedoucí pracovní čety, který 

zodpovídá za dodržení pracovních postupů, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost 

při práci.  

 

6.1. Nosný paždíkový systém 

Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 

Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 

prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  

Jeřábník 1 Platný jeřábnický průkaz a lékařské osvědčení 

Vazač 2 Platné zkoušky a oprávnění vazače 

Montážní dělník 2 Proškolení a technicky zkušení montážní pracovníci  

s praxí v provádění daných konstrukcí a odborně 

způsobilí pro obsluhu montážních plošin 

Pomocný dělník 2 Výuční list 

 

6.2. Opláštění panely 

Pracovník Počet Kvalifikace a odpovědnost 

Vedoucí čety 1 SOŠ s maturitou, řízení montáže dle TP, přidělování 

prací, odpovědnost za kvalitu provedené práce  

Jeřábník 1 Platný jeřábnický průkaz a lékařské osvědčení 

Vazač 1 Platné zkoušky a oprávnění vazače 

Montážní dělník 2 Proškolení a technicky zkušení montážní pracovníci  

s praxí v provádění daných konstrukcí a odborně 

způsobilí pro obsluhu montážních plošin 

Klempíř 2 Výuční list v oboru, odpovědnost za jednotlivé 

provedené práce. 

Pomocný dělník 2 Výuční list 

 

 

7. Stroje, nářadí pomůcky BOZP 

7.1. Stroje 

Doprava na staveniště: Tahač s návěsem, Ford Transit Van, Nákladní automobil 

s hydraulickou rukou Tatra 815 8x8 valník 

Doprava po staveništi a stroje pro montáž: Mobilní autojeřáb  

Liebherr LTM 1030-2.1 1x, smykem řízený nakladač Caterpillar 246C 1x, venkovní 

plošina HA 12 PX 2x, vnitřní  plošina HA 12 IP 1x 

 

7.2. Nářadí 

Ruční nářadí: nůžky na plech, šroubovák, tmelící souprava, kladivo 

Elektrické nářadí: vrtačka, AKU pila, AKU vrtací šroubovák  

BOSCH GSR 1800-Li, svařovací automat LYNX EAW, Úhlová bruska GA9020RF 
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Měřící nářadí: svinovací metr 7,5 m, vodováha 2 m, měřící lať 2 m, nivelační 

přístroj, nivelační lať, olovnice, zaměřovací šňůry, teodolit 

Pomůcky pro automobilový jeřáb: zvedací popruhy tkané 

Ostatní: svařovací elektrody 

 

7.3. Pomůcky BOZP 

Ochranná přilba, ochranný oblek, reflexní oděv, pracovní obuv min. S3, pracovní 

rukavice, ochrana zraku, prostředky osobního zajištění: zachycovací postroj, tlumič pádu, 

lana, karabiny 

 

8. Jakost a kontrola kvality 
Kontroly jsou popsány v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán opláštění 

kapitola č. 12. 

 

8.1. Kontroly vstupní: 

Kontrola PD a jiných dokumentů  

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola materiálů 

Kontrola uskladnění materiálu 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola stavu kloubové plošiny a nástrojů potřených k provádění prací 

Kontrola zvedacího mechanismu 

 

8.2. Kontroly mezioperační  

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola BOZP 

Kontrola montáže kotevních botek 

Kontrola zapatkování zařízení pro vertikální a horizontální dopravu 

Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 

Kontrola postupu montáže C-profilů a ztužidel 

Kontrola šroubových spojů 

Kontrola lepení podkladních těsnících pásek 

Kontrola provedení první etapy klempířských prací u obvodového soklu 

Kontrola montáže panelů 

Kontrola osazení výplní otvorů 

Kontrola dokončení klempířských prací 

 

8.3. Kontroly výstupní 

Kontrola povrchu a bezzávadnosti 

Kontrola geometrie 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Bezpečnost práce je popsána v samostatné kapitole: Bezpečnost práce řešené 

technologické etapy opláštění kapitola č. 13. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. – důležité paragrafy: §2 a §3 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky a z výšky. – důležité body: 

II, IV, V, VI 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č.262/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí.  

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

při práci a jeho změny 362/2007 sb. a 189/2006 sb.  

Každý pracovník je povinen užívat předepsaných pracovních ochranných 

pomůcek jako je ochranná přilba, pracovní brýle, reflexní vestu a kvalitní pracovní oděv 

a pracovní obuv třídy minimálně S3. 

Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, dodat 

technologie provádění a patřičnou projektovou dokumentaci, zaškolit pracovníky na 

danou práci a zajistit pracoviště proti vniknutí cizích osob (zabezpečit materiál). 

Stroje musí být přepravovány tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu osob, 

které stroje přepravují. Strojník musí být řádně proškolen na daný typ stavebního stroje, 

který obsluhuje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění k obsluze. 

Pracovníci musí řádně chráněni proti pádu a tak jsou pracovníci kotveni ke koši 

pomocí karabin a bezpečnostních postrojů k montážní plošině. 

 

10. Ekologie 

Ekologie v místě stavby nebude ohrožena ani nehrozí znečištění podzemních vod. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

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

 

Dále podle katalogu odpadů, dle Vyhlášky č.93/2016 Sb. 

 

Kód Kategorie Způsob likvidace Kategorizace odpadů 

Plast 170203 Sběrný dvůr O 

Papír a lepenka 200101 Sběrný dvůr O 
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Stavební suť 170106 Sběrný dvůr O 

Kovový odpad 170409 Sběrný dvůr O 
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1. Vstupní kontroly 

1.1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Kontrola projektové dokumentace, která musí být schválená, platná, musí 

obsahovat všechny náležitosti pro provádění stavby a musí být kompletní. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí a technický dozor objednatele. 

Projektová dokumentace musí být v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb. 

V případě změn dojde k zaznačení skutečného provedení předchozích konstrukcí do 

dokumentace. Projektová dokumentace musí být jak už ve změněné, tak i nezměněné 

podobě odsouhlasena statikem a projektantem. 

Zápis o kontrole je proveden do stavebního deníku. 

 

Obsah projektové dokumentace: 

Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva 

Situační výkresy 

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokladová část 

 

1.2. Kontrola připravenosti staveniště 

Kontroluje se stav staveniště jako celku, oplocení a přístup na staveniště, 

staveništní komunikace, provede se odečtení hodnot z měřících zařízení na staveništních 

přípojkách. Zkontroluje se stav skladů, skládek a jejich umístění. Dojde také ke kontrole 

provozních a sociálních objektů. 

 

1.3. Kontrola vstupních materiálů 

Kontroluje se správné množství, druh, geometrie, kvalita a jakost, typ dodaných 

materiálů dle projektové dokumentace, atesty a certifikace. Všechny prvky musí být 

dodány zabalené, pokud se tak dodávají a pokud jsou zabaleny ve fóliích, zjistí se, zda 

nedošlo k protržení fólie. Prvky musí být dodány s předávacím protokolem, který 

podepíše přebírající stavbyvedoucí. Musí být provedena  kontrola certifikátu, zda nejsou 

prvky poškozeny a u prvků, které jsou zabaleny ve fóliích, se také zkontroluje, zda 

nedošlo k protržení fólie. 

 

1.4. Kontrola uskladnění materiálu 

Během skladování materiálu, ani při jeho ukládání nesmí dojít k jeho 

znehodnocení, poškození nebo jiným způsobem snížení jeho kvality a jakosti. Skládka 

musí být rovná, musí mít dostatečnou únosnost a plocha musí být odvodněna. Prvky jsou 

ukládány tak, aby nedošlo k dotyku se zemí. Prvky budou podloženy buďto hranoly  

o rozměrech 200 x 200 mm, nebo na europaletách, pokud tyto palety byly součástí 

dodávky. Výška uskladnění prvků by neměla překročit 1,5 m a prvky budou celou dobu 

chráněny plachtou proti klimatickým vlivům. Prvky menších rozměrů, spojovací prvky  

a pomocný materiál je uskladněn ve skladovací buňce, která je uzamykatelná a má pevnou 

podlahu.  
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Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor objednatele.  

Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

1.5. Kontrola připravenosti pracoviště 

V této části dojde ke kontrole dokončení předešlých prací. Měla by být dokončena 

část skeletové prefabrikované konstrukce haly. Osazeny by tedy měly být sloupy 

obvodové, sloupy vnitřní, základové prahy, sedlové vazníky a na nich osazeny vaznice, 

které budou podél štítu v ose W ztuženy ocelovou konstrukcí. Jelikož bude etapa 

zastřešení probíhat z jižní části směrem k severní, bude docházet ještě k osazování panelů 

Spiroll v severní části. 

Záznam o převzetí pracoviště bude tedy zaznamenán ve stavebním deníku.  

Kontrola rovinnosti, odchylek konečného provedení, délky uložení a spoje.  

Mezní odchylky konstrukce od svislé roviny je 30 mm, od vodorovné roviny  

25 mm. Maximální dovolené sedání celého objektu je 60 mm. Tato kontrola se provádí 

teodolitem, nivelačním přístrojem, nivelační latí 3 m, svinovacím metrem a vodováhou. 

Kontrolu provádí statik, stavbyvedoucí a technický dozor objednatele. 

Součástí předání předešlé konstrukce je odevzdání kompletní dokumentace.  

 

1.6. Kontrola způsobilosti pracovníků 

U všech pracovníků se kontroluje, zda byli seznámeni s pracovním postupem  

a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam do stavebního 

deníku spolu s podpisy zúčastněných osob, podpis bude také v kartě zaměstnavatele, 

kterou vede technik bezpečnosti. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující 

příslušné oprávnění, se kontroluje platný průkaz, certifikát nebo jiný dokument 

opravňující vykonávat danou činnost (kontroluje se také doba platnosti), především u 

vazačů, svářečů, jeřábníků. Pracovníci mohou být podrobeni dechové zkoušce písemně 

určeným pracovníkem zaměstnavatele. Pokud dojde k pozitivnímu výsledku, dochází 

k vyloučení z projektu/provozovny na dobu neurčitou. Kontroluje se také používání 

předepsaných ochranných pomůcek. 

 

1.7. Kontrola stavu kloubové plošiny a nástrojů potřebných 

k provádění prací 

Kontroluje se technický stav strojů (revize, mechanická poškození, hladina 

provozních kapalin) a nástrojů (u elektrických nástrojů, zda neprobíjejí a podobně). 

Kontrola uložení a počet strojů, nástrojů a nářadí. Stroje musí mít platnou revizi, 

provedenou kontrolu nebo doklad o způsobilosti stroje (certifikát). 

 

1.8. Kontrola zvedacího mechanismu 

Kontroluje se hlavně technický stav stroje, vhodnost a únosnost zvedacího 

mechanismu a prvků, které slouží k uchycení, bezzávadnosti stroje a jeho prvků, 

například pojistky u háku, která nesmí být znehodnocena. Kontrolují se platné revize 

zdvihacích prostředku a vizuální kontrola vázacích prostředků. Dále kontrolujeme 

osvědčení obsluhy zvedajícího mechanismu.  
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2. Mezioperační kontroly 

2.1. Kontrola klimatických podmínek 

Jelikož se jedná o práce ve výškách, je nutné, aby klimatické podmínky byly co 

nejpříznivější, a proto se důsledně kontrolují. Práce ve výškách nesmí být zahájeny nebo 

se v nich nesmí pokračovat, pokud je snížená viditelnost, a to méně než 30 m, pokud 

rychlost větru překročila 8 m/s, nebo pokud je náledí či vytrvalý déšť. Teplota při 

jednotlivých pracích nesmí poklesnout pod -5 °C a nesmí překročit 30°C. Pokud nejsou 

splněny tyto podmínky, nesmí dojít k zahájení prací, nebo práce musí být přerušeny. Toto 

pozastavení musí být zaznamenáno do stavebního deníku a podepsáno osobami k tomu 

určenými. Práce mohou pokračovat při splnění klimatických podmínek. Klimatické 

podmínky se kontrolují 2x během dne a 1x večer. Večerní hodnota se započítává 2x. 

 

2.2. Kontrola BOZP 

Kontrola dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP bude probíhat 2x týdně. Bude 

proveden zápis do deníku se závadami. Tam bude také uveden termín k jejich odstranění, 

za což nesou odpovědnost stavbyvedoucí, kteří soupis závad převezmou od 

bezpečnostního technika a do stanoveného termínu odstraní. Na staveništi bude 

minimální 1x týdně prováděna dechová zkouška na alkohol. 

 

2.3. Kontrola rozpatkování zařízení pro vertikální a horizontální 

dopravu 

Kontroluje se, zda jsou podpory jeřábu zcela vysunuty, zda je v místě, kde byl 

jeřáb rozpatkován, dostatečně pevné podloží. Zda byly použity roznášecí dřevěné 

podkladky. Dále se kontroluje, zda v trase, kde automobilový jeřáb bude přepravovat 

materiál, není nějaká překážka či omezení. Okolí automobilového jeřábu je nutné 

ohraničit páskou, aby nedošlo k pohybu nepovolaných osob. 

 

2.4. Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 

Kontrolujeme u každého prvku jeho uvázání na zvedací mechanismus. Tuto 

kontrolu provádí vazač, který také kontroluje stabilitu upevnění prvku, a to po vyzdvižení 

do 0,3 m výšky.  

 

2.5. Kontrola trapézového plechu 

Kontroluje se osazení trapézových plechů a připevnění k podkladu 

(železobetonové prefabrikované konstrukci). Kontrolujeme předepsaný rozteč šroubů 

500 mm a jejich umístění, zda odpovídá projektové dokumentaci.  

 

2.6. Kontrola osazení střešních prostupů a otvorů 

Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu prvků vpustí, světlíků a prvků 

vzduchotechniky. Kontroluje se jejich přikotvení předepsanými spojovacími prvky. 

Rozteče jednotlivých spojovacích prvků a použití určeného podkladního plechu pod 
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střešní vpusť. Je nutné zkontrolovat taky polohu a umístění těchto prvků dle schválené 

projektové dokumentace. 

 

2.7. Kontrola parotěsné fólie 

U parotěsné fólie se kontrolují předepsané přesahy pásů, jejich směr pokládky  

a napojení na prostupující konstrukce. Na svislé konstrukce, jako například světlíky, se 

fólie vytáhne do výšky min 360 mm, tzn. 50 mm nad úroveň budoucí tepelné izolace. 

 

2.8. Kontrola pokládky a ukotvení tepelné izolace 

Kontroluje se pokládka desek na vazbu beze spár, jejich rozmístění překrytí, spád 

a ukotvení k trapézovému plechu. 

 

2.9. Kontrola provedení separační fólie 

U provedení separační fólie se kontroluje dodržování přesahů a napojení na 

prostupující konstrukce. Separační vrstva se u atiky natáhne až na její vodorovnou část  

a u ostatních prostupujících konstrukcí se ukončí 50mm nad vodorovnou plochou střechy. 

 

2.10. Kontrola klempířských prvků 

Je provedena kontrola upevnění a dodržení dilatačních spár u klempířských 

konstrukcí. 

 

2.11. Kontrola pokládky hydroizolační fólie 

Kontroluje se dodržení pracovního postupu při lepení fólie dle technologického 

předpisu. Doporučený podélný přesah pro mechanicky kotvené pásy je zpravidla  

110 mm, popř. 120 mm od okraje pásu. Pro nekotvené příčné přesahy postačí 50 mm. Pro 

lepší geometrii svaru je lepší rohy pásu oblit. Hloubka zapuštění šroubů do trapézového 

plechu musí být 20 mm. Při svařování fólie je nutné dodržet teplotu svaru  

od 430°C do 580°C. 

 

3. Výstupní kontroly 

3.1. Kontrola geometrie 

Kontrolují se rozměry a vzdálenosti, zda odpovídají projektové dokumentaci. 

Konstrukce trapézového plechu se kontroluje pomoci vodováhy, olovnice a svinovacího 

metru. Maximální odchylka je +-10 mm od hodnot uvedených projektové dokumentaci  

a sklon celé střešní konstrukce je dle projektové dokumentace 2,5 procenta. 

 

3.2. Vizuální kontrola 

Kontroluje se celá plocha a detaily, tvar a jednotnost průběhu svaru, způsob 

zaválečkování, velikosti přesahů (min. 100 mm), vruby a rýhy (přípustné do 10 procent 

tloušťky fólie), šířka svarů min 30 mm, znečištění fólie a perforace fólie. Tuto kontrolu 

provádí vedoucí montážní pracovník spolu se stavbyvedoucím a provede se zápis do 

stavebního deníku. 
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3.3. Kontrola spojů jehlou 

Stavbyvedoucí s TDI kontrolují spojitost a mechanickou pevnost spojů pomocí 

jehly jak v ploše, tak i v detailech po celé délce svaru. 

 

3.4. Kontrola ucelené konstrukce 

Kontroluje se kompletní provedení pokládky střešní krytiny po ukončení všech 

prací, vizuálně a měřením. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 

investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu kvality pro etapu 

zastřešení je uvedena v příloze č. 13.1. 
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1. Vstupní kontroly 

1.1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Kontrola projektové dokumentace, která musí být schválená, platná, musí 

obsahovat všechny náležitosti pro provádění stavby a musí být kompletní. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí a technický dozor objednatele. 

Projektová dokumentace musí být v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb. 

V případě změn dojde ke zaznačení skutečného provedení předchozích konstrukcí do 

dokumentace. Projektová dokumentace musí být jak už ve změněné, tak i nezměněné 

podobě odsouhlasena statikem a projektantem. 

Zápis o kontrole je proveden do stavebního deníku. 

Obsah projektové dokumentace 

Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva 

Situační výkresy 

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokladová část 

 

1.2. Kontrola připravenosti staveniště 

Kontroluje se stav staveniště jako celku, oplocení a přístup na staveniště, 

staveništní komunikace, provede se odečtení hodnot z měřících zařízení na staveništních 

přípojkách. Zkontroluje se stav skladů, skládek a jejich umístění. Dojde také ke kontrole 

provozních a sociálních objektů. 

 

1.3. Kontrola materiálů 

Dodané materiály budou především profily a kotevní botky, které budou nosnou 

konstrukcí pro stěnové panely. Ty kontrolujeme dle dodacího listu, výpisu prvků  

a projektové dokumentace. Kontrolujeme jejich množství, druhy, rozměry, kvalitu  

a jakost, povrchovou úpravu atesty a certifikace a nesmí být poškozené.  

U stěnových panelů zajišťujeme kontrolu množství dodávaného materiálu, 

bezvadný stav, nepotrhané ochranné fólie, kvalitu a jakost, atesty a certifikace. U panelů 

dáváme pozor i na barevné rozlišení a rozměry prvků. 

U spojovacího materiálu kontrolujeme počty balení a jejich typovou správnost dle 

dodacího listu 

Všechny prvky musí být dodány s předávacím protokolem, který podepíše 

přebírající stavbyvedoucí. Pokud prvky jsou poškozené nebo nesplňují nějakým 

způsobem podmínky, dodávku nepřijmeme. 

 

1.4. Kontrola uskladnění materiálu 

Během skladování materiálu ani při jeho ukládání nesmí dojít k jeho 

znehodnocení, poškození, nebo jiným způsobem snížení jeho kvality a jakosti. Skládka 

musí být rovná, musí mít dostatečnou únosnost a plocha musí být odvodněna. Prvky jsou 

ukládány tak, aby nedošlo k dotyku se zemí. Prvky budou podloženy buďto hranoly  



 - 151 - 

o rozměrech 200 x 200 mm, nebo na europaletách, pokud tyto palety byly součástí 

dodávky.  

Výška uskladnění prvků by neměla překročit 1,5 m a prvky budou celou dobu 

chráněny plachtou proti klimatickým vlivům. Prostor mezi skladovacími prvky je min 

750 mm, aby mohlo dojít k průchodu. Prvky pro nosnou konstrukci panelů chráníme před 

klimatickými vlivy, jelikož budou navezeny hromadně na skládku. Stěnové panely se 

budeme snažit instalovat ihned po dopravě. 

Prvky menších rozměrů, spojovací prvky a pomocný materiál je uskladněn ve 

skladovací buňce, která je uzamykatelná a má pevnou podlahu.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor objednatele.  

Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

1.5. Kontrola připravenosti pracoviště 

Při kontrole převzetí pracoviště se kontroluje dokončení předešlých prací, kdy by 

měla být dokončena montáž železobetonové prefabrikované konstrukce.  

Kontrolujeme také nedodělky z předchozích etap, které by bylo nutné odstranit 

ještě dříve, než by začala tato etapa.  

Jedná se především o sloupy, do kterých bude kotvena nosná konstrukce 

obvodových panelů, vazníky, ke kterým bude opláštění přiléhat a soklový panel kolem 

kterého budou provedeny klempířské práce.  

Kontroluje se vizuální neporušenost a celistvost skeletové konstrukce. Odchylka 

železobetonového sloupu od modulu projektové dokumentace ve vodorovném směru je 

+-10 mm a odchylka svislosti sloupu je +- 20 mm od osy sloupu. Odchylky 

železobetonového vazníku jsou od projektové dokumentace v maximální odchylce 

 +- 10 mm. Tato kontrola se provádí vizuálně a měřením (svinovací metr a vodováha 

délky 2 m). 

 

1.6. Kontrola způsobilosti pracovníků 

U všech pracovníků se kontroluje, zda byli seznámeni s pracovním postupem a proškoleni 

o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam do stavebního deníku spolu 

s podpisy zúčastněných osob, podpis bude zaznamenán také do karty zaměstnavatele, 

kterou vede technik bezpečnosti. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující 

příslušné oprávnění, se kontroluje platný průkaz, certifikát nebo jiný dokument 

opravňující vykonávat danou činnost (kontroluje se také doba platnosti), především  

u vazačů, svářečů, jeřábníků. Pracovníci mohou být podrobeni dechové zkoušce písemně 

určeným pracovníkem zaměstnavatele. Pokud její výsledek pozitivní, dochází 

k vyloučení pracovníka z projektu/provozovny na dobu neurčitou. Kontroluje se také 

používání předepsaných ochranných pomůcek. 

 

1.7. Kontrola stavu kloubové plošiny a nástrojů potřebných 

k provádění prací 

Kontroluje se technický stav strojů (revize, mechanická poškození, hladina 

provozních kapalin) a nástrojů (u elektrických nástrojů, zda neprobíjejí a podobně). 
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Kontrola uložení a počet strojů, nástrojů a nářadí. Stroje musí mít platnou revizi, 

provedenou kontrolu nebo doklad o způsobilosti stroje (certifikát). 

 

1.8. Kontrola zvedacího mechanismu 

Kontroluje se hlavně technický stav stroje, vhodnost a únosnost zvedacího 

mechanismu a prvků, které slouží k uchycení, bezzávadnosti stroje a jeho prvků, 

například pojistky u háku, která nesmí být znehodnocena. Kontrolují se platné revize 

zdvihacích prostředku a vizuální kontrola vázacích prostředků. Dále kontrolujeme 

osvědčení obsluhy zvedajícího mechanismu.  

 

2. Mezioperační kontroly 

2.1. Kontrola klimatických podmínek 

Jelikož se jedná o práce ve výškách, je nutné, aby klimatické podmínky byly co 

nejpříznivější, a proto se důsledně kontrolují. Práce ve výškách nesmí být zahájeny nebo 

se v nich nesmí pokračovat, pokud je snížená viditelnost, a to méně než 30 m, pokud 

rychlost větru překročila 8 m/s, nebo pokud je náledí či vytrvalý déšť. Teplota při 

jednotlivých pracích nesmí poklesnout pod – 5 °C a nesmí překročit 30°C. Pokud nejsou 

splněny tyto podmínky, nesmí dojít k zahájení prací, nebo práce musí být přerušeny. Toto 

pozastavení musí být zaznamenáno do stavebního deníku a podepsáno osobami k tomu 

určenými. Práce mohou pokračovat při splnění klimatických podmínek. Klimatické 

podmínky se kontrolují 2x během dne a 1x večer. Večerní hodnota se započítává 2x. 

 

2.1.1. Kontrola BOZP 

Kontrola dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP bude probíhat 2x týdně. Bude 

proveden zápis do deníku se závadami. Tam bude také uveden termín k jejich odstranění, 

za což nesou odpovědnost stavbyvedoucí, kteří soupis závad převezmou od 

bezpečnostního technika a do stanoveného termínu odstraní. Na staveništi bude 

minimální 1x týdně prováděna dechová zkouška na alkohol. 

 

2.2. Kontrola rozpatkování zařízení pro vertikální a horizontální 

dopravu 

Kontroluje se, zda jsou podpory jeřábu zcela vysunuty, zda je v místě, kde byl 

jeřáb rozpatkován dostatečně pevné podloží. Zda byly použity roznášecí dřevěné 

podkladky. Dále se kontroluje, zda v trase, kde automobilový jeřáb bude přepravovat 

materiál, není nějaká překážka či omezení. Okolí automobilového jeřábu je nutné 

ohraničit páskou, aby nedošlo k pohybu nepovolaných osob. 

 

2.3. Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 

Kontrolujeme u každého prvku jeho uvázání na zvedací mechanismus. Tuto 

kontrolu provádí vazač, který také kontroluje stabilitu upevnění prvku, a to po vyzdvižení 

do 0,3 m výšky.  
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2.4. Kontrola montáže kotevních botek 

Kontrolujeme přesnost osazení botek jejich vytyčení dle projektové dokumentace 

a montážního deníku. Kontrolujeme, zda hrana botky lícuje s hranou sloupu z důvodu 

přilehnutí panelů železobetonové konstrukci a to v případě, kdy zda odchylka půdorysné 

osy sloupů není větší než +- 10 mm a výsledná odchylka svislosti a vodorovnosti 

paždíkové konstrukce nebude větší než +- 3 mm na 2 m. Pokud jsou tyto hranice 

překročeny nesplní, není možné instalovat až k hraně sloupu a musí dojít k vyrovnání.  

Kontrolujeme vizuálně, zda nedošlo k popraskání železobetonového prvku v okolí 

kotvení botky. 

Provedeme také kontrolu tuhosti kotevních botek ke sloupu. 

 

2.5. Kontrola postupu montáže C-profilů a ztužidel 

Kontrolujeme postup při osazování C-profilů na kotevní botky a ztužidel  

k C-profilům, zda rozmístění odpovídá projektové a montážní dokumentaci.  

Kontrolujeme také sled prací. Výsledná odchylka od svislosti a vodorovnosti paždíkové 

konstrukce nesmí být větší než +- 3 mm na 2 m a nejvýše 12 mm na 10 m délky. Tato 

kontrola je prováděna 2metrovou latí, teodolitem, nivelačním přístrojem, svinovacím 

metrem a vodováhou. 

 

2.6. Kontrola šroubových spojů 

Kontrolujeme dotažení dle projektové dokumentace na daný utahovací moment, 

rozmístění a správný počet. 

 

2.7. Kontrola lepení podkladních těsnících pásek 

Bude kontrolováno, zda je těsnící páska ve všech místech, kde bude docházet ke 

styku klempířských prvků s prvky nosných konstrukcí a ke styku panelu 

s železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí a ocelovým nosným systémem pro 

panely. Kontroluje se přilepení ve všech již zmíněných místech a použití správné těsnící 

pásky, popřípadě tmely. 

 

2.8. Kontrola provedení klempířských prací u obvodového soklu 

Kontroluje se správné osazení klempířských prvků u obvodového soklu a v místě 

atiky dle technologického postupu a projektové dokumentace. 

 

2.9. Kontrola montáže panelů a jejich dotažení 

Je kontrolován správný postup při montáži stěnových panelů dle technologického 

předpisu (směr kladení, uvázání na zdvihací mechanismus) a správného osazení prvků 

dle montážního deníku. 
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Obrázek [85]: Dotažení Kingspan  

 

2.10. Kontrola osazení výplní otvorů 

Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu výplní otvorů (vrat a oken). Kontroluje 

se jejich nosný systém, přikotvení předepsanými spojovacími prvky dle návodu výrobce, 

poloha a umístění těchto prvků dle schválené projektové dokumentace. 

 

2.11. Kontrola dokončení klempířských prací 

Kontroluje se osazení klempířských prvků, zda jsou správně dotaženy nýty nebo 

šrouby s těsnící podložkou k podkladu, zda u rohů objektu klempířské prvky správně 

přiléhají a kopírují panely. Je nutno dohlédnout i na montáž koutových dokončovacích 

profilů a oplechování atiky dle montážního deníku. Kontroluje se také postup prací dle 

projektové dokumentace. 

 

3. Výstupní kontroly 

3.1. Kontrola povrchu, upevnění panelů a bezzávadnosti 

Nejdříve se zkontroluje, zda jsou veškeré panely zbaveny ochranných fólií, až 

poté může dojít k finálnímu utažení šroubů. Šrouby jsou zde přiznané a po dotažení jsou 

opatřeny ochrannou krytkou. Chybně upevněné šrouby dotáhneme, nebo vyměníme. Poté 

dojde ke kontrole bezzávadnosti opláštění, zda nebylo při instalaci a přemisťování nějak 

poškozené. Kontrolujeme mechanické poškození, deformace a otěry. V případě, že došlo 

k poškození a je možné opravit prvek na místě, tak dojde k jeho opravě, pokud nelze 

závadu odstranit, je nutné informovat TDO. V každém případě dojde k zhotovení 

protokolu o předání opláštění, popř. i se závadami a následně provedeme zápis do 

stavebního deníku. 

 

3.2. Kontrola geometrie 

Geometrii u stěnových panelů kontrolujeme pomocí 2 m latě. Kontrolujeme 

vodorovnou a svislou odchylku na ploše 25 m2 tak, že přiložíme lať celkem 5x. Dle 

technické příručky je odchylka maximálně +- 3 mm. Odchylka ocelové konstrukce pro 

opláštění výrobce panelů Kingspan doporučuje rovinnost min. L/600. Dle normy u stěn 

výšky 4-8 m, kterou je povolena odchylka 15 mm. 

 

3.3. Kontrola finálního vzhledu 

Kontrolujeme správné osazení panelů dle kladečského plánu a správné dodržení 
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spár mezi jednotlivými panely. Kontrolu provádíme měřením a vizuálně. Provedeme 

zápis do stavebního deníku za přítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 

objednatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu kvality pro etapu 

zastřešení je uvedena v příloze č. 13.2. 
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1. Obecné informace 

1.1. Informace o stavbě 

Název stavby: P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE 

Místo stavby: Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice  

Parcely: st. 1531/1, st. 1531/2, 379/12, 400/3, 400/4, 400/5, 400/19, 400/34, 

400/35, 400/37, 400/38, 400/39, 437/2, 437/3, 437/4, 437/21, 437/22, 437/23, 446/3, 710- 

vše v k.: Šestajovice u Prahy (762385)  

Předmět projektové dokumentace: Novostavby(přístavba), stavba trvalá, 

nebytová 

Údaje o stavebníkovi: P.K.SOLVENT s.r.o., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 

Praha  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ 

FIRMA a.s., Rejskova 65/17, 779 00  Olomouc – Hodolany 

 Zastoupen: Ing. Zdeňkem Tomkem, Ing. Janem Tomkem 

Hlavní projektant: Ing. Jan Táborský 

Koordinátor BOZP při přípravě 

  Ing. Pavel Novák 

  U potoka 5, Brno 60200 

  Tel.: 602602602 

  IČ:25825825 

Koordinátor BOZP při realizaci 

  Ing. Pavel Novák 

  U potoka 5, Brno 60200 

  Tel.: 602602602 

  IČ:25825825 

Odhadovaná doba výstavby: 11 měsíců 

 

1.2. Stručný popis objektu 

Hala P. K. SOLVENT – DISTRIBUČNÍ CENTRUM ŠESTAJOVICE se nachází poblíž 

Prahy u města Šestajovice. V současné době na části pozemku leží již provozovaná hala 

o rozloze 13168 m2 a další části pozemků jsou pozemky navrhované k plánovanému 

rozšíření. Jedná se o objekt SO 01 a SO 02, který bude k stávající hale připojen na 

východní části o celkové zastavěné ploše 3912 m2 a obestavěný prostor 41155 m3. 

P.K.SOLVENT s.r.o. je společnost zabývající se s drogistickým zbožím na trhu v ČR a 

SR. Hlavním zaměřením společnosti je velkoobchod a distribuce zboží klíčových 

výrobců drogistického zboží, organizace a provozování maloobchodní sítě̌ drogerií a 

výroba vlastní značky.  

 

1.3. Popis předpokládaných prací 

- Příjezdová komunikace 

- Kácení dřevin 

- Sejmutí ornice 
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- Vybudování zařízení staveniště 

- Vybudování přípojek pro nový objekt a zařízení staveniště 

- Zemní práce a podloží objektů 

- Bourací práce 

- Zakládání – piloty, základové pasy 

- Prefabrikované konstrukce 

- Zastřešení objektu 

- Vyzdívky 

- Opláštění haly 

- Hrubé rozvody v podlaze 

- Základová deska 

- SDK konstrukce 

- Výplně otvorů 

- ZTI, UT, Plynovod, MaR, VZT 

- Podlahy – keramické a povlakové 

- Malby a nátěry 

- Zdravotechnika 

- Zhotovení zpevněných ploch 

- Vyklizení staveniště 

 

1.4. Ochranná pásma 

Lokalita plánovaného rozšíření logistického centra P.K. Solvent se nachází 

v průmyslové zóně Sychrov Šestajovice a žádným způsobem nezasahuje ani neovlivňuje 

žádné chráněné území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Ve vzdálenosti 

přibližně 1,0 km jihovýchodně začíná pásmo hygienické ochrany II.b jímacího území 

Jirny a Hroušany. Podél Jirenského potoka je dle územního plánu navržena plocha údolní 

nivy. 

Při realizaci je dále nutno dodržovat standardní ochranná pásma inženýrských 

sítí. Jihovýchodním směrem od areálu vede trasa velmi vysokého napětí (20 m 

od krajního vodiče), dálnice D11 (100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice), podél 

komunikace č. II/611 - „Poděbradská“ silnice (15 m od osy přilehlého jízdního pruhu) 

vede nadzemní izolované vedení vysokého napětí (2 m od krajního vodiče).  

Další ochranná a bezpečnostní pásma jsou vymezena stávajícími trasami 

inženýrských sítí vedoucími do areálu. 

 

1.5. Vnější vazby stavby na okolí a vliv okolí na stavbu 

Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru s provozem bez využívání 

technologií nepříznivých životnímu prostředí. 

Ovzduší: Součástí investice nejsou žádné objekty s nadměrnou produkcí 

prachu. Množství emisí z nově navrhovaných zdrojů tepla nedosáhne ani zdaleka limitů 

povolených zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. 
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Hluk: Stávající hluková situace bude po realizaci stavby ovlivněna jen 

minimálně. Při provozu objektu je prakticky jediným zdrojem hluku pohyb jak 

nákladních automobilů, tak osobních aut a malých mechanizačních prostředků. 

 

1.6. Situační výkres stavby 

Situační výkres stavby s dopravními vztahy je zakreslen v příloze č.2. Situace 

širších vztahů dopravních tras. 

 

2. Koordinátor BOZP 

2.1. Zajištění koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Je nutno zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

z důvodu působnosti zaměstnanců více než jednoho zhotovitele. Koordinátor musí být 

určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro 

stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí 

staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. 

 

3. Bezpečnost při užívání stavby 
Zhotovitel stavby i uživatel stavby jsou povinni po celou dobu výstavby i po celou dobu 

životnosti stavby dodržovat závazné předpisy a normy vztahující se k bezpečnosti 

zejména zákon č. 262/2006 Sb.  

Obecně 

Mezi hlavní zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků patří zejména: 

- práce ve výšce (možnost pádu z výšky nebo do volné hloubky), 

- pohyblivé části strojů (možnost zachycení, vtažení či přitlačení), 

- manipulace s materiálem (možnost úderu, zranění, přitlačení), 

- hořlavé materiály (vnik požáru), 

- nepořádek na pracovištích a komunikačních trasách (uklouznutí zakopnutí), 

- tlakové nádoby a přístroje a jejich špatné uskladnění (možnost výbuchu), 

- dopravní prostředky (dopravní nehoda, střet osob s mechanizací), 

- elektřina (zasažení elektrickým proudem), 

- dým (možnosti otravy a vdechnutí zplodin), 

- ruční manipulace s materiálem (nebezpeční pořezání a vzniku tržných ran), 

- hluk (poškození sluchu), 

- nedostatečné osvětlení (hrozí poranění osob při pohybu na neosvětlených 

prostorách, zakopnutí poranění, napíchnutí), 

- nízká teplota (prochlazení) a vysoká teplota (dehydratace) 

 

Zraněni mohou být všichni pohybující se osoby po staveništi, nebo v blízkosti 

staveniště. 

 

Při realizaci stavby je proto nutné dodržovat tyto předpisy, zákony a nařízení vlády: 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost                 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

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

ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví                     

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

4. Bezpečnost na staveništi a v jeho okolí 
- Staveniště je vybaveno vstupní buňkou a závorou pro vjezd vozidel, aby nedošlo 

ke vstupu nepovolaných osob.  

- Staveniště je vybaveno souborem dopravních značení u vstupu/vjezdu informující 

o zákazu vstupu nepovolaných osob, o nebezpečí úrazu, o nutnosti používání 

předepsaných OOPP, o nebezpečí úrazu pádem s výšky nebo do volné hloubky, nebo 

pohybem zavěšeného břemene. 

- Staveniště je oploceno mobilním oplocením vysokým 2,0m a s jedním vjezdem 

na severní straně pozemku. 

- Hranice staveniště musí být viditelná i za snížené viditelnosti a kontrolována 

denně hlavním zhotovitelem stavby. 

- Vjezd/výjezd ze staveniště musí být viditelně označeny dopravními značkami 

- U vstupu na staveniště je ostraha, která kontroluje vstupy zaměstnanců a vjezdy 

vozidel v pracovní době. V nepracovní době kontroluje a hlídá bezpečnost stavby, kdy se 

na ní nepracuje. 

- Po celou dobu výstavby haly musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť, 

dopravních komunikací a osvětlení staveniště. 

- Staveniště je vybaveno mycí linkou při výjezdu vozidel, a tak znečištěná vozidla 

musí být před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěna. 

- Během provádění prací nesmí být na zpevněné komunikaci odstavené vozidla 

bránící bezpečnému opuštění staveniště v případě hrozícího nebezpečí, nevylučuje-li to 

provoz prací na stavbě. 

- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 

bezprostřední blízkosti. 
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- Prostředky první pomoci jako lékárnička se nachází v buňce stavbyvedoucích, na 

vrátnici a po staveništi se nachází balíčky první pomoci. 

- Hasicí přístroje jsou umístěny stejně tak jako prostředky první pomoci 

- Stavba musí být po celou dobu výstavby realizována dle technologických předpisů 

platných norem, bezpečnostních a ostatních předpisů. 

- Všichni pracovníci musí být seznámeni s umístěním hlavního vypínače 

elektrického proudu a uzávěrem vody, aby mohlo dojít k okamžitému vypnutí v případě 

nebezpečí. 

- Je nutné přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 

nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

- V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

- Minimální OOPP při pohybu po staveništi jsou: 

o Ochrannou přilbu 

o Bezpečnostní obuv S3 

o Reflexní oděv, nebo vestu 

o Dlouhé kalhoty 

o Ochranné brýle 

o Pracovní rukavice  

 

5. Plán rizik pro montáž zastřešení a opláštění objektu 
Zdroje rizik Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Klimatické podmínky -pád materiálu nebo 

předmětů, které nejsou 

zajištěny 

-pád břemene při 

manipulaci jeřábem 

-pád stavební oplocení 

v okolí areálu 

-promrznutí, 

prochladnutí 

pracovníků v zimním 

období 

-úpal, přehřátí, 

dehydratace 

pracovníků v letním 

období 

-dostatečně zajistit stavební 

materiál proti odletu zatížením 

-při nepoužívání předmětů 

zajistit do uzamykatelné buňky 

-přerušit práce, překročí-li 

rychlost větru 8 m/s při 

používání žebříků a 11 m/s 

v ostatních případech 

-zajistit oplocení vzpěrami 

-poskytovat pracovníkům OOPP 

dle ročního období, dostatečný 

přísun tekutin a pravidelné 

přestávky 

-přerušení prací při špatné 

viditelnosti menší než 30 m 
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-oslnění a zánět 

spojivek 

-úraz způsobený 

bleskem 

 

-přerušení prací při dešti, bouři  

a silného sněžení 

 

Vniknutí třetích osob 

na 

staveniště/pracoviště 

-úraz 

-zakopnutí 

-střet s mechanizací 

-uklouznutí 

-pád do nezajištěného 

otvoru 

Oplocení staveniště, stup pouze 

povolaným osobám přes vrátnici 

se systémem convision. 

Uzamykání bran. Zákazové 

tabule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

Informační tabule s informací  

o staveništi. 

Pohyb po 

staveništi/pracovišti 

-zakopnutí, pád, 

naražení různých částí 

těla 

-pořezání, propíchnutí 

chodidla 

-ohrožení 

nepovolaných osob 

-pád do nezajištěného 

otvoru 

-střet s mechanizací 

Pohyb pouze po vyznačených 

komunikačních trasách 

s nápisem (komunikační 

koridor) a zajištěný technickou 

konstrukcí nebo bezpečnostní 

páskou. Úklid staveniště  

a pracoviště, podlah  

a komunikací. Udržovaní 

komunikačních tras průchozích, 

volných a bez překážek. Vedení 

přívodů el. energie mimo 

komunikační trasy. Ukládání 

pracovních nástrojů, pomůcek 

na místa k tomu účelu určená 

(stavební buňky). Ukládání 

stavebního odpadu do 

kontejnerů. Zabezpečení výkopů 

pevnou konstrukcí, nebo páskou 

v min. vzdálenosti 1,5m od 

okraje hrany pádu. Rozmístění 

informačních, příkazových  

a únikových tabulí. Používání 

předepsaných OOPP na 

staveništi. Zvýšená pozornost 

pracovníků. Zákaz pohybovat se 

v těsné blízkosti strojů  

a mechanizací. 

Doprava vozidel po 

staveništi 

-zasažení pracovníka 

materiálem a předměty 

spadlým z korby 

Správné postavení bokem od 

břemene. Pro výstup a sestup na 

vozidlo používat žebříku, nebo 
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-zranění nohou  

a jiných částí těla při 

sestupování a při 

seskoku z ložné plochy 

vozidla  

a z kabiny 

-pád z vozidla nebo 

stroje při provádění 

čištění nebo údržby 

-sjetí vozidla mimo 

vozovku, zpevněnou 

komunikaci  

a převrácení vozidla 

-náraz vozidla nebo 

stroje na překážku 

-kontakt vozidel mezi 

sebou nebo s osobami 

-najetí, přejetí, 

zachycení, přiražení  

a sražení osob 

pracující na 

komunikaci 

-ohrožení osob při 

couvání 

-dopravní nehoda 

-samovolné rozjetí 

vozidla 

jiné rovnocenné zařízení 

(stupadla, našlápné patky, 

přidržovat se madel apod.). 

Používání vhodných  

a bezpečných konstrukcí, 

prostředků a pomůcek pro 

zvyšování míst práce. 

Vyznačení nebezpečných míst 

v blízkosti svahů, výkopu, jam  

a podobných nebezpečných 

míst. Správný způsob řízení, 

přizpůsobení rychlosti 

okolnostem a podmínkám na 

staveništi. Zajištění volných 

průjezdů. Oprávnění pro řízení 

vozidla (řidičský průkaz dle 

příslušné skupiny), proškolení 

řidičů. Dodržování pravidel 

bezpečnostních přestávek, 

silničního provozu a dbát 

zvýšené pozornosti a dodržovat 

rychlost dle dopravních značení 

na staveništi. Zajištění 

odstaveného vozidla proti 

nežádoucímu ujetí. Použití 

výstražných majáčků, pípacích 

zařízení nebo zajištění 

pracovníka, který zajistí prostor 

při couvání vozidel. Dodržování 

stanovených pracovních 

postupů. 

Skladování, přeprava  

a manipulace  

s materiálem 

-pád materiálu při 

manipulaci 

-zachycení, přitlačení 

materiálem 

-zasažení materiálem  

a předměty při 

otevření bočnic  

a zadního čela 

-ohrožení života nebo 

zdraví osob 

-zranění typu 

zlomenin, přetížení, 

Skladování materiálu dle 

technologického postupu  

a použití předepsaných úvazů při 

manipulaci. Zákaz zvedání 

předmětů ručně nebo jakékoli 

snahy o pousnutí zavěšeného 

břemena. Zvýšená opatrnost 

pracovníků při manipulaci 

s břemeny. Používání OOPP  

a při otvírání bočnic stát bokem 

aby nebyl pracovník zasažen 

padajícím materiálem. Zajištění 

proti pádu a uvolnění. Dodržení 
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poranění páteře nebo 

pořezání 

-pořezání rukou 

maximální skladovací výšky. 

Prvky budou uloženy na 

dřevěných hranolech  

200 mm x 200 mm a prokládány 

hranoly                               

100 mm x 100 mm. Ulička mezi 

figurami min. 750 mm. Zákaz 

odkládání materiálu do 

komunikačních tras. Používání 

vhodných manipulačních 

pomůcek.  Nepřetěžování 

pracovníků a dodržení 

hmotnostního limitu. Dodržovat 

zásady bezpečného a zdraví 

neohrožujícího způsobu 

manipulace s materiálem, 

v poloze bez ohnutých zad. Určit 

přestávky při náročných pracích. 

Pohyb pod místem 

práce 

-pád materiálu 

-pád nářadí  

a pracovních pomůcek 

-zavalení pracovníků 

Vymezení bezpečného prostoru 

pod místem práce, zamezení 

vstupu osobám. Ohraničení 

bezpečnostní páskou, 

technickou konstrukcí 

a označení cedulemi typu 

„nahoře se pracuje“. Zákaz 

vstupu do vyznačeného 

prostoru. 

Přepravování břemen 

autojeřábem 

-pád předmětu  

a materiálu z výšky na 

pracovníka 

s ohrožením  

a zraněním (hlavy, 

celého těla) při 

přepravování 

-uvolnění z háku 

autojeřábu 

-použití nevhodných 

popruhů, háků 

(neúnosných, 

poškozených) 

-zachycení, přitlačení 

materiálem 

Provádění přepravování břemen 

dle technologického postupu, 

provádění prací pouze 

s postupem. Všichni pracovníci 

musí být proškolení a musí dbát 

zvýšené opatrnosti. Nutno 

používání předepsaných OOPP 

na staveništi a pracovišti. 

Proškolení strojníka, kontrola 

licence strojníků, ověření vazačů 

a jejich způsobilosti. Kontrola 

vázacích prostředků, revize  

a certifikáty. Dodržení stanovišť 

a zakázaných zón se zavěšeným 

břemenem dle výkresu zařízení 

staveniště. Zákaz zdvihání 
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-shození pracovníka 

ramenem, nebo 

přepravovaným 

materiálem 

-pád, ztráta stability 

autojeřábu, převrácení 

břemen, která jsou zamrzlá, 

která mohou způsobit přetížení 

jeřábu a nezdvihat břemena pod 

šikmým tahem. Zákaz pohybu 

pracovníků v ohroženém 

prostoru jeřábu a pod zavěšeným 

břemenem. Rozpatkování 

autojeřábu a podložení patek dle 

návodu. Dodržení maximální 

nosnosti jeřábu. Kontrolovat 

domluvený způsob komunikace 

vazače a jeřábníka. Zabránění 

pohybu jeřábu proti 

nežádoucímu samovolnému 

pojezdu. 

Čištění a mytí vozidel -uklouznutí, zakopnutí 

a pád osoby 

-zranění očí při silném 

proudu kapaliny 

Používání předepsaných OOPP, 

standard na staveništi. Při této 

práci používání protiskluzové 

obuvi. Zvýšená opatrnost 

pracovníků při práci a pohybu 

po znečištěném, mastném  

a mokrém povrchu mycí rampy 

a jejího okolí. Dávat pozor na 

odraz proudu kapaliny od 

čištěného stroje a udržovat 

bezpečnou vzdálenost. 

Pohyb po lešení, 

výstupy a sestupy na 

místa práce 

- Pád osob při výstupu 

a sestupu na zvýšená 

místa práce (střecha),  

- zakopnutí, 

uklouznutí  

-propadnutí otvorem 

mezi lešení  

a konstrukcí střechy 

-pád při práci a pohybu 

na lešení 

-při šplhání  

a vystupování po 

konstrukci lešení 

-prolomení podlahy 

-pád pracovníka  

z lešení 

K místům práce ve výšce zajistit 

bezpečný přístup. Lešení musí 

odpovídat návodům  

a certifikátům výrobce a musí 

být schváleno odpovědnou 

osobu k užívání. Věžové lešení 

obsahuje bezpečnostní prvky, 

třítyčové zábradlí, okopy,  

a bezpečný přechod na střešní 

konstrukci. 

Montáž a demontáž mohou 

provádět pouze odborně 

způsobilí pracovníci. Zabránění 

vstupu nepovolaných osob na 

lešení zákazovými cedulemi. Při 

výstupu z lešení na střešní 

konstrukci instalovat příkazové, 
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zákazové a informativní cedule. 

Lešení musí být označeno 

IDkartou, zda je schopno 

provozu či nikoli. 

Pohyb a práce 

pracovníků na střeše 

-pád osob z volného 

okraje střechy 

-propadnutí střechou 

při pohybu a práci na 

střechách otvory, které 

jsou šířce více než  

25 cm 

-sklouznutí, zakopnutí 

a následný pád z výšky 

-pád osob z výšky při 

odebírání materiálu 

Kontrola pracoviště před 

zahájením prací. Technická 

příprava prací na střeše včetně 

návrhu ochrany pracovníků proti 

pádu, a to zajištěním okrajů 

střechy technickou konstrukcí, 

zajištění pracovníků osobním 

zajištěním, nebo kombinace 

osobního a kolektivního 

zajištění. Jedná se o ochranné 

zábradlí, lešení, záchytné 

ohrazení, záchytné sítě, Vhodné 

OOPP proti pádu, popřípadě 

pracovní polohovací systém 

včetně kotvících míst. Místa 

kotvení OOPP proti pádu musí 

být ve směru pádu dostatečně 

odolné a udržování OOPP dle 

návodu k použití. Systém 

zajištění proti pádu obsahuje: 

samotný zachycovací postroj, 

tlumič pádu, spojovací 

prostředky, spojky a kotevní 

body. Nebezpečné otvory zajistit 

dostatečně únosnými poklopy. 

Použití ochranných sítí 

v místech otvorů, světlíků atd. 

Práce na pracovní 

plošině 

-pád osob z výšky: ze 

stroje nebo zařízení 

-přimáčknutí osoby 

-uklouznutí, zakopnutí 

a následný pád z výšky 

-převrácení plošiny 

-přejetí osob 

pohybující se v okolí 

plošiny 

-ztráta stability 

Pracovní plošiny musí být 

vybaveny ze všech stan 

dvojitým zábradlím nebo jinou 

pevnou konstrukcí. Musí mít 

certifikované kotvící body pro 

kotvení postrojů pracovníků. 

Vymezené pracoviště. 

Proškolený zaměstnanec 

dohlížející ze země na pohyb 

plošiny a v případě vzniku 

nebezpečí plošinu zastavit nebo 

spustit dolů. Plošiny opatřit 
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ochrannou klecí, aby nedošlo 

k přimáčknutí osob košem. 

Vyloučit, aby v dráze plošiny 

byly jakékoli překážky. 

Nepřetěžovat plošinu. 

Elektrické nářadí  

a nářadí, vrtačka, 

pásová pila 

-zranění odletujícími 

částkami 

opracovávaných 

předmětů 

-zhmoždění ruky, 

vykloubení a zlomení 

prstů 

-ohrožení dýchacích 

cest jemným prachem 

-hlučnost 

-úraz elektrickým 

proudem 

-řezné, tržné rány 

rukou, nohou  

a zhmoždění 

-zachycení volně 

vlajících částí oděvu 

rotujícím nástrojem, 

zachycení vlasů 

Dodržování předepsaných 

návodů k používání nářadí, 

používání OOPP. Dodržení 

zákazu dotyku pohybujícího se 

nástroje. Správné držení 

řezaného nebo vrtaného 

materiálu a správný postoj při 

práci. Používání nářadí 

k činnostem, ke kterým je nářadí 

určeno a pouze na místech 

k tomu účelu určená. 

Kontrolovat technický stav, 

ochranných krytů nářadí  

a revizí. Skladování nářadí na 

místech k tomu účelu určených. 

Kontrolovat zkušenosti 

pracovníků s nářadím a popř. 

jejich odbornou kvalifikaci.  

Elektrická zařízení – 

úraz elektrickým 

proudem 

-zasažení pracovníka 

elektrickým proudem 

při práci, běžné 

činnosti, dotyku 

nekryté a nezajištěné 

části elektrických 

rozvodů 

-zakopnutí o dočasné 

elektrické rozvody 

staveniště, poranění  

a popřípadě pád osob 

z výšky nebo do volné 

hloubky 

-nemožnost vypnutí 

elektrického proudu 

z důvodu 

nepřístupnosti 

Kabely se na staveništi nesmí 

vyskytovat v oblasti 

komunikačních tras, je nutné 

kabely vyvěšovat. Staveništní 

rozvaděče je nutno mít trvale 

uzavřené a dostupné v případě 

potřeby. Zabránit neodborným 

zásahům do elektroinstalací, 

udržovat prozatímní elektrické 

zařízení v bezpečném stavu  

a šetrně zacházet s přívodními 

kabely. Udržovat volný vstup 

k hlavním vypínačům. 

S elektrickými zařízeními 

mohou pracovat pouze osoby 

s odbodnou kvalifikací. 
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Práce se stroji: 

stavební a žebříkový 

výtah. 

Pád břemena z výtahu 

a poranění osob. Pád 

osob z výtahu nebo 

jeho poškození. 

Dodržování používání stroje dle 

návodu k obsluze              

a údržbě. Před rozjetím výtahu 

se výtah zkontroluje, zda jsou 

dobře zavřené klecové dveře, 

materiál je dostatečně připevněn 

a chráněn proti pádu. Výtah 

obsluhovat až při úplném 

zastavení. Zákaz přetěžování 

výtahu nad povolenou nosnost,                                                       

u sloupového výtahu 500 kg  

a žebříkového 250 kg. 

Pravidelné prohlídky 

autorizovanou osobou                         

a kontroly technického stavu. 

V případě poruchy se výtah 

zastaví a počká na vyproštění 

osob nebo nákladu osobami 

s příslušnou kvalifikací. Stroje 

musí mít platnou revizi 

(certifikát). 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření stavebně technologického projektu pro 

distribuční sklady v Praze. Pro tuto stavbu jsem vypracoval časový a finanční 

harmonogram objektový. Na něj navazuje časový plán hlavního stavebního objektu, který 

jsem zpracoval v programu CONTEC.  Navrhl jsem rozmístění staveniště včetně 

ekonomického vyhodnocení, pohyb mechanismů pro hlavní technologické etapy  

a zpracoval technologický postup pro etapu zastřešení a opláštění. Pro etapy zastřešení 

a opláštění jsem vypracoval také plán, jak předcházet rizikům při provádění těchto prací 

a kontrolní a zkušební plány. Rozpočet hlavního stavebního objektu jsem zpracoval  

v programu Kros Plus. Navrhl jsem konkrétní strojní sestavu mechanismů. 

Při zpracování diplomové práce jsem měl možnost konzultovat některé problémy 

s odborníky z praxe. Vyžil jsem také teoretických znalostí získaných v průběhu mého 

studia na VUT FAST v Brně a praktických zkušeností nabytých při letní praxi u stavební 

firmy Metrostav. Při zpracování jsem vycházel z planých norem, zákonů a vyhlášek. 
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ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

V 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

V 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů 

Dokumentace pro 

provedení stavby 

Dokumentace pro stavební povolení objektu P.K.Solvent – 

Distribuční centrum Šestajovice 

Studijní opora BIELY, B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, 

Fakulta stavební, 2007 

Studijní opora MOTYČKA, Vít. Stavebně technologické projektování: 

Modul 02 Navrhování zařízení 

staveniště. Brno, 2009. Studijní opory. VUT v Brně. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
DP Diplomová práce 

VŠKP Vysokoškolská kvalifikační práce 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

Sb. Sbírky 

tl. Tloušťka 

ks Kus/kusy 

č. číslo 

cca. Přibližně (circa) 

m.j. Měrná jednotka 

m2 Metr čtvereční 

m2 Metr krychlový 

NN Nízké napětí 

VN  Vysoké napětí 

WC Toaleta 

Obr. Obrázek 

Tab. Tabulka 

DPH Daň z přidané hodnoty 

KZP Kontrolní a zkušební plán 

KN Katastr nemovitostí 

NV Nařízení vlády 

Z Zákon 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

CHÚC Chráněná úniková cesta 
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