
 











Tato bakalářská práce se zabývá technologickými etapami hrubé vrchní stavby 

výrobní haly firmy AGRICOL s.r.o. v Poličce. Předmětem práce je vytvoření postupu 

montáže železobetonového montovaného skeletu a jeho opláštění. Práce obsahuje 

technickou zprávu, výkaz výměr, technologické předpisy, řešení organizace výstavby 

a zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány 

a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

  

Součástí bakalářské práce je také návrh tras nadrozměrné přepravy včetně řešení 

kritických bodů trasy, dále položkový rozpočet, montážní postup opláštění a vybrané 

stavebně technologické detaily.  

Sendvičové panely, Kingspan, profily METSEC, montovaný železobetonový skelet, 

technologické předpisy, opláštění budovy.  

The bachelor thesis deal with technological steps od rough upper construction of 

a production hall to AGRICOL s.r.o. in Polička. The subject is the processing the 

procedure of assembly of the assembled ferroconcrete skeleton and its cladding. 

This thesis describes a technical report, technical report solved object, technological 

regulations, the organization plan and site facilities, timetable, draft report, 

inspection and test plans and the machinery safety and health protection at work. 

 

An additional part of the solution is the issue of the oversized transport, including 

solutions to the critical points of the route, budget, casing assembly procedure and 

selected engineering details. 

Sandwich panels, Kingspan, profiles METSEC, assembled ferroconcrete skeleton, 

technological regulations, building cladding.  
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Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil realizaci hrubé vrchní stavby haly 

firmy AGRICOL s.r.o. v Poličce. Práce se zabývá provedením etapy nosného monto-

vaného železobetonového skeletu a opláštění haly. 

Oproti dodané dokumentaci navrhuji změnu typu opláštění střechy a stěn 

z důvodu použití modernějšího systému. Původní povlakovou hydroizolaci doplněnou 

tepelnou izolací nahrazuji nosným systémem METSEC s opláštěním sendvičovými 

střešními panely Kingspan. Původní konstrukční systém, blíže nespecifikovaný trapé-

zový plech doplněný tepelnou izolací, nahrazuji nosným systémem METSEC s opláš-

těním sendvičovými stěnovými panely Kingspan. 

Provedení nosného skeletu i opláštění budovy zadal investor jiné firmě, tudíž 

jsem neměl přístup ke kompletní dokumentaci. Budu muset tedy vytvořit zcela nové 

výkazy výměr všech prvků skeletu i opláštění a navrhnout systém jejich provedení. Ve 

své práci se budu zabývat pouze samotným objektem haly, spojovací komunikaci do 

sousední budovy jsem se rozhodl neřešit.  

 Práce je doplněna o návrh přepravy nadrozměrných prvků s řešením kritických 

bodů, a to z důvodu použití nadměrně velkého prvku montovaného železobetonového 

skeletu. Dále se práce zabývá cenovým a časovým zhodnocením zpracovaných tech-

nologických etap. 
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 Hala pro porcování sýrů 

T. Novákové 521, Polička 572 01   

katastrální území :   Polička 

 čísla parcel :    p.č.1367      -  ostatní plocha 

                                              1210/15 -  orná půda 

                                              1210/14 -  orná půda 

6508-  ostatní plocha 

                                              1324/1   -  trvalý travní porost 

 Předmětem projektové dokumentace je přístavba  haly, sloužící k plátkování  

sýrů, včetně hygienického zázemí pro zaměstnance a technického zázemí.  

AGRICOL s.r.o. 

     Polička, T. Novákové 521, okres Svitavy, PSČ 57201 

     IČ : 46506721 

     Zastoupení: Ing. JIŘÍ ROČEK 

     Tel.: 461 725 742 

     e-mail: agricol@agricol.cz  

     Vojtěch Semerád 

     Pod Alejí 1287, Chotěboř  

     583 01, ČR 

     semercad@gmail.com  

     +420 733 341 801 

mailto:semercad@gmail.com
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 Projektová dokumentace 
 zaměření polohopisné i výškopisné areálu Agricol s.r.o.., dodané zadavatelem 
 konzultace s dotčenými orgány 
 konzultace se specialisty 

dále byly provedeny následující průzkumy:  

 POLIČKA - AGRICOL - INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ 
   PRŮZKUM PRO HALU (PORCOVNA A BALÍRNA SÝRŮ),   provedené CGS  

   Litomyšl s.r.o. 

Navržený objekt bude součástí celého výrobního areálu Agricol s.r.o. 
Je navržen v jihozápadní části areálu, na volné ploše, na které se dnes  nenachází 

žádná stavba ani zpevněná plocha.   Nová hala o rozměrech  cca 73 x 31m bude pro-

pojena nadzemním spojovacím krčkem  cca 6 x 3,2m se stávajícím výrobním objektem 

balírny a zracího skladu.  

 Součástí navrhovaného halového objektu je rovněž obvodová areálová komuni-

kace s manipulační plochou s jedním expedičním stáním. 

Současná plocha pro provedení objektu není využívána a je bez zástavby.  

  Navržený objekt svojí jihozápadní částí zasahuje do aktivní zóny zápla-

vového území Bílého potoka, niveleta přízemí navržené haly je však v bezpečné výšce 

– cca 2m od přilehlého terénu  - na výškové kótě 555,75m n.m. Bpv.   

Pozemek pro výstavbu se rovněž nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace 

podzemních vod „Východočeská křída“. Přístavba haly se nachází v ochranném pásmu 

železnice, nebližší nároží přístavby je ve vzdálenosti 18,5m od osy koleje. 

 Poloha objektu v areálu výrobního závodu umožňuje napojení na areálovou  

kanalizační síť, do které jsou svedené jak splaškové, tak dešťové vody. Manipulační 

zpevněná plocha expedice je vybavena odlučovačem ropných látek. 
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  Navržený výrobní objekt se nachází v intravilánu města v průmyslové 

zóně, uvnitř stávajícího výrobního areálu společnosti Agricol.  

 Projektová dokumentace respektuje obecné požadavky na využití území.  

 Do projektové dokumentace byly zapracovány všechny požadavky dotčených 

orgánů a správců sítí.  

 Novostavba haly v areálu výrobního závodu nevyvolá žádná vyjímečná ani úle-

vová řešení.  

 Pro přístavbu porcovny sýra bude nově zřízena samostatná vodovodní a plyno-

vodní přípojka. 

Dále bude výstavbě předcházet přeložka stávající splaškové a dešťové kanalizace do 

proluky mezi stávající halou a nově navrženou halou v celkové délce 60 mm. 

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU VE VLASTNICTNÍ INVESTORA 
čísla parcel :  

1367      -  ostatní plocha AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 

1210/16 – orná půda AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 

1210/15 -  orná půda AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 

1210/14 -  orná půda AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 

6508      -  ostatní plocha AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 

1324/1   -  trv.trav. porost AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 

6240/1   -  ostatní plocha AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, Horní Předměstí, 57201 Polička 
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SOUSEDNÍ POZEMKY 

1210/11  Daniševský spol. s.r.o.Na Vyšehradě 1098 Horní předměstí , 572 01 Polička 

1210/61  Město Polička Palackého nám. 160 Polička 572 01 

6276/2    Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 

6276/1    Správa železniční dopravní cesty,  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

6276/3    Správa železniční dopravní cesty,  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

6275      Správa železniční dopravní cesty,  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

6274      Správa železniční dopravní cesty,  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

  

 Jedná se o přístavbu výrobního objektu, který tvoří montovaná železobetonová 

hala, propojená nadzemním krčkem se stávajícím objektem zracích sklepů sýra .  Hala 

je jednopodlažní s tím, že část bude dvoupodlažní, kde druhé podlaží bude sloužit pro 

technické zázemí  strojovny VZT a chlazení  . Na halu navazuje zpevněná plocha včet-

ně obvodové komunikace , která umožní expedici výrobků.  

 Stavba bude sloužit jako výrobní objekt pro porcování sýrů. Do prostotu nové 

haly bude přemístěna technologie stávající porcovny v podobě čtyř balících linek, nově 

doplněna o jednu balící linku. 

 Jedná se o stavbu trvalou.  

 Na navržený objekt se nevztahují žádné jiné právní předpisy. 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 
vyhl. č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů.V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky 
na výstavbu - vyhl. č.501/2006 Sb.  

 
 Novostavba objektu není navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění 

(492/2006 Sb.). A to porto, že se v uvažované výrobě  vůbec nepředpokládá s tím, že 

by zde mohly tyto osoby pracovat. Jedná se výrobu prostorách se zvýšených důrazem 
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na hygienu a dezinfekci. Zařazení práce, která se v hale bude odehrávat zcela vy-

lučuje možnost zaměstnat osoby s jakýmkoliv postižením.    

Vnitřní vybavení a komunikace v prostorách objektu pro osoby s postižením navrženo 

není.  

 

 Do projektové dokumentace byly zapracovány všechny požadavky dotčených 

orgánů a správců sítí.  

 Novostavba haly v areálu výrobního závodu nevyvolá žádná vyjímečná ani úle-

vová řešení.  

 

 zastavěná plocha objektu:                                        2 263 m2 

 propojovací krček :    18 m2 

 obestavěný prostor 16 972 m3 

 využitelná plocha 1.NP: 2 030 m2 

 využitelná plocha 2.NP:  378 m2 

 počet zaměstnanců v jedné směně(výroba):  18 osob 
 počet zaměstnanců v jedné směně(expedice):         18 osob  
 počet směn : 3 směny 
 množství porcovaného sýra:  22 t/den 
 komunikace v živičném povrchu            1902m2   
 chodníky , vstupy , schodiště                 178m2 
 zatravněné ostrůvky 213m2    

   

 

REKAPITULACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

VYTÁPĚNÍ ……………………………………..186 913 kWh/rok 

CHLAZENÍ ……………………………………..19 709 kWh/rok 

VĚTRÁNÍ ……………………………………..96 525 kWh/rok 

PŘÍPRAVA TUV ……………………………..19 445 kWh/rok 
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OSVĚTLENÍ ………………………………………11 710 kWh/rok 

SPOTŘEBA VODY ………………………………3 181 m3/rok 

SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU………………..206 357 kWh/rok 

Provozem objektu budou vznikat následující odpady:  

▪ Běžný komunální odpad, který bude shromažďován v areálových kontejnerech a 
průběžně vyvážen 

   

Při výstavbě výrobní haly se předpokládá  jediná etapa výstavby 

Orientační náklady stavby byly stanoveny odborným odhadem :       35 mil Kč.  

Časový plán stavby 

Zahájení…………………………02/2017 

Dokončení………………………10/2017 

Doba výstavby…………………..8 měsíců 

Stavba bude členěna na následující stavební, inženýrské objekty a provozní soubory:  

SO 01  Výrobní objekt  

IO 03   Napojení na areálovou kanalizaci 

IO 04   Komunikace  a  zpevněné  plochy včetně opěrných zdí 

V Chotěboři  02.2017       

 

 .................................  

Vojtěch Semerád 
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Navržený objekt přístavby bude součástí celého výrobního areálu společnosti 
AGRICOL s.r.o.. Pozemek pro přístavbu svojí západní hranicí přiléhá ke stávající 
objízdné vnitroareálové komunikaci, jižní hranici tvoří těleso železniční tratě Polička-
Svitavy, východní hranice je vymezena místní komunikací v podobě ulice Na 
Vyšehradě, severní pozemkovou hranici pak tvoří výrobní areál společnosti  
Daniševský spol. s.r.o. 

Co do terénní konfigurace se jedná o pozemek mírně svažitý jihozápadním 
směrem. Přes samotný pozemek vede v současnosti páteřní řad dešťové a splaškové 
kanalizace ve vlastnictví Města Poličky. Samotné přístavbě bude předcházet těchto 
potrubí v délce cca 60m.  

Na stavebním pozemku se v současné době nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
Pozemek je přístupný ze stávající vnitroareálové komunikace. 

 
 

  Pro stavbu byly provedeny následující průzkumy :  

INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM vypracovaný společností GGS Litomyšl 

s..r.o. 

 

„Úložné poměry zájmového území byly ověřeny 6 sondami hloubenými do předkvartér-

ního podloží. Výsledky sondovacích prací jsou graficky zpracovány do 5 geologických 

řezů s vyznačením předpokládaného rozhraní geotechnicky odlišných vrstev. Z geolo-

gických řezů je patrné, že základové poměry lokality jsou složité.  

Dle sdělení objednatele se na lokalitě uvažuje s výstavbou nepodsklepeného halového 

objektu. V popsaných geologických poměrech doporučujeme objekt zakládat kombina-

cí plošného a hlubinného zakládání na navětralých až zdravých slínovcích (R3). 

 

Minimální hloubku založení s ohledem na klimatické vlivy doporučujeme volit 1 m pod 

upraveným terénem. Podzemní voda nebyla sice průzkumnými sondami zastižena, 

tato okolnost však souvisela především s momentální klimatickou situací, v rámci které 

byly průzkumné práce realizovány, tj. v závěru období s minimálními srážkami a se 

sezónním poklesem úrovní hladiny podzemní vody. 

Z hlediska založení podlahy objektu je nutno uvažovat, že navážky i zeminy kvartérní-

ho pokryvu jsou pro podloží podlah nevhodné. Bude nutno je v potřebné mocnosti od-

stranit a nahradit jiným vhodným materiálem (např. hutněným štěrkopískem), případně 
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použít konstrukce vyztužené geomříží. Rovněž při návrhu obslužných komunikací je 

nutno považovat navážky za zeminy nevhodné pro podloží komunikací. Zeminy v ak-

tivní bude nutno odstranit a nahradit jiným vhodným materiálem (u prachovitých jílů je 

možno uvažovat o stabilizaci vápnem). 

 

Z hlediska použitelnosti zemin pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 hodnotíme 

prachovité jíly (CI) jako nevhodné pro aktivní zónu a podmínečně vhodné pro násyp. 

Zastižené navětralé až zdravé horniny (R3) lze již považovat za zeminy nesnadno těži-

telné. Silně rozpukanou horninu lze ještě těžit pomocí rypadla, nelze však vyloučit za-

stižení kompaktnějších, méně rozpukaných poloh, k jejichž rozpojení bude nutno použít 

bouracího kladiva. 

Zemní práce budou prováděny ponejvíce v I. a III. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133 

(převážně 3. a 5.-6. třída těžitelnosti dle bývalé ČSN 73 3050). Třídy těžitelnosti a za-

třídění dle ČSN 73 6133 jsou uvedeny v popisu sond. 

Sklony svahů stavební jámy doporučujeme v navážkách volit 1: 1, v ostatních zemi-

nách a horninách 1 : 0,5. Výkopy v zeminách hlubší jak 2 m je nutno pažit. 

  

 Přístavba haly se nachází v ochranném pásmu železnice, nebližší nároží pří-

stavby je ve ve vzdálenosti 18,5m od osy koleje. 

  

  Navržený objekt svojí jihozápadní částí zasahuje do aktivní zóny zápla-

vového území Bílého potoka, niveleta přízemí navržené haly je však v bezpečné výšce 

– cca 2 m od přilehlého terénu - na výškové kótě 555,75m n.m. Bpv.   

  Vzhledem k tomu, že se jedná o nový objekt, který je v areálu stávající-

ho závodu bude vliv na okolí minimální. Nová hala svým umístěním navazuje na stáva-

jící halu zracích sklepů. Nová hala nebude produkovat žádný hluk z výroby. Pouze 

dojde k mírnému zvýšení vnitroareálové dopravy, při expedici hotových výrobků.   

Vzhledem k dostatečné kapacitě chlazených expedičních skladů nebude četnost expe-

dice více než 3x denně.  Vzduchotechnické jednotky budou instalovány místně 

v mezistřeším prostoru. Ke zvýšení hlukové zátěže okolí stavby z důvodu provozu 

vzduchotechniky nedojde. 
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U nové haly bude zbudovaná i nová zpevněná plocha u expedice výrobků. Nová zpev-

něná plocha bude navazovat na již stávající asfaltové plochy a bude odvodněna spo-

lečně s dešťovými vodami ze střechy přes vsakovací zařízení přepadem do stávající 

vnitroareálové kanalizace. Manipulační plocha v prostoru expedičního stání je navrže-

na s odlučovačem ropných látek. 

 Přístavbou nové haly nedojde k žádným demolicím, ani asanacím. Na pozemku 

stavby se nenacházejí ani žádné dřeviny. 

 Pozemek pro výstavbu 1210/14 je charakteru orné půdy.  Předmětná část po-

zemku bude vyjmuta ze zemědělského půdního fondu. Sejmutá ornice bude využita 

k finálním terénním úpravám v okolí stavby. 

 Dopravně je hala přístavby napojena na stávající vnitroareálovou komunikaci, 

přístavba nepředpokládá žádné další napojení na místní komunikace, pro budoucí pro-

voz bude využito stávajících dvou vjezdů do výrobního areálu. 

Pro potřebu přístavby bude nově vybudována samostatná přípojka vody a zemního 

plynu – souběžně z uličních řadů z ulice Na Vyšehradě.  

 Samotné výstavbě bude předcházet přeložka stávající splaškové a dešťové 

kanalizace do proluky mezi stávající halou a nově navrženou halou v celkové délce 60 

mm. 

 

  Přístavba haly porcovány sýra je vyvolána nedostatečnou prostorovou 

kapacitou stávající porcovány a balírny. Širší sortiment balených výrobků vyžaduje 

instalaci nové balící linky, což ve stávající balírně již nelze řešit. Rozhodnutím investora 

je přemístění stávající balírny do nově přistavěné haly, k původním čtyřem balícím lin-

kám tak přibude ještě jedna nově instalovaná. Prostory po stávající balírně budou vyu-

žity pro rozšíření zracích sklepů sýra. Stávající expediční stání s hydraulickým můst-

kem bude nově využíváno pouze pro potřeby příkupu suroviny. Expediční prostor je 

nově situován do samotného konce dispozice –do východního štítového průčelí.  Pří-

stavba halového objektu je se stávajícím propojena nadzemním manipulačním krčkem.  
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Nově přistavěná hala je částečně dvoupodlažní, nad šatnovým vestavkem je 

v mezistřeší vymezen prostor pro umístění jednotek VZT a chladících agregátů. 

 

 

  

 zastavěná plocha objektu:                                        2 263 m2 

 propojovací krček :    18 m2 

 obestavěný prostor 16 972 m3 

 využitelná plocha 1.NP: 2 030 m2 

 využitelná plocha 2.NP:  378 m2 

 počet zaměstnanců v jedné směně(výroba):  18 osob 
 počet zaměstnanců v jedné směně(expedice):         18 osob  
 počet směn : 3 směny 
 množství porcovaného sýra:  22 t/den 
 komunikace v živičném povrchu            1902m2   
 chodníky , vstupy , schodiště                 178m2 
 zatravněné ostrůvky 213m2    

   

 Urbanistické řešení je striktně podřízeno prostorovým možnostem stavebního 

pozemku a kapacitním požadavkům investora. 

 Z hlediska architektonického řešení objekt svým výrazem odpovídá výrobní 

hale, která je začleněna do stávajícího prostředí sousedních objektů a je jim přizpůso-

bena i materiálově.  Základní tvarové řešení vychází z technologického  tvaru monto-

vané železobetonové haly se sedlovou střechou o mírném sklonu. Opláštění je uvažo-

váno PUR sendvičovými panely. Barevné řešení je přizpůsobeno barevnému pojetí 

celého výrobního závodu – bílá.   

TECHNOLOGIE VÝROBY: 

 Přístavba haly slouží pro porcování a balení sýra. Vstup sýra do haly porcovny 

je veden propojovacím krčkem v 5% spádu, navazujícím na nově zbudovanou nájez-

dovou rampu v délce 15 m ve stávajícím objektu zracího skladu. Sýr pro balení je ma-

nipulován ve zracích klecích a zracích bednách vysokozdvižným vozíkem do vstupního 
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zracího sklepa, případně přímo do chladírny před balením. Ze strany místnosti pro od-

balování a čištění sýra je pak plynule odebírán z chladírny před balením ručně vede-

ným vozíkem. po odbalení zracího obalu je sýr po dopravníku přes stěnu manipulován 

do místnosti primárního balení. Zrací klece, zrací bedny a foliový odpad jsou zpětně 

vráceny do manipulačního prostoru před propojovacím krčkem, odtud odváženy stej-

nou cestou zpět k výrobě a odpady k likvidaci do stávajícího odpadového hospodářství.    

 Odbalený sýr je uvnitř balírny manipulován k pěti balícím linkám dle sortimentní 

skladby uvnitř čisté zóny balení. Na samotnou porcovánu sýra navazuje elektrodílna, 

mycí box a minimální chladírna rozpracované výroby.  Porcovaný zabalený sýr 

v primárním obalu prochází pěti dopravníky přes dělící stěnu do místnosti skupinového 

balení a paletizace, odtud pak přes manipulační prostor expedice do příručního expe-

dičního skladu. Sklad je navržen v kapacitě jednodenní produkce, průběžně je vyvážen 

do centrální expediční chladírny závodu. 

 Na manipulační prostor expedice navazují dva obalové sklady. Zásobování 

obalového materiálu je vedeno stejným vstupem přes nakládací expediční můstek 

s rukávcem. Obaly pro primární balení jsou manipulovány v ochranném obalu před 

dělící stěnu balírny a kartonáže, kde jsou pak zbaveny ochranného obalu, přeloženy na 

plastovou paletu a prostrčeny nízkým vstupem bez obsluhy do místnosti prvního bale-

ní.  

 Pro pracovníky porcovny je do přízemní dispozice umístěn šatnový vestavek. 

Provoz šaten je navržen v kapacitě třísměnného provozu s maximálním počtem 36 

pracovníků v jedné směně. 

 Vstup do šaten je veden ze severního průčelí budovy.  Šatny jsou navrženy 

odděleně pro čistou zónu výroby principem hygienické smyčky. „Nečistá“-civilní část 

šatny je společná pro pracovníky balírny i kartonáže, přičemž pracovníci kartonáže 

mají v této šatně dvojskříňky pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu. Pra-

covníci čisté zóny prvního balení mají v této společné šatně pouze skříňku na civilní 

oděv, pracovní oděv je pak uložen v samostatné čisté šatně na straně čisté výrobní 

zóny. Umývárny pro muže a ženy jsou využívány společně pro obě výrobní zóny. 

Z prostoru čistých šaten jsou pak přístupny umývárny a sušárny pracovní obuvi. Denní 

místnosti, záchody pro pracovníky a úklidové komory jsou navrženy samostatně pro 

obě výrobní zóny.  

 Do severozápadního nároží budovy je umístěna místnost plynové kotelny a 

elektrorozvodny se samostatným vstupem z venkovního prostoru. 

 Mezistřešní prostor je přístupný po venkovním ocelovém schodišti, slouží pro 

umístění jednotek VZT a chladících agregátů.  

 Novostavba objektu není navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění 

(492/2006 Sb.). A to proto, že se v uvažované výrobě nepředpokládá s tím, že by zde 

mohly tyto osoby pracovat. Jedná se o výrobu v mokrých  prostorách se zvýšených 

důrazem na hygienu a dezinfekci. Zařazení práce, která se v hale bude odehrávat 

zcela vylučuje možnost zaměstnat osoby s jakýmkoliv postižením.    

 Vnitřní vybavení a komunikace v prostorách objektu pro osoby s postižením 

navrženo není.  

 Celá dokumentace je řešena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby a příslušných českých technických norem, zejmé-

na v částech na které se uvedená vyhláška přímo odkazuje. Podrobnosti jsou uvedeny 

v jednotlivých částech projektové dokumentace.  

Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce při provozu bude řídit následujícími 
předpisy: 
 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 
Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., 

 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) 

dále pak následujícími předpisy: 
• č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

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

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

• č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, 

• nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. – 
nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci a zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

• nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve 
znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. 

• požární ochrana řešena dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění zákona č. 425/1990 Sb., 

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší) ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., v úplném 
znění dle zákona č. 472/2005 Sb., 

• zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), zákon č. 274/2001 Sb. zákon o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a novelizace zákonem č. 
20/2004 Sb., 
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• zákon o odpadech č. 106/2005,  a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001 a novelizace č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Z ostatních závazných předpisů bude třeba dodržovat zejména ustanovení 
- ČSN 050601, ČSN 050610 (týkající se svařování při údržbě strojů a zařízení), 
- ČSN 269010, ČSN 269030 (manipulace a skladování), 
- ČSN 331600, ČSN 343100 (elektrotechnické předpisy) 

Veškerá omezení a pracovní postupy budou popsány v příslušných směrnicích 

a jednotliví pracovníci budou  o těchto omezeních závazně informováni pro-

střednictvím pravidelných školení o bezpečnosti práce. 

 Jedná o se přístavbu halového objektu obdélníkového půdorysu o  roz-

měrech 73x31 se sedlovou střechou. Výška hřebene objektu 7,2m. Objekt je samo-

statně stojící a tvoří jeden dilatační celek. Se stávajícím objektem sýrárny je propojen 

kloubově uloženým manipulačním krčkem. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobe-

tonový prefabrikovaný skelet.Halový objekt je navržen jako částečně dvoupodlažní. 

Přízemí haly tvoří výrobní dispozice, do částečného patrového vestavku je pak umístěn 

provoz šaten, denní místnosti a sociálního zařízení pro pracovníky. Mezistřeší prostor 

nad zbývající výrobní částí je využit pro instalaci vzduchotechnických zařízení a tech-

nologických rozvodů výrobních médií přímo k odběrným místům. Vstup pro zaměst-

nance a do mezistřeší je veden po venkovních ocelových schodištích. 

Střecha na hale bude tvořena sendvičovými panely Kingspan.  

Zařízení pro vytápění stavby a vzduchotechniku 

Návrh větrání a chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a 
požadavků investora na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech.  Projektová 
dokumentace řeší pouze stavební větrání prostor, větrání a chlazení technologických 
místností.  

Zařízení pro chlazení 

Předmětem řešení projektu je návrh chladícího zařízení pro nově budované 
prostory pro výrobu sýrů, tak aby byly zabezpečeny předepsané parametry prostředí 
pro jednotlivé pracoviště ve výrobním areálu firmy AGRICOL Polička. Předmětem 
projektové dokumentace je řešení stavebního větrání a chlazení vybraných místností. 
Chlazení technologických prostorů je řešeno v samostatné projektové dokumentaci. 
Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

Zařízení pro vytápění 

Systém vytápění je řešen čtyřmi samostatně regulovatelnými větvemi dle způsobu 

vytápění. Jedná se o větev s otopnými tělesy, větev s teplovodními teplovzdušnými 

jednotkami, větev VZT a větev pro přípravu teplé vody. 
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Potřeba tepla 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 a ČSN 73 0540, pro oblastní 

zimní výpočtovou teplotu tz  =  -17 °C. V objektu jsou prostory, které jsou vytápěny na 

20°C – šatny, kanceláře, denní místnosti, na 24°C – umývárny, na 15°C – vstup, chod-

by, výrobní prostory, technická místnost, elektrorozvodna, sociální zařízení, na 18°C – 

sklady MTZ, obaly a dále temperované prostory na 5°C – mezistřešní prostor se stro-

jovnou, prostory ve kterých bude udržována teplota 4-8°C – chlazené sklady a prostor 

zchlazovny, kde bude udržována teplota 1-3°C.   

Tepelná ztráta vytápěných a temperovaných prostor celého objektu, která zahrnuje 

ztrátu prostupem a ztrátu provzdušností obvodového pláště avšak bez nuceného vě-

trání činí 74 kW. Tato tepelná ztráta bude pokryta teplovodním systémem vytápění 

s otopnými tělesy a s teplovodními teplovzdušnými jednotkami. 

Tepelná ztráta nuceným větráním činí 53 kW. Tato tepelná ztráta bude pokryta systé-

mem vzduchotechniky – pomocí tří vzduchotechnických jednotek s teplovodním výmě-

níkem o výkonech 2x 25 kW a jednou 3 kW. 

Pro přípravu teplé vody je uvažováno s potřebným výkonem nárazově až 40 kW. 

Celkový potřebný výkon zdroje tepla 

 - ztráta prostupem a provzdušností obvodového pláště 74 kW 

 - ztráta nuceným větráním     53 kW 

 - příprava teplé vody      40 kW 

 - rezerva 15 %      25 kW 

 Celkem potřebný výkon zdroje tepla             192 kW 

Celková předpokládaná roční potřeba tepla pro vytápění celého objektu činí 187,5 

MWh/rok = cca 675,0 GJ/rok. Celková předpokládaná roční potřeba tepla pro přípravu 

teplé vody činí 19,7 MWh/rok = cca 70,9 GJ/rok. Předpokládaná spotřeba zemního 

plynu o výhřevnosti 35,8 MJ/m3 při účinnosti systému vytápění 85% bude činit cca 

24500 m3/rok. 

 

Požární parametry:  

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt převážně s výrobními prostory 
a s doprovodnými nevýrobními prostory. V objektu nejsou skladové prostory ve smyslu 
ČSN 730845.  
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Konstrukční systém objektu je nehořlavý, (tzn. nosné a požárně dělící konstruk-

ce jsou provedeny z konstrukcí DP1), dle 5.7.1 ČSN 730804/Z2. Na obvodové stěny se 

potom dle čl.5.7.4d) ČSN 730804/Z2 nebere zřetel, tyto jsou započítány do stálého 

požárního zatížení. 

Požární výška nadzemní část objektu je ve smyslu ČSN 730804 = 0,0 metru.  

Spojovací krček o ploše 16 m2 nemá negativní vliv na stávající výrobní halu 

vzhledem k tomu, že zde není trvalé pracovní místo, není zde ani nahodilé požární 

zatížení a stavební konstrukce je kompletně z konstrukcí DP1.   

 

Rozdělení stavby do požárních úseků: 

N01.01 Výroba plátkového sýra ,(č.m.101-144) 

N01.02 Technická místnost ,(č.m.145) 

N01.03 Rozvodna elektro ,(č.m.146) 
 

Přenosné hasicí přístroje dle ČSN 730804 čl.13.9.2-3:  

N01.01 Výroba plátkového sýra ,(č.m.101-144)  = 8,0 Ks  
N01.02 Technická místnost ,(č.m.145)   = 2,0 Ks  

N01.03 Rozvodna elektro ,(č.m.146)   = 1,0 Ks  

Hromosvod:  

Před účinky atmosférické elektřiny bude objekt chráněn vhodnou jímací soustavou. 

Konečné provedení hromosvodu musí být v souladu s ČSN EN 62305 včetně výchozí 

revize. 

Nouzové osvětlení: 
Únikové východy budou vybaveny nouzovým osvětlením. 
Nouzové osvětlení musí být navrženo dle ČSN EN1838 jako osvětlení únikových cest a 
východů ve smyslu čl. 3.4 a 3.8.  

kritéria tepelně technického hodnocení 

Hlavním kriteriem tepelně technického hodnocení jsou co nejmenší náklady na provoz 

objektu. Proto jsou všechny obvodové  a střešní konstrukce navrženy dle platných te-

pelně technických požadavků pro danou stavbu. 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, od-

padů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk,  prašnost 
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apod.). Celý objekt je z důvodu zvýšených hygienických požadavků na výrobu řešen 

jako klimatizovaný objekt s nuceným větracím systémem. Všechna okna budou pevně 

zasklená bez otvíravých částí prosklení, vyjma oken a větracích žaluzií v mezistřeším 

prostoru. 

Jako primární zdroj tepla nově navržená plynová kotelna. Nová přípojka pitné vody je 

navržena s dostatečnou kapacitou. Odkanalizování splaškových vod bude do areálo-

vých kanalizačních rozvodů s následným zaústěním do městské ČOV. Dešťové vody 

budou sváděny přilehlé dešťové kanalizace. Osvětlení všech místností odpovídá poža-

dovaným hodnotám buď na denního osvětlení pracovních míst. V zásadě se celý ob-

jekt člení z hlediska hygienických požadavků na tři celky. Prvním celkem je blok šaten 

a hygienického zázemí zaměstnanců. Zde je navrženo hygienické větrání pro šatny dle 

ČSN. Vytápění bude vzduchotechnické. Kapacity zařizovacích předmětů jsou vzhle-

dem k počtu zaměstnanců na jedné směněn dostatečné. Druhý celek představuje por-

cována a balírna sýra. Zde bude vytápění zajištěno vzduchotechnickým zařízením, 

které bude zajišťovat jak požadovanou teplotu pro výrobu, tak    výměnu vzduchu pro 

výrobní prostory. Třetí celek představují chlazené prostory výrobků a skladů. Odpady z 

provozu budou představovat pouze komunální odpad zaměstnanců. Z provozu balírny 

se počítá pouze s odpadní zrací folií PVC.  Hlukové zatížení okolí stavby se navrhova-

nou stavbou nezvýší. V okolí stavby se nevyskytují chráněné prostory ve smyslu naří-

zení vlády č. 272/2011 Sb. 

ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum je momentálně ve fázi vypracování, projektová dokumentace před-

pokládá střední radonový index pozemku, jemuž odpovídá i navržený typ hydroizolační 

vrstvy.  

ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nenachází zdroj bludných proudů. Neřeší se.  

ochrana před technickou seizmicitou 

Budova se nachází v oblasti bez seizmické činnosti. Neřeší se.  

ochrana před hlukem 

Stavba ani její části nebudou vykazovat zvýšený hluk pro její okolí. Projektovanou pří-

stavbou haly nedojde k navýšení nákladní dopravy.  

protipovodňová opatření 

Ačkoli se přístavba porcovny sýra nachází v aktivní zóně záplavového území Bílého 

potoka, samotnou stavbu ani její provoz tato skutečnost neovlivní. Niveleta přízemí 
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haly je navržena v dostatečné výšce, případná povodeň by zasáhla pouze nepodstat-

nou část vnitroareálové komunikace. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší odvedení splaškových a dešťových 

vod z připravované výrobní budovy a navazujících zpevněných ploch. Kanalizace bude 

oddílná.  

Splaškové vody z objektu budou svedeny třemi přípojkami do nové splaškové kanali-

zace „S“ napojené do šachty ŠPS-3 na „přeložce splaškové kanalizace“ severně od 

haly (viz samostatný projekt). Splašková kanalizace „S“ bude z potrubí PVC 250, 

DN250 délky 45,0m. Přípojky splaškové kanalizace budou z potrubí PVC 160, DN150 v 

celkové délce 7,00m. 

Zpevněné plochy a střecha haly budou odvodněny do nové dešťové stoky „D1“ a „D2“. 

Dešťová kanalizace „D1“ bude napojena do šachty ŠPD-3 „přeložky dešťové kanaliza-

ce“ (viz samostatný projekt). Dešťová kanalizace „D2“ bude napojena do šachty ŠPD-1 

„přeložky dešťové kanalizace“. Dešťové vody z východní části zpevněné plochy, 

z prostoru nakládací rampy, budou svedeny přes odlučovač ropných látek ( Q = 12 l/s 

). Přípojky dešťové kanalizace budou z potrubí PVC 125, DN125 a PVC 200, DN200 

celkové délky 71,0m. 

Dle podkladů VHOS, a.s. Moravská Třebová je na pozemek investora p.č. 1210/14 

vyvedeno potrubí vodovodní přípojky z PVC DN 100, které je ukončeno šoupětem se 

zemní soupravou. Na toto šoupě bude napojena nová část potrubí vodovodní přípojky. 

Napojení potrubí bude dořešeno při realizaci na stavbě dle použitého šoupěte (příruba, 

závit,…) včetně redukce. 

Nová část přípojky bude zhotovena z plastového potrubí PE100 SDR11 PN16 

63x5,8 mm. Délka této části od šoupěte po vodoměrnou šachtu bude cca 1,7 m. Cel-

ková délka vodovodní přípojky včetně stávající části bude cca 16,2 m.   

Napojení nového objektu plátkování sýrů na přívod elektrické energie bude provedeno 
na hladině NN - 3×400/231V; 50Hz – TN-C. Toto napojení bude provedeno kabelem 1-
CYKY 3×120+70 vedených z hlavní rozvodny závodu v zemi až do nového objektu (SO 
01). 
V novém objektu bude přípojka vedena po nově vybudované kabelové trase až do 
hlavního rozvaděče RH, kde budou připojeny na hlavní třífázový jistič s nastavenou 
hodnotou 250A. 
Přípojka zemního plynu 
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STL přípojka plynu bude napojena ze stávajícího STL plynovodu PE DN 63 z uličního 
řadu  v ulici Na Vyšehradě pomocí navrtávkového odbočkového T-kusu 63/ 40 (např. 
NICOLL) a bude zhotovena z plastového potrubí PE100 těžké řady SDR11 Ø 40x3,7 
s ochranným pláštěm. Délka bude činit cca 5,9 m včetně svislé části. 

 

Nově navržený objekt navazuje na  stávající vnitroareálovou komunikaci, ze které bude 

provedena přístupová komunikace k hlavnímu vstupu do objektu. Na tuto plochu bude 

také navazovat nová zpevněná plocha, která umožní příjezd automobilové dopravy k 

expediční části haly. Nové zpevněné plochy budou s asfaltovým povrchem – shodně 

se stávajícími plochami. 

V celém území je vyřešena dopravní infrastruktura, zůstává zachována.    

Plánovanou přístavbou porcovny sýrů nedojde k navýšení počtu zaměstnanců závodu, 

požadavky na parkovací místa zůstávají zachovány. 

Terénní úpravy se týkají okolí celé nové plánované výstavby. Jedná se o zpětné upra-

vení a ohumusení zelných ploch. Nepředpokládá se s výsadbou dřevin ani  půdopo-

kryvných  rostlin.  

 

Ovzduší :     V technických ani provozních  místnostech nebudou umístěny potencio-

nální   zdroje emisí  do ovzduší 

Hluk :  V objektu se nenachází žádné zdroje hluku.  

Voda :  V objektu se nenachází žádný potenciální zdroj znečištění pro podzemní 

   vody. 

Odpady: z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí: 
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  a)odpady vznikající při vlastním provozu vznikající během výstavby 

  Zařazení odpadů dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

 Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a stanoví další seznamy 

odpadů. 

  A1 – využití (recyklace, palivo) 
  A2 – likvidace (skladování, předání oprávněné organizaci) 
 
  b) Odpady vznikající při vlastním provozu 
  

Kód Název odpadu Kategorie Nákladání

08 01 11 Odpadní barvy a laky s org. rozp. N A2

08 01 12 Jiné odp. barvy a laky řed. Vodou O A1, A2

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A1

15 01 02 Plastové obaly O A1

15 01 03 Dřevěné obaly O A1

15 01 06 Směsné obaly O A1

A1

A1, A2

15 02 03 Absorpční činidla neznečišť. NL O A1

17 02 01 Dřevo O A1

17 02 02 Sklo O A1

17 02 03 Plast O A1

17 04 05 Železo a ocel O A1

17 04 11 Kabely (bez nebezpečných látek) O A1

A1

A1, A2

A1, A2

A1, A2

A220 03 04 Kal ze septiků a žump, odpad z chemických 

toalet

O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady (bez 

PCB a nebezpečných látek)

O

20 03 01 Směsný komunální odpad O

17 06 04 Izolační materiály (bez obsahu azbeztu a 

nebezpečných látek)

O

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

(neznečištěné nebezpečnými látkami)

O

15 02 02 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 10 N

Kód Název odpadu Kategorie Nákladání

15 01 02 Plastové obaly O A1

20 01 01 Papír a lepenka O A1

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N A2

20 01 39 Plasty O A1

20 03 01 Směsný komunální odpad O A1
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Pozemek pro výstavbu se  nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace podzem-

ních vod „Východočeská křída“.  

Objekt se nachází v  areálu výrobního závodu. Neřeší se.  

Objekt nepodléhá podmínkám zjišťovacího řízení EIA.  

Nejsou.  

Budova nemá žádnou funkci z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Neřeší se.  

Výstavba bude zajišťována běžným stavebním zařízením a nástroji. Pro potřebu stavby 

nebude třeba posilovat kapacitu přípojky silnoproudu (hlavního jističe) ani vodovodu. 

Napojení staveniště bude na nejbližších napojovacím bodech vedení NN a vody. Do-

pravně pozemek, určený k výstavbě přilehá ke stávající areálové komunikaci.   

Stavba nevyvolá žádné požadavky na demolice, asanace a kácení dřevin. 

V okolí plánované výstavby se nachází dostatečné množství volných ploch, které mo-

hou být využity k zařízení staveniště. V dalším stupni PD bude přesně investorem defi-

novaná plocha, která bude stavbou dotčená. Trvalé staveniště bude oplocené. 

Veřejných ploch se staveniště nedotkne.  

Nevhodné navážkové vrstvy skrývky budou deponovány na skládku. Vytěžená zemina 

ze skalního zvětralého podloží bude využita do hutněných násypových vrstev pod pod-

kladní beton podlahové konstrikce.  
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Sejmutá ornice bude využita k finálním terénním úpravám na zbývající části pozemku a 

v bezprostředním okolí stavby.  

 

V Chotěboři  dne  02/2017   

    

Vypracoval:        Vojtěch Semerád 
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Stavba se nachází v severní části obce Polička. Tato obec leží 17km jihozápadně 

od okresního města Svitavy.  

 

Obr. 1 Poloha stavby [1] 

 

 
Nadměrná přeprava se týká ŽB vazníků V3. Celkem 5 totožných kusů. Průřez 

prvků šířky 400mm a výšky 1200-1800mm. Délka prvků je 18 150 mm. Váha prvků je 

13,94 t. Cena jednoho prvku je 77 895 Kč.  

Prvky budou převezeny dvakrát po dvou kusech a jednou po jednom kuse, a to 

z důvodu překročení maximální hmotnosti vozidla při převážení tří prvků najednou. 

Přeprava tedy bude provedena celkem třikrát. 

 
K přepravě bude použit přívěs NOOTEBOOM OVB-45-03 společně s tahačem 

SCANIA R 730 A6X4. Celková délka soupravy je 23,1 m. 

 
Rozhodnutí o povolení přepravy nákladů přesahujících stanovené meze dané 

vyhláškou 341/2014Sb. spadá podle §25 zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komuni-

kacích ve znění pozdějších předpisů do kompetence následujícím silničním správním 

úřadům, které jsou stanoveny §40 jmenovaného zákona: 

- Obecní úřad pro přepravu po místních komunikacích 

- Krajský úřad pro přepravu po silnicích I., II. a III. tříd na území jedno-

ho kraje 
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- Ministerstvo dopravy v případě přepravy po dálnicích a rychlostních 

komunikacích a v případě přepravy mezi kraji 

Vyhláška 341/2014Sb ministerstva dopravy specifikuje rozměrové a hmotnostní 

požadavky na vozidla provozovaná na pozemních komunikacích v části „Spojitelnost a 

největší povolené hmotnosti a rozměry“.  [2] 

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdě-

lení na nápravy je uvedeno v §37. Hmotnost přepravované soupravy požadavkům 

48,0t podle §37, odst. 2, písm. i) vyhoví pouze při přepravě dvou vazníků.  

Největší povolené rozměry vozidel upřesňuje §39 výše zmíněné vyhlášky. Výška 

i šířka jsou v mezích, ovšem délka soupravy přesáhne mez 16,50m stanovenou v §39, 

odst. 1, písm. c), bod5. [3] Musíme tedy podat žádost příslušným správním orgánům. 

[4] 

 
Nakládka proběhne v areálu ŽPVS a.s. v Liticích nad Orlicí. Naložení bude pro-

vedeno dodavatelem prefa prvků. Místem vyložení bude areál podniku AGRICOL s.r.o. 

Složení bude provedeno dodavatelskou firmou pomocí mobilního jeřábu. 

 
Fixaci nákladu k návěsu je nutné provést pomocí kotvících konzol a vázacích po-

pruhů. Konzoly budou umístěny 1 m od konce prvků. Jedná se o kovové vysouvatelné 

prvky pevně spojené s návěsem. Fixace proběhne stažením vrchní části a přitisknutím 

prvku k soupravě. Pro větší bezpečnost budou prvky zabezpečeny vázacími popruhy 

délky 50 m a nosnosti 40 t. 

 
Z důvodu délky soupravy byla vybrána delší trasa po silnicích I. a II. třídy. Ty za-

ručují širší průjezdný profil a křižovatky s dostatečným poloměrem. Nutností je řešit 

několik kruhových objezdů. Na kratší trase se nachází serpentiny po silnici III. třídy, 

které nejsou průjezdné pro tuto soupravu. Kratší trasa přes obec Česká Rybná byla 

zamítnuta z důvodu nemožnosti průjezdu napojení na silnici II. třídy. Celková délka 

trasy je 82 km s předpokládaným časem cca 84 minut. Začátek je v areálu ŽPVS a.s. 

v Liticích nad Orlicí a konec v areálu podniku AGRICOL s.r.o. v Poličce. 

Z areálu ŽPVS a.s. v Liticích nad Orlicí je nutné prvních 6,7 km absolvovat po sil-

nicích III. a II. třídy. Na tomto úseku se nachází dva kritické body. Prvním je křižovatka 

v obci Záchlumí (1,7km). Druhým je zatáčka v obci obce Záchlumí (2,2km). Třetí kritic-

ký bodu se nachází na napojování na silnici I. třídy v obci Rybná nad Zdobnicí (4,1 

km). Následuje čtvrtý a pátý kritický bod – kruhové objezdy v obci Vamberk (11,1km a 

12,3km). Dalších 37,6 km po silnici I. třídy je bez jakýchkoli komplikací. Šestý kritický 

bod je na napojení silnice č. 14 na silnici I. třídy č. 43 nedaleko osady Anenská 

Studánka (49,9km). Tato silnice se napojuje na komunikaci I. třídy E442 bez jakýchkoli 
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omezení pro soupravu (57,8km). Po 600 m se řeší sedmý kritický bod – odbočení na 

silnici E461 (58,4km). V obci Svitavy jsou řešeny dva kruhové objezdy jako kritické 

body osm a devět (62,5km a 62,9km). Po 15,2km následuje příjezd do obce Polička. 

Zde není možné odbočit na vedlejší silnici vedoucí až k firmě AGRICOL s.r.o. z důvodu 

zákazu vjezdu nákladním vozům a malé průjezdné šířce cesty. Pokračovat se musí po 

hlavní komunikaci na kruhový objezd – kritický bod deset (78,9km). Následuje průjezd 

městem k odbočce na silnici III. třídy kde je řešen jedenáctý kritický bod (80,2km). Kri-

tický bod dvanáct je na křižovatce silnice III. třídy a ulice Jilemnického (80,6km). Před-

poslední kritický bod třináct je přejezd napříč silnicí II. třídy (81,4km). Poslední kritický 

bod je na odbočce na příjezdovou cestu k firmě AGRICOL s.r.o. (81,6km). Po 100 m 

nalevo se nachází cíl. 

Po vykládce bude návěs složen na minimální délku a dopraven po stejné trase 

na místo nakládky bez jakýchkoli omezení.  

 

Obr. 2 trasa nadrozměrné přepravy [1] 

 
Zvolená trasa byla upravena pro bezpečný průjezd a vyhnutí se největšímu počtu 

rizikových úseků. Největší překážkou pro průjezd sestavy jsou okružní křižovatky ma-

lých poloměrů. Na takto zvolené trase se nacházejí okružní křižovatky uzpůsobené pro 

průjezd nadměrných souprav. Pouze v obci Vamberk je nutné řešit průjezd protismě-

rem z důvodu nevhodnosti provedení okružní křižovatky.  

Na trase byla zvolena místa, která jsou nutná posoudit z hlediska průjezdnosti 

soupravy. Vybrány jsou kritické křižovatky, odbočky a kruhové objezdy. Na trase nej-

sou žádné mosty pro váhové posouzení.  
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Obr. 3  kritický bod č. 1 [1] 

 

 

 

 

 

 

Nejsou nutná žádné opatření pro průjezd soupravy. 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=25,9 m Ri=19,3 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 4   kritický bod č. 2 [1] 

 

Nejsou nutná žádné opatření pro průjezd 

soupravy. 

 

 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=24,2 m Ri=17,9 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 5 kritický bod č. 3 [1] 

Nejsou nutná žádná opatření pro průjezd soupravy. 

 

 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=17,6 m Ri=8,9 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 6  kritický bod č. 4 [1] 

 

 

 

 

 

Je nutné zajistit bezproblémový průjezd kruhového objezdu v protisměru. 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R1=52,2 m   Ri1=45,7 m     R2=20,6 m   

Ri2=14,2 m      R3=35,9 m     Ri3=29,9 m SOUSTAVA PROJEDE 

 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 7 kritický bod č. 5 [1] 

Je nutné zajistit bezproblémový průjezd kruhového objezdu v protisměru. 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=28,6 m Ri=23,9m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 8  kritický bod č. 6 [1] 

 

Nejsou nutná žádná opatření pro průjezd soupravy. 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=20,6 m Ri=16,9m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 9  kritický bod č. 7 [1] 

Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při vyhýbání se rohovému betonovému patníku. 

 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=26,6 m Ri=21,1m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 10   kritický bod č. 8 [1] 

Kruhový objezd je upraven pro projetí nadrozměrných souprav. Nejsou nutná žádná 

opatření. 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=25,3 m Ri=19,5m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 11  kritický bod č. 9 [1]  

 

 

 

Kruhový objezd je upraven pro projetí nadrozměrných souprav. Nejsou nutná žádná 

opatření. 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=27,8 m   Ri=22,4 m     R2=18 m       R3=19,5 m      

 SOUSTAVA PROJEDE 

 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 12  kritický bod č. 10 [1] 

Kruhový objezd je upraven pro projetí nadrozměrných souprav. Z důvodu jeho malého 

poloměru a zábradlí umístěného po obvodě, bude bezpečnější použít průjezd protis-

měrem. 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=47,4 m Ri=42,9 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 13  kritický bod č. 11 [1] 

Nejsou nutná žádná opatření pro průjezd soupravy. 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=30,5 m Ri=24,9 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 14  kritický bod č. 12 [1] 

Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu okolo dopravní značky v oblouku 

křižovatky. Souprava musí začínat oblouk v protisměru. 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=19,3 m Ri=12,4 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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Obr. 15   kritický bod č. 13 [1] 

Souprava vyjíždí z vedlejší ulice. Je nutné pozastavení dopravy na ulici Tyršova. 

 

 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R1=22,6 m   Ri1=17,3 m      

R2=22,3 m       Ri2=17 m       SOUSTAVA PROJEDE 
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Obr. 16   kritický bod č. 13 [1] 

 

Nejsou nutná žádná opatření pro průjezd soupravy. 

 

Poloměry pro 120° 

R=16 m Ri=7,5 m 

Skutečné poloměry 

R=19,3 m Ri=12,3 m 

SOUPRAVA PROJEDE 
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[1]           aplikace mapy.cz;   www.mapy.cz + vlastní úprava obrázků. Doplnění průjez-

dů v měřítku mapy v programu ArchiCAD 

[2]           Vyhláška č. 341/2014 Sb.  – SPOJITELNOST A NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ 

HMOTNOSTI A ROZMĚRY 

[3]           Vyhláška č. 341/2014 Sb. §39, odst. 1, písm. c), bod5. 

[4]           Vyhláška č. 104/1997 Sb. § 40 

 

http://www.mapy.cz/
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Stavba:  Hala pro porcování sýrů 

Investor: [5]  AGRICOL s.r.o. 

   Polička, T. Novákové 521, okres Svitavy, PSČ 57201 

   IČ : 46506721 

   Zastoupení: Ing. JIŘÍ ROČEK 

   Tel.: 461 725 742 

   e-mail: agricol@agricol.cz 

Projektant: [6]  Ing. Arch.Václav MAREK     

tel. 606 955 426 

pas.servis@seznam.cz            

ČKAIT  03152 

Místo stavby: [7] Kraj: Pardubický (CZ053) 

   Okres: Svitavy (CZ0533) 

   Katastrální území: 725358 

   Parcelní číslo: 1210/15; 1210/14; 6508; 1324/1 

Umístění stavby: Polička, T. Novákové 521 

   Sněhová oblast: IV 

   Větrová oblast: III  

 
 

 Jedná se o přístavbu jednopodlažní haly. Přístavba je řešena jako železobetonový 
prefabrikovaný skelet opláštěný sendvičovými panely. Spojení původního objektu 
s přístavbou pomocí průchozího krčku. Objekt je obdélníkového tvaru 31x73m. 

      Plocha parcely:     6813 m2 

      Plocha zastavěná: 2263 m2 

      Procento zastavění: 33,22% 
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Technologický předpis se zabývá konstrukcí nosného systému haly, který je tvo-

řen prefa železobetonovým skeletem. Hala je dvoulodní o osovém rozpětí polí 18,0 a 

12,0 m. Příčné vazby navržené z vetnutých sloupů a kloubově uložených vazníků jsou 

situovány po 12,0 m. Průvlaky vynáší betonové prefabrikované vaznice o rozpětí 

12,0 m s roztečí 6,0 m. V obvodových stěnách jsou navrženy mezisloupy a po celém 

obvodu probíhá ztužidlo, které spojuje zhlaví všech sloupů. Střešní plášť je navržen z 

trapézového plechu TR 160/250 tloušťky 1,13 mm. Kolem prostupů střechou a pro po-

depření kondenzátorů nad střechou jsou navrženy mezi vaznicemi ocelové výměny. 

Nad lodí o rozpětí 18,0m je navržen sedlový vazník I průřezu s excentrickým vrcholem, 

vysoký v nejvyšším místě 1,80 m. Nad lodí o rozpětí 12,0 m je navržen šikmý pultový 

vazník průřezu T proměnné výšky se zalomeným dolním okrajem. Největší výška pul-

tového vazníku je 1,10 m, nad technologickou plošinou pak 1,20 m. Vaznice mají rov-

něž T průřez se zalomeným spodním okrajem, maximální výška vaznic je 1,00, nad 

technologickou pak 1,10 m. Obvodový plášť navržen z PUR panelů z lakovaného tra-

pézového plechu s výškou vlny 40 mm kladeného svisle na vodorovné ocelové paždí-

ky. 

 
 

Dodavatelé:   

Skelet: [8]   ŽPSV a.s., závod Litice 

Záchlumí, č. p. 60 

Žamberk 

564 01 

Ocelové mezisloupky: [9] Atomsteel s.r.o. 

    Hálkova 1577/1 

568 02 Svitavy  

  

 
 

Materiál montovaného prefabrikovaného železobetonového skeletu a ocelových 

mezisloupků je řešen v příloze č. B01 – VÝKAZ VÝMĚR.  

Celkem bude na staveniště dopraveno 139,97m3 prefabrikovaných dílců nosného 

skeletu. Pytlovaný zálivkový beton C20/25 bude přivezen v počtu 15 pytlů po 40 kg. 

[10] 
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Tato část dopravy zahrnuje veškeré činnosti spojené s naložením a přepravou 

na staveniště. Všechen materiál bude na staveniště dopraven nákladními automobily 

s ložnou plochou návěsu nebo korby, tak aby byly všechny prvky plně podepřeny. Ske-

let bude skládán pomocí autojeřábu. Materiál bude uskladněn na připravenou skládku 

určenou pro prvky skeletu. Sloupy, průvlaky, vaznice V1 a V2 budou na stavbu dopra-

veny tahačem SCANIA R730 A6X4 s valníkovým návěsem SCHARZMÜLLER RH125-

P o ložné délce 13,62 m a nosností 39 t. Pro vaznice V3 bude použit roztahovatelný 

valníkový návěs NOOTEBOOM OVB-45-03 o maximální ložné délce 29 m a nosností 

45 t. Prvky budou dopraveny ve třech závozech pro každou etapu dle výkresu č. 06 

POZICE JEŘÁBU PRO MONTÁŽ SKELETU 

 Doplňkový materiál je dovezen užitkovým vozem Transporter T6 2,0 TSI4MOT 

s dlouhým rozvorem. Technické informace o strojní sestavě řeší část bakalářské práce 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

   

 

Tato část dopravy spočívá v přesunu materiálu ze skládky prefabrikátů až na 

místo určení. Před zdvihem dílců je nutné provést jejich očištění od nečistot (sněhu a 

námrazy). Pro čištění prvku je používán vysokotlaký čistič. Je vhodné zkontrolovat je-

jich statické vlastnosti, tvar a stav kotvících prvků a celkovou neporušenost dílce vizu-

ální kontrolou. Vázací prostředky je nutné seřídit tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné 

rozložení tíhy zavěšeného břemene na všechny závěsy. Úhel mezi lanem a rovinou 

prvku musí být minimálně 60°. Zvedání musí být plynulé a nesmí při něm docházet k 

trhavým pohybům. 

Veškerou sekundární dopravu skeletových prvků ze skládky na místo zabudo-

vání zajišťuje mobilní autojeřáb LIEBHERR LTM 1130-5.1 

 Technické informace o strojní sestavě řeší část bakalářské práce Chyba! Ne-

nalezen zdroj odkazů.. 

 

 

Všechny prvky kromě vazníků (montují se ihned po přivezení na stavbu) musí 

být skladovány na zpevněné a odvodněné ploše skládky – prostoru odpadového 

hospodářství. Je zde zaručen spád více jak 1%. Odvodnění je provedeno kanály 

v blízké komunikaci. Při skladování dodržujeme nařízení a podmínky předepsané vý-

robcem. Podrobné informace viz. výkres č. 08 SCHÉMA SKLÁDKY PRO ETAPU 

MONTÁŽ SKELETU 

 

Prefabrikáty jsou skladované v segmentech po dílcích. Musí být uloženy tako-

vým způsobem, aby nedocházelo ke ztrátě stability prvků a k následným deformacím a 
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poškozením. Mezi jednotlivými segmenty je průchozí ulička 750 mm a v segmentech 

jsou odstupy neprůchozí 350 mm. Prvky jsou prokládány hranoly 100x100 mm ve 

vzdálenosti max. 1/10 rozpětí od obou okrajů, ale max. 600 mm od okraje. Proklady 

musí být nad sebou umístěny ve svislici. Je nutné umístění pod nejspodnějším dílcem. 

Prefabrikáty skladujeme v maximální výšce 1,5 m a sloupů a vaznic max. ve třech vrst-

vách. 

 Ocelové mezisloupky budou uloženy obdobným způsobem na proklady. 

Vazníky se budou na místo určení montovat přímo ze soupravy, která je dopra-

ví na staveniště.  

 Materiály pro výrobu malt a betonu budou uskladněny v uzamykatelné ocelové 

buňce. Skladování je možné po dobu max. 3 měsíců. 

 

 

Prefabrikáty a ocelové mezisloupky budou na staveniště dopraveny v předstihu a 

budou uloženy na skládku. Stejně tak suchá směs bude uložená do buňky. Při jejím 

nedostatku lze rychle zajistit její doplnění na staveniště pomocí užitkového vozidla.  

Vazníky, které budou dopraveny na stavbu na delším valníku, budou na místo ur-

čení montovány přímo z této soupravy.  

 

 
Ke staveništi vede místní komunikace s asfaltovým krytem, po které mají pří-

stup k pozemku i nákladní vozidla. Komunikace navazuje zpevněnými plochami po 

prostorách staveniště. 

Příjezd ke skládce a k místu montáže skeletu bude řešen po provizorní stave-

ništní komunikaci ze silničních železobetonových panelů typu KZD rozměr 300 x 100 x 

15 cm, hmotnost 1120 kg/ks Prefa Brno, uložených na zhutněném podkladu min. moc-

nosti 200 mm. Tento příjezd je zde již zhotoven z předešlých pracovních postupů.  

 
Staveniště převezme od investora vedoucí čety zhotovitele montáže skeletu. 

Součástí převzetí staveniště bude předání projektové dokumentace, kde budou zakres-

leny přesné polohy a rozměry montovaného skeletu. Dokumenty budou také obsahovat 

podrobnou specifikaci materiálu. Před zahájením montáže musí být převzata spodní 

stavba (základy) a zařízení staveniště. Musí být zkontrolována poloha základových 

konstrukcí, správná výška zákl. konstrukcí, provedena musí být také kontrola vyčníva-

jící výztuže ze zákl. konstrukcí k připevnění sloupů. 

Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot 

ve výškopisu a polohopisu. 
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U zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou 

etapu, stav montážních ploch, komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch, funkč-

nost a bezpečnost montážních mechanismu. 

Montážní práce se zahajují nejdříve po dosažení 70% předepsané krychelní 

pevnosti betonu základových patek. 

 
Stavba bude do další fáze převzata pouze tehdy, budou-li dokončeny veškeré 

práce na základových konstrukcích dle PD. Dále je nutno ověřit funkčnost všech přípo-

jek. V případě jejich nefunkčnosti musí být zřízena náprava.  

Před započetím prací musí být provedeny tyto přípravné práce a opatření. Tyto 

dokumenty musí být k dispozici po celou dobu montáže. 

• Technologický postup montáže 

• Harmonogram montážních prací a dodávek  

• Postup zmonolitňování konstrukce 

• Opatření pro zajištění BOZP 

• KZP 

• Provedení zkoušek malt a betonů 

 

 

 
Při montáži musí být dodrženy povětrnostní podmínky: nesmí se provádět mon-

táž skeletu při rychlosti větru větší než 8 m/s. Min. viditelnost 30m, teplota +5°C (pro 

svařování +10°C). Obecně není povolena práce pod -10°C a nad +40°C. Skelet se 

nesmí osazovat za snížené viditelnosti, sněžení, deště, šeru, námraz a nárazového 

větru. 

 
V místě provádění prací bude zajištěn přísun elektrické energie 220V a vody. 

Podrobný popis zařízení staveniště viz. výkres 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 

ETAPU MONTÁŽ SKELETU 

Pro přemístění materiálu bude použit autojeřáb, který bude mít dostatečný pro-

stor na pojezd a manipulaci. Kloubová plošina se bude pohybovat střídavě uvnitř a vně 

objektu. 

Energie (voda, elektřina) budou přivedeny ze stávající haly přes rozvaděč. 

Elektřina je nutná pro nabíjení AKU nářadí a napájení svařovacího agregátu. 
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Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni zejména 

ve vyhláškách č. 591/2006 Sb. A č. 362/2005 Sb. A o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Dále musí být seznámeni s pracovním postupem a technologií. O školení musí být pro-

veden zápis do stavebního deníku a podepsán všemi pracovníky. [11] 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a po-

žadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 

odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investo-

rovi. 

 

 
Vedoucí čety 

Vyškolený technik v oboru s dlouholetou praxí min. 10 let. Řídí práce, odpovídá 

za provedení, určuje postup montáže dle montážního plánu, způsob zavěšení, kontro-

luje svislost, jakost svarů, zálivek, dohlíží na dodržování BOZP. 

Jeřábník 

 Obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na správné 

montážní postupy, vykládá a přemisťuje materiál. Musí mít platný jeřábnický průkaz a 

lékařské osvědčení. 

2xVazač  

 Je zodpovědný za vázání břemen na závěs jeřábu. Musí mít platný vazačský 

průkaz. 

2x Montážní dělník 

 Proškolení a technicky zkušení montážní pracovníci s praxí min 5 let (alespoň 2 

pracovníci). Osazují prvky, rozměřují jejich polohu, osazují zálivkovou výztuž, zabez-

pečují montážní prvky. 

2x Svářeč 

 Zodpovídají za kvalitní provedení svarů, které provádějí. Musí mít platný svá-

řečský průkaz a lékařské a státní zkoušky. 
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Technické informace o strojních sestavách řeší část bakalářské práce NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY 

 
- AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1130-5.1 

- AUTOJEŘÁB AD.20 TATRA 

- TAHAČ SCANIA R 730 A6X4 

- NÁVĚS SCHWARZMÜLLER RH125-P 

- NÁVĚS NOOTEBOOM OVB-45-03 

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2.0 TSI 4MOT 

- VIBRAČNÍ VÁLEC WECKER RD 27-100 

- KLOUBOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA HAULOTTE GROUP HA16 RTJ O 

 
- VYSOKOTLAKÁ MYČKA MAKITA HW151 

- SVÁŘECÍ INVERTOR JASIC TIG 180P W211 

- STAVEBNÍ MÍCHAČKA AW PROFI 160L 

 
- Akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 6-A36 

- ocelové svinovací metry Stabila BM-40 

- pásmo s rukojetí KOMELON KMC 1605 50m 

- optický nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

 
- kladiva 

- značící smývatelný fix 

- značkovací sprej 

- zvedací popruhy 

- palice 

- dubové klíny 

- svařovací elektrody 

- páčidla 
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- lopaty 

- zednické lžíce 

- hladítka 

- kbelíky 

- hliníkový žebřík 6m  

- olovnice 

- naběračky 

- MULTI NABÍJEČKA HILTI C 4/36-MC4 230V KARTON 

 

Práce na montážních plošinách. Ochrana a bezpečnost při vázání břemen, po-

hybu po staveništi, při provozu mobilního jeřábu a ovládání jeřábu. 

 

- Ochranná helma (neustále nasazená) 

- Pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou 

- Pracovní oděv 

- Reflexní vesta 

- Ochranné rukavice 

- Ochranné brýle (při řezání) 

- Bezpečnostní sluchátka (při řezání) 

 

 
Polohy jeřábu pro montáž jednotlivých prvků viz. výkresová část. Je nutno do-

držet polohy jeřábu, jelikož se k nim vztahují vypočtené únosnosti jeřábu. Tyto polohy 

jsou tři, všechny provedeny v modulové ose skeletu a vztahují se k otočnému čepu, 

okolo kterého se otáčí výložník. 

Po příjezdu na místo montáže je nutné autojeřáb správně zapatkovat, aby ne-

došlo k náklonu, popřípadě pádu jeřábu při montáži prvků. Zapatkování provádí strojník 

a je zodpovědný za jeho provedení. Pod hydraulicky výsuvné podpěry je nutné usadit 

kovové botky pro rozložení tlaku od jeřábu. Pod podpěry se také musí umístit dřevěné 

hranoly 100x100x800mm. Je vhodné je umístit ve dvou vrstvách vzájemně otočených 

o 90° pro lepší roznos zatížení. Pokud kovová botka nebude sedět rovnoměrně na 

hranolech, musí se na ně položit roznosová deska (několik vzájemně propojených de-

sek např. překližky). Tento postup je nutný aplikovat na každou podpěru autojeřábu. 

Jeřáb se vyrovná do vodorovné polohy pomocí podpěr a samonivelace. 
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Po zapatkování jeřábu je nutné upevnit na otoč protizávaží. Vždy je nutné pou-

žít všechna protizávaží pro dosažení maximální hmotnosti přepravovaných těles na 

maximální vzdálenost.  

Autojeřáb není připraven, dokud není řádně provedeno zapatkování a naložení 

všech protizávaží. 

 
Při montáži je nutné přesně dodržovat postup montážních prací. Je nutno řídit 

se KZP a provádět veškeré zkoušky a kontroly.  

Před zahájením montáže sloupů je nutné očistit vysokotlakým čističem základo-

vé patky od možných nečistot a zbytků betonu. Plochy dna kalichů musí být zbavené 

hlíny a dalších nečistot. Beton musí být vyzrálý alespoň na 70% pevnosti. Dále je nutno 

přesné vyměření všech sloupů. Tuto činnost může provádět pouze proškolený geodet. 

Vyznačí se modulové osy na každém kalichu pomocí značkovacího spreje. Označení 

modulových os se provede i na jednotlivé sloupy v dolní části z důvodu přesnému usa-

zení. Bude provedena kontrola výšky uložení sloupů odměřením od absolutní nuly. 

Dno kalichu se upraví na přesnou výšku ocelovými podložkami. 

Sloup se na skládce očistí na dosedací ploše, zkontroluje se jeho celistvost a 

neporušenost. Ocelové části musí být očištěny od rzi, aby bylo možné provést kvalitní 

spojení prvků. Každý sloup má z výroby v horní části umístěno montážní oko, do něhož 

se zahákne závěs typu DEHA [12]. Jeřábník nadzvedne sloup cca 400 mm nad terén a 

vazač zkontroluje zavěšení sloupu. Prvky nejsou dimenzovány na dynamické zatížení, 

tudíž je nutné se vyvarovat trhavým pohybům při zdvihu. Po zvednutí sloupu do svislé 

polohy cca 400 mm nad terén a jeho ustálení, bude prvek přepraven na místo určení. 

Sloup se zvolna spustí do maltového lože. Kalich a sloup mají z důvodu zvýšení adhe-

ze zdrsněný povrch. Přesné urovnání svislé a směrové polohy se provede dubovými 

klíny. Současně provádíme kontrolu stavební vodováhou.  

Sloup se nesmí odvázat před zajištěním jeho stability dřevěnými klíny. Finální 

kontrola geometrické přesnosti musí proběhnout před zalitím kalichů. To se provádí 

přímo z autodomíchávače. Beton v kalichu se zhutní ponorným vibrátorem popř. vpichy 

latí.  

Po dostatečném zatvrdnutí zálivkového betonu (70% krychelné pevnosti, což je 

zhruba 7 dnů zrání) se vyrazí klíny a zbylé otvory se začistí zálivkovým betonem. 

 
Na sloupy se montují průvlaky. Usazují se do maltového lože pro vyrovnání 

drobných nerovností. Před zahájením montáže se vyznačí na průvlacích modulové osy 

(na sloupech již vyznačeny jsou) pro přesné vyrovnání. Před započetím manipulace se 

prvky očistí od veškerých nečistot. 
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Vazači průvlak ukotví na jeřáb pomocí závěsů a lan. Je nutné dodržet délku zá-

věsů a úhel zavěšení prvku. Dále je nutné, aby byla tíha prvku rovnoměrně rozložena 

mezi jednotlivé závěsy. Jeřábník nadzvedne sloup cca 400 mm nad terén a vazač 

zkontroluje zavěšení průvlaku. Prvky nejsou dimenzovány na dynamické zatížení, tudíž 

je nutné se vyvarovat trhavým pohybům při zdvihu. Pro otáčení a korigování směru se 

používá vodících lan. Korekcí směru se zamezí kontaktu prvku s jakoukoli překážkou, 

nárazem by mohlo dojít k poškození prvku přenášeného i již namontovaného. Při pře-

sunu a zdvihání prvků je nutné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu pod břemenem. 

Po ustálení průvlaku nad místem uložení (400 mm) se za pomocí dvou montážníků, 

kteří průvlak směřují tak, aby otvory v průvlaku po spuštění byly navlečeny na vyčníva-

jící výztuž sloupů, provede osazení průvlaků. Doporučovaný způsob osazení průvlaků 

je pomocí montážního žebříku a plošiny. 

Ložná plocha sloupu, na kterou se montuje průvlak, se navlhčí a nanese se na 

ni 10-22 mm silná vrstva malty. V případě posunu prvku je nutné prvek nadzdvihnout, 

maltu odstranit, nanést novou vrstvu a prvek usadit zpět. Provede se odpojení závěsu 

a svařeč provede záhyb a přivaření. Po skončení svaru svářeč odstraní ze svarů strus-

ku a připojí na jeden ze svarů svoji značku. Po usazení do správné polohy se provede 

kontrola stability a uložení a až poté je ho možno odvázat z úvazu. Zalití výztuže se 

musí provést až po zatvrdnutí podkladní malty kvůli možnému vyplavení malty z ložné 

plochy.  

 
Samotná montáž vazníků a vaznic probíhá po dokončení montáže sloupů a prů-

vlaků a uplynutí technologické přestávky předchozí etapy.  

Prvky se budou zvedat přímo z návěsu. Tahač SCANIA s návěsem NOOTEBOOM 

bude zaparkován na pozici vyznačené ve výkresu zařízení staveniště. Autojeřáb 

LIEBHERR má také přesně stanovené pozice pro montáž dle tohoto výkresu. Pozice 

všech strojů se třikrát změní z důvodu rozlohy objektu a manipulačních vzdálenostech 

prvků.  

Vazníky se budou osazovat do kapes v hlavách sloupů. Tyto kapsy musí být před 

montáží zbaveny veškerých nečistot. Před osazením se do těchto kapes aplikuje 

z montážní plošiny pryžové ložisko EPDM 200x400x12 z důvodu zamezení nepřesnos-

tí a objemových změn. Vazač zajistí břemeno pomocí úvazů. Následně se provede 

nadzvednutí vazníku cca 400 mm na návěs a proběhne kontrola úvazů. Prvek se pře-

místí na místo uložení. Je nutné dbát na zvýšenou opatrnost při přemisťování takto 

rozměrného prvku. Přesné osazení vazníku provedou montážní dělníci z plošiny. Je 

nutné provádět osazení postupně, a to od nejvzdálenějšího k nejbližšímu vazníku ve 

třech pozicích jeřábu dle výkresu 03 POZICE JEŘÁBU PRO MONTÁŽ SKELETU. 

Vaznice budou osazeny nasazením na ocelové trny vystupující z vrchní plochy 

vazníku. 
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Montážní dělníci očistí horní plochu vazníku a osadí pryžové ložisko EPDM 

200x400x12 kvůli zamezení nepřesností a objemových změn. Provede se kontrola 

vyčnívajících výztuží pro připojení vaznic. Musí být zbaveny nečistot a rzi pomocí sme-

táku a ocelového kartáče. Je nutné také zkontrolovat jejich případné ohnutí nebo po-

škození.  

Vazač provede na skládce úvazek vaznice. Provede se nadzvednutí a překontro-

lování stability a provedení úvazku. Při přesunu vaznic na místo uložení je nutné dbát 

na zvýšenou opatrnost a zákaz pohybu pod břemenem. Po přemístění nad místo urče-

ní montážní dělníci provedou nasunutí na ocelové trny. Zkontrolují pozici pryžového 

ložiska. Následuje zalití otvoru se vsunutou výztuží jemnozrnným betonem z pracovní 

plošiny. Je nutné provádět osazení postupně od nejvzdálenější k nejbližší vaznici ve 

třech pozicích jeřábu dle výkresu. Vaznice osazujeme pravidelně z obou stran skeletu, 

aby nedošlo k nerovnoměrnému zatížení vazníku a celé konstrukce. 

 
Podrobné informace o KZP řeší část bakalářské práce KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 

PLÁN. 

 

 

- Kontrola PD a jiných dokumentů 

- Kontrola převzetí pracoviště 

- Kontrola ochrany zeleně 

- Kontrola předchozích činností 

- Kontrola prvků a materiálů skeletu 

- Kontrola skladování 

- Kontrola způsobilosti dělníků 

- Kontrola strojů, nářadí a zdvihacích mechanismů 

 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola připravenosti prvků 

- Kontrola zaháknutí dílce 

- Kontrola postupu montáže 

- Kontrola osazení prvků 

- Kontrola provedení styků 

 

- Kontrola geometrie 

- Kontrola celkového vzhledu a kompletnosti 
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Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší kapitola BEZPEČNOST 

PRÁCE ŘEŠENÝCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP. Mezi základní zákony, nařízení 

vlády a vyhlášky, týkající se BOZP, se řadí: 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – používání strojů a pracovních pomůcek 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – nebezpečí pádu z výšky 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na BOZP 

 

 

Prováděná stavba neleží v těsné blízkosti obytné zástavby, tudíž nebudou oby-

vatelé města rušeni hlukem ani prachem. Pracovní doba bude od 7:00 nejpozději do 

19:00. Používaná mechanizace nebude vyvíjet nadlimitní vibrace. 

Na stavbě se nenachází vzrostlé stromy, není tedy nutné řešit ochranu dle ČSN 

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vege-

tačních ploch při stavebních pracích. 

Stavební stroje budou před opuštěním staveniště očištěny od hlíny a dalších 

nečistot. Z důvodu použití panelové staveništní komunikace se nepředpokládá zvýšené 

znečištění vozidel. Staveništní myčka není nutná. 

Pod nákladními automobily, autojeřáby, pracovními plošinami a dalšími mecha-

nizacemi s náplněmi ohrožujícími životní prostředí budou umístěny plechové záchytné 

vany. Vany musí mít minimální objem odpovídající objemu náplně vozidla. Nepředpo-

kládá se únik pohonných hmot z vozidel. Likvidaci případných ropných produktů zajistí 

specializovaná firma. 

 

Během stavby budou vznikat určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 

dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. Odpad se bude třídit. Je zaká-

záno odpad na stavbě pálit nebo jiným způsobem nezákonně likvidovat. Odpad bude 

ukládán na veřejných skládkách a bude evidován v dokumentaci. [13] 

Tab. 1  tabulka odpadů - skelet [14] 

druh odpadu katalogové číslo likvidace 

plast 17 02 03 sběrný dvůr 

dřevo 17 02 01 spalovna 

železo a ocel 17 04 05 sběrný dvůr 

papír a lepenka 15 01 01 sběrný dvůr 

komunální odpad 20 03 01  skládka 

stavební suť 17 01 06 sběrný dvůr 
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[5]  http://www.agricol.cz/ 

[6]  http://rejstrik-firem.kurzy.cz/25996207/pas-servis-sro/ 

[7]  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

[8]  https://www.zpsv.cz/Kategorie.aspx?lang=cz&cat=KP&sku=pozemni- 

stavby 

[9]  http://www.atomsteel.cz/ 

[10]  https://www.baumit.cz/kontakty/prodejni-mista/?q=poli%C4%8Dka 

[11] – Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

– Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

[12]  https://www.monteco.cz/shop/deha-zaves/kat29.html 

[13] – Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dal-

ších zákonů 

– Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí (ka-

talog odpadů) 

[14]  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

 

 

  

http://www.agricol.cz/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/25996207/pas-servis-sro/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.zpsv.cz/Kategorie.aspx?lang=cz&cat=KP&sku=pozemni-%20stavby
https://www.zpsv.cz/Kategorie.aspx?lang=cz&cat=KP&sku=pozemni-%20stavby
http://www.atomsteel.cz/
https://www.baumit.cz/kontakty/prodejni-mista/?q=poli%C4%8Dka
https://www.monteco.cz/shop/deha-zaves/kat29.html
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Stavba:  Hala pro porcování sýrů 

Investor: [5]  AGRICOL s.r.o. 

   Polička, T. Novákové 521, okres Svitavy, PSČ 57201 

   IČ : 46506721 

   Zastoupení: Ing. JIŘÍ ROČEK 

   Tel.: 461 725 742 

   e-mail: agricol@agricol.cz 

Projektant: [6]  Ing. Arch.Václav MAREK     

tel. 606 955 426 

pas.servis@seznam.cz            

ČKAIT  03152 

Místo stavby: [7] Kraj: Pardubický (CZ053) 

   Okres: Svitavy (CZ0533) 

   Katastrální území: 725358 

   Parcelní číslo: 1210/15; 1210/14; 6508; 1324/1 

Umístění stavby: Polička, T. Novákové 521 

   Sněhová oblast: IV 

   Větrová oblast: III  

 
 

 Jedná se o přístavbu jednopodlažní haly. Přístavba je řešena jako železobetonový 
prefabrikovaný skelet opláštěný sendvičovými panely. Spojení původního objektu 
s přístavbou pomocí průchozího krčku. Objekt je obdélníkového tvaru 31x73m. 

      Plocha parcely:     6813 m2 

      Plocha zastavěná: 2263 m2 

      Procento zastavění: 33,22% 

 
Technologický předpis se zabývá konstrukcí vnějšího opláštění haly. To bude 

provedeno z fasádních panelů Kingspan. Jako nosný systém bude použit paždíkový 

rošt. Tato konstrukce bude provedena z válcovaných profilů tvaru „C“ připevněných na 



 
  74 
 
 

betonové sloupy. K připevnění slouží ocelové botky zakotvené do sloupů pomocí che-

mických kotev. Nosné profily budou provedeny vodorovně, na ně budou kolmo přimon-

tované panely. Použitý konstrukční systém je METSEC dodaný firmou Voestalpine 

PROFILFORM s.r.o. dodaný přesně nařezaný dle projektové dokumentace.   

Opláštění bude provedeno fasádními stěnovými panely Kingspan KS 1000 NC tl. 

200 mm. Jedná se o sendvičovou konstrukci složenou z venkovního plechu tl. 0,6m, 

vnitřního 0,4 mm a vnitřní výplně z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR). Kotvení 

panelů bude provedeno samořeznými šrouby do paždíkové konstrukce.  

Pro zastřešení objektu bude použitá obdobná nosná konstrukce jako u stěn a 

opláštění střešními panely Kingspan KS 1000 RW tl. 195 mm. Jedná se o sendvičovou 

konstrukci složenou z venkovního plechu tl. 0,5m, vnitřního 0,4 mm a vnitřní výplně 

z tuhé pěny IPN. Kotvení panelů bude provedeno samořeznými šrouby do paždíkové 

konstrukce ve vlně profilu.  

 

 
Dodavatelé: [15] 

   Voestalpine PROFILFORM s.r.o. 

   Tovární 4 

   Vyškov 

   682 23 

Spojovací materiál: [16] 

   ŽELEZÁŘSTVÍ Andrlík s.r.o. 

   Eimova 494 

   Polička 

   572 01 

 

Nosná konstrukce je systém METSEC vyrobený na zakázku v konkrétních roz-

měrech dle projektové dokumentace. Maximální možný rozpon prvků pro opláštění je 

22,5m, pro naše účely opláštění stěn budou použity prvky max. délky 5,6 m. Pro tuto 

konstrukci jsou zvoleny profily průřezu U šířky 154 mm pro vodorovné prvky a průřezu 

C šířky 150 mm pro svislé ztužení. Pro nosnou konstrukci opláštění střechy budou po-

užity profily průřezu Z výšky 402 mm. Všechny profily jsou vyráběny ze žárově pozin-

kované oceli S450GD s minimální pevností na mezi kluzu 450MPa. Základní otvory pro 

montáž oválného tvaru jsou provedeny ve výrobě.  
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Připevnění prvků do železobetonové nosné konstrukce bude provedeno pomocí 

kotevních botek. Botky se budou kotvit do konstrukce šrouby na principu chemické 

kotvy. Ostatní spoje budou provedeny šroubové, z metrického šroubu, dvou podložek a 

matky. Průměr otvoru M16. Spoj ocel-ocel bude proveden svařením. Počty prvků viz. 

B.01 VÝKAZ VÝMĚR. 

 

 
Dodavatelé: 

Panely: [17]   KINGSPAN a.s. 

    Vážní 465 

    Hradec Králové 

    500 03 

Spojovací materiál: [16] ŽELEZÁŘSTVÍ Andrlík s.r.o. 

    Eimova 494 

    Polička 

    572 01 

 

Pro opláštění fasády byl zvolen fasádní stěnový panel Kingspan KS1000NC tl. 

200 mm. Jedná se o sendvičovou konstrukci složenou z venkovního plechu tl. 0,6m, 

vnitřního 0,4 mm a vnitřní výplně z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR). U tohoto 

materiálu se nemusíme bát proniknutí případné vlhkosti do konstrukce oproti použití 

panelů s výplní z minerální vaty. Vnější povrch bude standardní polyester – PES 

 

Obr. 17 profil Z pro střechu [21] 

 

 

Obr. 19 profil U pro stěny [21] 

 

 

Obr. 18 profil C pro stěny [21] 
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s odstínem RAL 9002. Vnitřní povrch bude ze stejného materiálu, odstínu RAL 9010. 

Panely budou z hlediska ekonomičnosti ukládány vertikálně. [18] 

Pro zastřešení byl zvolen střešní panel Kingspan KS1000RW tl. 195 mm. Jedná 

se o sendvičovou konstrukci složenou z venkovního plechu tl. 0,5m, vnitřního 0,4 mm a 

vnitřní výplně z tuhé pěny IPN. Vnější povrch bude materiálově shodný se stěnovými 

panely, barva RAL 9007. Vnitřní povrch bude v barvě RAL 9010. [19] 

Připevnění panelů bude pomocí samořezných šroubů od firmy EJOT. Kotvení 

se provádí dvěma, dle potřeby třemi šrouby v řadě. Počet šroubů závisí na zatížení 

větrem, v našem případě stačí šrouby dva. Panely jsou ve společných stycích spojová-

ny menšími samořeznými šrouby přes těsnící pásku. Pásku musíme aplikovat také na 

všechny styčné plochy okolních konstrukcí. 

 

 

Nosný systém včetně příslušenství bude na staveniště dopraven pomocí tahače 

SCANIA R730 A6X4 s valníkovým návěsem SCHARZMÜLLER RH125-P o ložné délce 

13,62 m a nosností 39 t.  

Veškerý spojovací materiál nosného systému a fasádních panelů bude dopra-

ven užitkovým vozem Transporter T6 2,0 TSI4MOT s dlouhým rozvorem.  

Fasádní panely budou na místo určení dopraveny pomocí tahače SCANIA 

R730 A6X4 s valníkovým návěsem SCHARZMÜLLER RH125-P. Návěs má dostateč-

nou délku na převoz panelů ve dvou řadách za sebou. Technické informace o strojní 

sestavě řeší část bakalářské práce Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Za vykládku panelů a nosné konstrukce je zodpovědný objednatel. Proto je nut-

né dodržovat správný postup vykládky. Pro vykládku je na stavbě použit autojeřáb po-

užitý i k osazování prvků v kombinaci s vysokozdvižným vozíkem. Nosná konstrukce 

bude osazována pomocí textilních popruhů, fasádní a střešní panely budou osazovány 

pomocí vakuového zvedáku. Spojovací materiál bude spolu s techniky přemisťován 

kloubovou plošinou. 

Technické informace o strojní sestavě řeší část bakalářské práce Chyba! Ne-

nalezen zdroj odkazů..  
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Obr. 20 Schéma maximálního rozměru panelu pro manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku [20] 

 

 

Skladování ocelových nosných konstrukcí musíme zvolit s ohledem na jejich ve-

likost na suché, pevné a rovné skladovací ploše s odvodněním. Na skládku ocelových 

konstrukcí bude vymezen prostor 9x6 m. Prvky sem budou přemístěny ve svazcích. 

Vzhledem k umístnění skládky uvnitř oploceného areálu stavby není nutné řešit její 

zabezpečení. Prvky budou osazovány s malou časovou prodlevou a mají odolnou po-

vrchovou úpravu, není tedy nutné řešit jejich ochranu před klimatickými vlivy.  

Stěnové a střešní panely Kingspan jsou dodávány v balících opatřených pro-

kladkami, chráněny polystyrenovými bloky a obaleny folií. Nedoporučuje se je sklado-

vat ve dvou vrstvách na sobě. Plocha 9x20 m bude vymezena vedle skládky ocelových 

nosných konstrukcí. Při vykládce musí být použité dodané fošny pro osazení mezi pa-

letu a úvazek jeřábu.  

Spojovací materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 

staveništi. 

 

Nosná ocelová konstrukce je vyrobena na zakázku a její prvky jsou subtilní. Na 

skládce budou proto umístěny všechny prvky včetně rezervy 10-20%. 

Montáž stěnových a střešních panelů probíhá velice rychle a v průběhu provádě-

ní se počítá s jejich poškozením (krácení, zhotovení výřezů). Proto budou naskladněny 

naráz, včetně dvou panelů plné délky jako rezerva k zamezení časových prodlev. 

Spojovací materiál je naskladněn v dostatečném počtu s rezervou 10-20%. 

 

 
Pracoviště předává stavbyvedoucí pracovní četě pro montáž nosné konstrukce 

ve sjednaném termínu dle kontrolního a zkušebního plánu dané technologické etapy. 
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Předání je přítomen technický dozor investora. Převzetí pracoviště probíhá po před-

chozí technologické etapě montáže skeletu. 

 Důležitá je kontrola rovinnosti a geometrie skeletu. Při velkých odchylkách je 

nutno ocelové prvky upravovat. Použitý nosný systém má výhodu velké variabilnosti a 

snadné případné úpravy rozměrů jednotlivých prvků. Tyto úpravy se ovšem mohou 

provádět pouze po upozornění stavbyvedoucího, technického dozoru investora a po 

reklamaci konstrukce. 

Pracoviště je nutné přebrat uklizené, čisté a bez odpadů, které by bránily pohy-

bu strojů a dělníků. O převzetí bude sepsán protokol a zapsán do stavebního deníku. 

 
Stavbyvedoucí předává pracoviště pracovní četě pro montáž opláštění ve sjed-

naném termínu dle kontrolního a zkušebního plánu dané technologické etapy. Předání 

je přítomen technický dozor investora. Převzetí pracoviště probíhá po předchozí tech-

nologické etapě nosné konstrukce.  

Kontroluje se rovinnost a geometrie nosné konstrukce, její pevnost a správná po-

loha dle projektové dokumentace. 

 

 

 
Veškeré práce na opláštění skeletu nesmí probíhat při teplotách nižších než 

5°C a vyšších než 35°C. Při jiných hodnotách se musí práce přerušit. Konstrukce nej-

sou náchylné na kontakt s vodou, není nutné je tedy v případě nepříznivých klimatic-

kých podmínek zakrývat. 

Z důvodu manipulace s velkoplošnými dílci nesmí rychlost větru přesáhnout 

10m/s. Při práci s jeřábem nesmí přesáhnout 8m/s. Velkoplošné prvky je nutné dle 

kladečského plánu kotvit po směru převládajícího větru. 

Viditelnost v místě provádění nesmí klesnout pod 30m. 

V případě námrazy nesmí probíhat práce ve výškách na pracovních plošinách, 

přepravování těžkých břemen jeřábem a nesmí probíhat instalace nosného systému. 

 
Ke staveništi vede místní komunikace s asfaltovým krytem, po které mají pří-

stup k pozemku i nákladní vozidla. Komunikace navazuje zpevněnými plochami po 

prostorách staveniště. 
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Příjezd k místu montáže bude řešen po provizorní staveništní komunikaci ze sil-

ničních železobetonových panelů typu KZD rozměr 300 x 100 x 15 cm hmotnost  1120 

kg/ks Prefa Brno, uložených na zhutněném podkladu min. mocnosti 200 mm. Tento 

příjezd je zde již zhotoven z předešlých pracovních postupů. 

Pro přemístění materiálu bude použito autojeřábu, který bude mít dostatečný 

prostor na pojezd a manipulaci. Kloubová plošina se bude pohybovat střídavě uvnitř a 

vně objektu. 

Energie (voda, elektřina) budou přivedeny ze stávající haly přes rozvaděč. 

Elektřina je nutná pro nabíjení AKU nářadí a napájení svařovacího agregátu. Podrob-

nosti o zařízení staveniště viz. výkres 02 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ETAPU 

MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ. 

 
 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni zejména 

ve vyhláškách č. 591/2006 Sb. A č. 362/2005 Sb. A o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Dále musí být seznámeni s pracovním postupem a technologií. O školení musí být pro-

veden zápis do stavebního deníku a musí být podepsán všemi pracovníky. [11] 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a po-

žadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 

odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investo-

rovi. 

 

 

Vedoucí čety 

Vyškolený technik v oboru s dlouholetou praxí min. 10 let. Řídí práce, odpovídá 

za provedení, určuje postup montáže dle montážního plánu, způsob zavěšení, kontro-

luje svislost, jakost svarů, zálivek, dohlíží na dodržování BOZP. 

Jeřábník 

 Obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na správné 

montážní postupy, vykládá a přemisťuje materiál. Musí mít platný jeřábnický průkaz a 

lékařské osvědčení. 

Vazač  

 Je zodpovědný za vázání břemen na závěs jeřábu. Musí mít platný vazačský 

průkaz. V této etapě zodpovídá za správné používání vakuového zvedáku. 
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2x Montážní dělník 

 Proškolení a technicky zkušení montážní pracovníci s praxí min 5 let (alespoň 2 

pracovníci). Osazují prvky, rozměřují jejich polohu, osazují zálivkovou výztuž, zabez-

pečují montážní prvky. 

2x Svářeč 

 Zodpovídají za kvalitní provedení svarů, které provádějí. Musí mít platný svá-

řečský průkaz a lékařské a státní zkoušky. 

 

Technické informace o strojních sestavách řeší část bakalářské práce NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY 

 
- AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1130-5.1 

- AUTOJEŘÁB AD.20 TATRA 

- TATRA T158 6x6 – KONTEJNER 

- TAHAČ SCANIA R 730 A6X4 

- NÁVĚS SCHWARZMÜLLER RH125-P 

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2.0 TSI 4MOT 

- KLOUBOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA HAULOTTE GROUP HA16 RTJ O 

- VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK AGRIMAC TH250 

 
- VIAVAC-CB CLADBOY 

- VYSOKOTLAKÁ MYČKA MAKITA HW151 

 
- Akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 6-A36 

- Elektrické nůžky na plech Makita JS1601 

- Elektrická přímočará pila HILTI WSJ 850-ET 

- Přímočará pila ocaska HILTI WSR 900-PE 

- Akumulátorový momentový šroubovák HILTI ST 1800-A22 

- ocelové svinovací metry Stabila BM-40 

- pásmo s rukojetí KOMELON KMC 1605 50m 

- optický nivelační přístroj DeWALT DW096PK 
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- kladiva 

- značící smývatelný fix 

- značkovací sprej 

- zvedací popruhy 

- palice 

- dubové klíny 

- svařovací elektrody 

- páčidla 

- lopaty 

- zednické lžíce 

- hladítka 

- kbelíky 

- hliníkový žebřík 6m  

- olovnice 

- naběračky 

- MULTI NABÍJEČKA HILTI C 4/36-MC4 230V KARTON 

 

 

Práce na montážních plošinách. Ochrana a bezpečnost při vázání břemen, po-

hybu po staveništi, při provozu mobilního jeřábu a ovládání jeřábu. 

 

- Ochranná helma (neustále nasazená) 

- Pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou 

- Pracovní oděv 

- Reflexní vesta 

- Ochranné rukavice 

- Ochranné brýle (při řezání) 

- Bezpečnostní sluchátka (při řezání) 
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Ocelové botky se přikotví v každém poli konstrukce dle výkresové dokumenta-

ce. Na tyto botky se připevní nosná konstrukce. Botky se připevní ve vzdálenosti 2200 

mm na železobetonové sloupy pomocí chemických kotev. Botky pro vaznicové nosníky 

se upevní obdobným způsobem. Vzdálenosti botek se odměří nivelačním přístrojem a 

latí. Na vedlejší sloupy se přenese výška laserovou vodováhou. Před montáží budou 

překontrolovány všechny výšky nivelačním přístrojem. 

  

Obr. 21  Kotevní botka [21] 

Veškerá montáž, kterou nelze provést ze země bude realizovaná z plošiny. 

Samotná montáž bude provedena navrtáním otvorů pro závitové tyče. Ty mají celko-

vou délku 150 mm. Je nutné zvolit hloubku vrtání s ohledem na nutnost vyčnívání závi-

tové tyče min 25 mm. Tyto prvky je nutno krátit přímo na stavbě z metrových kusů. 

Z důvodu navlečení matky, je nutné uříznutým koncům tyčí srazit hranu úhlovou brus-

kou. Průchodnost matky je třeba vyzkoušet před zakotvením do sloupu. Vývrt se musí 

pročistit proudem vzduchu, popř. vody.  

Dále bude provedeno chemické kotvení pomocí kartuše s našroubovanou špicí 

zasunutou v otvoru. Při aplikování hmoty se špice pomalu vytahuje z otvoru. Po nasu-

nutí závitové tyče je možné ještě 6 minut upravovat její polohu. Poté dojde 

k vytvrzování hmoty, které je po 40 minutách finální a prvek má plnou únosnost. Při 
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této činnosti je nutné dbát kontrolu teplot při provádění. Při teplotě pod 5°C se doba 

vytvrzení prodlužuje až na 4 hodiny, při mrazech až na 20 hodin. 

Po vytvrzení hmoty lze na závitové tyče navléknout botky a přišroubovat je po-

mocí matice s podložkou. Šroubování se provádí AKU momentovým utahovacím nářa-

dím. 

 

K montáži profilů je nutné použití autojeřábu pro přepravu prvků na místo urče-

ní. Prvky se na skládce očistí od případných nečistot a budou zajištěny vazačem sta-

hovacími pásy s oky. Za ně se zaháknou řetězy připevněné k háku jeřábu. Prvky bu-

dou nadzvednuty cca 300 mm nad zem a proběhne překontrolování uvázání. 

Při montáži stěnových profilů je nutné postupovat od nejníže umístěného profilu 

nahoru z důvodu dostupnosti pro jeřáb. Montážníci na zemi nebo na plošinách profil 

nasměrují na místo určení a uchytí jedním šroubem. V této fázi musí otvory v prvcích 

přesně pasovat. Jemná aretace je možná díky oválnému tvaru otvorů v botkách. Připo-

jení prvků bude provedeno pomocí dvou šroubů M16 do každé botky. Případné převr-

tání otvorů je povoleno pouze v ose stávajících otvorů. 

Montáž vaznicových nosníků bude postupovat od hřebene střechy směrem 

k okapové hraně. Připojení prvků do botek bude provedeno pomocí dvou šroubů M16 

pro každý profil. 

Následuje montáž ztužujících profilů pro stěny. Prvky mají na každém konci 

osazený úhelník L 45/45/2 pro montáž do vodorovných nosníků. Tyto profily budou 

umístěny doprostřed rozpětí dle projektové dokumentace. Ke spojení se používají 

šrouby M16 s maticí a podložkou do předvrtaných otvorů. Ztužující prvky se provádí 

pouze pro stěnové konstrukce. 

 

Obr. 22  spojení prvků úhelníkem [21] 
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Před montáží panelů je nutné provést oplechování soklů a výplní otvorů. Tento 

proces se skládá z oplechování parapetu, ostění a nadpraží. Montáž se provádí dle 

detailů v PD. 

Spoje oplechování výplní otvorů budou snýtovány. Oplechování soklu se provede 

samořeznými šrouby do betonu. Pro veškeré těsnění se používají PE pásky a silikon. 

Je nutné dbát na dokonalé utěsnění všech spojů plech/plech. Podrobné informace jsou 

uvedeny v detailech klempířských spojů dodaných firmou Kingspan společně s panely 

a příslušenstvím. 

 

Kotvení stěnových panelů bude probíhat proti směru převládajících větrů. To 

znamená, že panely budou kladeny proti větru, ale přechodová vlna bude po větru. Tím 

se zabrání podfukováním izolace. 

Panely budou ze skládky přepravovány vysokozdvižným vozíkem s nastavitelnou 

roztečí vidlic. Je nutné zamezit poškrábání povrchové úpravy panelu posouváním po 

znečištěném nebo hrubém podkladu. Na místo určení se budou panely ukládat autoje-

řábem s vakuovým zvedákem. Vazač vždy prohlédne panel, zda není poškozen, a poté 

provede přisátí na zvedák. Zvukový signál upozorňuje na nízký podtlak. 

 Před samotným kladením panelů je nutné opatřit styčné konstrukce (sloupy, 

sokly) těsnící PE páskou. Kladení začíná vždy od rohu budovy. Postup je uveden v 

dokumentaci a v kladečském plánu. Po přenesení se panel dorazí a označí se jeho 

přesná poloha. Dále bude provedeno uchycení jedním šroubem na každé podpoře 

samořeznými šrouby do tenkostěnných profilů nosné konstrukce. Dotažení šroubů je 

nutné provést tak, aby těsnící podložka dosedla, ale neprohýbala se. Viz. Obrázek. 

 

Obr. 23 Správnost dotažení šroubů [21] 

 Následuje instalace dalšího panelu překrytím vlny. Ten bude kotven částečně 

do plochy. V každé vlně je osazen těsnící pásek pro správné dolehnutí panelů. Vlny je 

nutné pevně dotlačit údery kladiva přes prkno. Okamžitě dochází ke kotvení jednotli-

vých panelů mezi sebou krátkými šrouby. Kotvení panelů do konstrukce musí dodržo-

vat rovinu, jelikož plastové čepičky šroubů jsou pohledové. Toho se docílí použitím 

brnkačky a vodováhy. Každý prvek bude upevněn třemi šrouby. 
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Řezání panelů probíhá pouze u otvorů a rohů budovy dle výkresu 04 SCHÉMA 

NOSNÉHO ROŠTU A STĚNOVÝCH PANELŮ KINGSPAN. Otvory lze odměřit nebo 

obkreslit přímo na místě. Pokud je panel pevně podložen, krácení se provádí na zemi. 

Na tento úkon se použije přímočará pila, pila ocaska a elektrické nůžky na plech. 

Vždy před finálním dotáhnutím šroubů je nutné lokálně odlepit ochrannou folii. 

V celé ploše je folie ponechána až do dokončení montáže klempířských prvků a ostat-

ních prvků fasády a zastřešení. Nejpozději však do 10 týdnů. 

Oplechování rohů se provede speciálními klempířskými prvky. Veškeré prvky 

jsou těsněny PE páskou a jsou snýtovány.  

 

Balíky panelů budou jeřábem složeny částečně na střešní konstrukci a částečně 

podél haly. Panely použité na opláštění střešního pláště budou osazovány postupně po 

jednom z balíku umístěného na střeše pomocí vakuového zvedáku na jeřábu.  Montáž 

se provede směrem od okapové hrany, vždy celý pás až k hřebeni (panely jsou v celé 

délce střechy). Pokládání je nutné provádět symetricky, aby nedošlo k přetížení kon-

strukce.  

Před položením panelu se na podkladní konstrukce přilepí PE páska. Panel se 

přichytí do vaznice k okrajům v rozteči 0,5 m samořeznými šrouby. Kotvení se provádí 

ve vrcholu vlny. Panely se vzájemně sešroubují kratšími vruty. Vždy před finálním do-

táhnutím šroubů je nutné lokálně odlepit ochrannou folii. V celé ploše je folie ponechá-

na až do dokončení montáže klempířských prvků a ostatních prvků fasády. Nejpozději 

však do 4 týdnů. 

 

Obr. 24 Příčný spoj panelů [22] 
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Obr. 25 Podélný spoj panelů [22] 

Do střešních panelů bude nutné vytvořil otvory pro osazení střešních světlíků. 

Poloha otvorů viz. 05 SCHÉMA NOSNÉHO ROŠTU A STŘEŠNÍCH PANELŮ 

KINGSPAN. Řezání bude provedeno na zemi, za předpokladu, že je panel pevně pod-

ložen. K této činnosti se použije přímočará pila, pila ocaska a elektrické nůžky na 

plech. 

Následuje provedení oplechování detailů. Jedná se o hřebenové lišty, závětrné 

lišty, manžety okolo prostupů, okapové lišty, oplechování světlíků a osazení okapového 

systému. 

 

Podrobné informace o KZP řeší část bakalářské práce KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 

PLÁN. 

 

 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola provedení nosné konstrukce žb skeletu 

- Kontrola dodaných materiálů 

- Kontrola skladování materiálů 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola strojů, nářadí a zdvihacích mechanismů 

 

- Kontrola klimatických podmínek 
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- Kontrola postupu montáže kotevních botek 

- Kontrola postupu montáže profilů 

- Kontrola spojů 

 

- Kontrola geometrie  

- Kontrola celkového vzhledu a kompletnosti 

 

 

- Kontrola PD a jiných dokumentů 

- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola provedení nosné ocelové konstrukce  

- Kontrola dodaných materiálů 

- Kontrola skladování materiálů 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola strojů, nářadí a zdvihacích mechanismů 

 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola lepení těsnící pásky 

- Kontrola montáže panelů 

 

- Kontrola povrchu  

- Kontrola geometrie 

- Kontrola bezzávadnosti 

- Finální vzhled a předání staveniště 

 

 

 

 
Prováděná stavba neleží v těsné blízkosti obytné zástavby, tudíž nebudou oby-

vatelé města rušeni hlukem ani prachem. Pracovní doba je stanovena od 7:00, nejpoz-

ději do 19:00. Používaná mechanizace nebude vyvíjet nadlimitní vibrace. 

Na stavbě se nenachází vzrostlé stromy, není tedy nutné řešit ochranu dle ČSN 

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vege-

tačních ploch při stavebních pracích. 
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Stavební stroje budou před opuštěním staveniště očištěny od hlíny a dalších 

nečistot. Z důvodu použití panelové staveništní komunikace se nepředpokládá zvýšené 

znečištění vozidel. Použití staveništní myčky nebude nutné. 

Pod nákladními automobily, autojeřáby, pracovními plošinami a dalšími mecha-

nizacemi s náplněmi ohrožujícími životní prostředí budou umístěny plechové záchytné 

vany. Vany musí mít minimální objem odpovídající objemu náplně vozidla. Nepředpo-

kládá se únik pohonných hmot z vozidel. Likvidaci případných ropných produktů zajistí 

specializovaná firma. 

 
Po dobu výstavby dochází k hromadění odpadů, se kterými bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. Odpad se bude třídit. Je zakázáno 

odpad na stavbě pálit nebo jiným způsobem nezákonně likvidovat. Odpad bude uklá-

dán na veřejných skládkách a bude evidován v dokumentaci. [13] 

Tab. 2  tabulka odpadů – opláštění [14] 

druh odpadu katalogové číslo likvidace 

plast 17 02 03 sběrný dvůr 

dřevo 17 02 01 spalovna 

železo a ocel 17 04 05 sběrný dvůr 

papír a lepenka 15 01 01 sběrný dvůr 

komunální odpad 20 03 01  skládka 

stavební suť 17 01 06 sběrný dvůr 

 

 

[5]  http://www.agricol.cz/ 

[6]  http://rejstrik-firem.kurzy.cz/25996207/pas-servis-sro/ 

[7]  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

[11] – Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

– Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

http://www.agricol.cz/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/25996207/pas-servis-sro/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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pádu z výšky nebo do hloubky. 

[13] – Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dal-

ších zákonů 

– Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí (ka-

talog odpadů) 

[14]  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

[15]  http://www.voestalpine.com/profilform-cz/cs/ 

[16]  http://www.zelezarstviandrlik.cz/ 

[17]  https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely 

[18]  https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-

panely/stenove-izolacni-panely/stenovy-sendvicovy-panel-ks1150-tc-nc 

[19]  https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-

panely/stresni-izolacni-panely/stresni-sendvicovy-panel-ks1000-rw 

[20]  technická příručka Kingspan 

[21]  technická příručka voestalpine – prvky METSAC 

[22]  příručka konstrukčních detailů Kingspan 

 

 

  

http://www.voestalpine.com/profilform-cz/cs/
http://www.zelezarstviandrlik.cz/
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/stenove-izolacni-panely/stenovy-sendvicovy-panel-ks1150-tc-nc
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/stenove-izolacni-panely/stenovy-sendvicovy-panel-ks1150-tc-nc
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/stresni-izolacni-panely/stresni-sendvicovy-panel-ks1000-rw
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/stresni-izolacni-panely/stresni-sendvicovy-panel-ks1000-rw
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Staveniště je situované do východní části pozemku. Přístup na něj je po stávající 

asfaltové komunikaci přes parkoviště, které je ve vlastnictví firmy AGRICOL s.r.o. Zaří-

zení staveniště bude zbudováno na začátku stavby a bude sloužit veškerým technolo-

gickým etapám. Veškeré buňky budou na stavbu přivezeny už smontované na soupra-

vě. Na místě budou složeny autojeřábemAUTOJEŘÁB AD.20 TATRA. Pro jednotlivé 

etapy se budou některé části staveniště řešit individuálně. 

 

Veškeré informace a podklady k organizaci výstavby a zařízení staveniště jsou 

součástí výkresových příloh bakalářské práce 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 

ETAPU MONTÁŽ SKELETU a 02 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ETAPU MONTÁŽ 

OPLÁŠTĚNÍ. 

 

 

Skládka je umístěna na vyznačené, zpevněné a odvodněné ploše. Rozměry jsou 

20 x 9 m. Budou zde umístěny veškeré prvky skeletu, pouze vazníky V3 budou osazo-

vány přímo ze soupravy. Pro toto řešení bude upraveno oplocení objektu pro snazší 

nakládku prvků. Přeprava prvků ze skládky na místo osazení bude provedena pomocí 

mobilního jeřábu Liebherr. 

 

Skládka stěnových panelů je umístěna na vyznačené, zpevněné a odvodněné 

ploše. Umístění a velikost jsou shodné s předchozí etapou. Na této skládce bude pro-

bíhat řezání panelů do požadovaných tvarů dle MD.  Panely budou skladovány po balí-

cích na trámcích podložených přibližně ve třetinách délky. Balíky se nesmí klást na 

sebe, přemisťuje je vysokozdvižný vozík.  

 

Skládka nosné konstrukce opláštění a ostatních pomocných ocelových prvků je umís-

těna na vyznačené, zpevněné a odvodněné ploše. Rozměry skládky jsou 9 x 6 m. Pro-

fily jsou skladovány na paletách svázány plastovou stahovací páskou. Přemístění po-

mocí vysokozdvižného vozíku. 

 

Jedná se o skladové kontejnery AB-CONT SK 20 o rozměrech 6058 x 2438 x 

2591 mm. Skladovací plocha je 14,4 m2 a objem 36 m3. Buňky jsou položeny na beto-

nových panelech. Staveništním rozvodem jsou napojeny na rozvod NN, z důvodu na-

pájení osvětlení a zásuvek. Na staveništi se nachází ve dvou kusech. Stavební buňka 

SB04 bude použita k uskladnění spojovacího materiálu a suché směsi malt pro montáž 
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skeletu. Druhá buňka SB05 bude použita k uskladnění stavebního nářadí a pomůcek. 

Dále se zde budou skladovat provozní hmoty ke strojům. [23] 

 

  

 

 

Buňky jsou položeny na betonových panelech uložených na zpevněné ploše. 

Budou používány po celou dobu výstavby. Jedná se o dvojitou buňku kanceláře mistra 

a stavbyvedoucího SB01 o rozměrech 6058 x 4876 x 2600 mm. Další buňka je klasická 

obytná buňka AB6 o rozměrech 6058 x 2438 x 2800 mm používaná skladníkem a ko-

ordinátorem expedice. Další dvě buňky AB6 budou sloužit jako šatny pracovníků. [24] 

 

Obr. 26 Skladovací buňka AB-CONT SK 20 [23] 

Obr. 27 Dvojitá buňka SB01 [24] 
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Hygienické zázemí je řešeno sanitární buňkou SB6 o rozměrech 6058 x 2438 x 

2800 mm. Tyto prostory zahrnují záchody, pisoáry, umyvadla a sprchy v dostatečně 

nadimenzovaném počtu. Buňka bude napojena na rozvod NN, rozvod pitné vody a na 

kanalizaci. Kontejner je vybaven vlastním systémem ohřevu TUV a elektrickým tope-

ním. [25] 

 

 

Stavební odpad bude tříděn do 5 kontejnerů - plasty, kovy, papír, dřevo a sta-

vební suť. Použijí se 4 kontejnery o objemu 8 m3 a nosnosti do 4,5 t,  jeden kontejner je 

určen na stavební suť o objemu 5m3 a nosnosti do 10 t. Kontejnery budou odváženy 

vozidlem TATRA T158 6x6 – KONTEJNER. [26] 

  
Obr. 31 kontejner 10t [26] 

 

Obr. 28 Obytná buňka AB6 [24] 

Obr. 29 Sanitární buňka SB6 [25] 

Obr. 30 kontejner 4,5t [26] 
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Tab. 3  tabulka odpadů při výstavbě [14], [26] 

druh odpadu katalogové číslo likvidace kontejner 

plast 17 02 03 sběrný dvůr 4,5t 

dřevo 17 02 01 spalovna 4,5t 

papír a lepenka 15 01 01 sběrný dvůr 4,5t 

stavební suť 17 01 06 sběrný dvůr 10t 

Kovy 17 04 09 Sběrný dvůr 4,5t 

 

 

Příjezd na staveniště je určen přes stávající parkoviště firmy AGRICOL s.r.o. 

Během většiny stavebních prací bude mechanizace projíždět branou v oplocení přes 

staveništní komunikaci z betonových panelů. Vjezd na plochu haly je možný pouze 

z tohoto místa z důvodu různých výškových úrovní podlahy a okolního terénu. Parko-

vání vozidel je umožněno na stávajícím parkovišti. Vedoucí pracovníci mají možnost 

parkovat na rozšířené zhutněné ploše před stavebními buňkami. 

 

Mobilní oplocení bude dodáno firmou DEK v podobě dílců 3500x2000 mm a be-

tonových podstavců o hmotnosti 36 kg. Počty prvků viz. Výkaz výměr. Při montáži vaz-

níků V3 je nutné odstranit oplocení v části přiléhající ke stávajícímu parkovišti, z tohoto 

důvodu musí být oplocení snadno rozebíratelné. [27] 

 

Obr. 32  Mobilní plotový panel F2 [27] 
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Kabelové rozvody NN povedou z hlavního rozvaděče zbudovaného při vytváře-

ní sítí na severní straně objektu. Tento hlavní rozvaděč je osazen elektroměrem. Roz-

vody povedou podél severní části objektu do podružného rozvaděče na severozápad-

ním rohu objektu. Odtud se rozvětví do jednotlivých stavebních buněk a na skládku 

materiálu. Rozvod bude chráněn chráničkou dle výkresu. Osvětlení zajišťují dočasné 

stožárové halogenové lampy napojené na samostatnou přípojku chráněnými rozvody. 

Maximální zdánlivý výkon [28]: 

S = K/cos µ ∗ (β1 ∗ ΣP1 + β2 ∗ ΣP2 + β3 ∗ ΣP3) [kVA] 

S   maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K   koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1   průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2   průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3   průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos µ   průměrný účinek spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1   součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2   součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3   součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

 
Tab. 4 Příkon stavebních strojů [28] 

stroj 
příkon 
(kW) počet ΣkW 

Vysokotlaká myčka Makita HW151 2,5 1 2,5 

SVÁŘECÍ INVERTOR JASIC TIG 180P W211 6 1 6 

 STAVEBNÍ MÍCHAČKA AW PROFI 160L 5,5 1 5,5 

Elektrické nůžky na plech Makita 0,38 2 0,76 

Elektrická přímočará pila HILTI WSJ 850-ET 0,85 1 0,85 

Přímočará pila ocaska HILTI WSR 900-PE 0,9 2 1,8 

MULTI NABÍJEČKA HILTI C 4/36-MC4 230V  1,4 1 1,4 

P1- celkem 18,81 
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Tab. 5 Příkon osvětlení [28] 

druh osvětlení příkon (kW) (km) (kW) 

bezpečnostní osvětlení 2kW/km 0,2 0,4 

osvětlení hlavních cest 3kW/km 0,3 0,9 

P2 - celkem 1,3 kW 

 

Tab. 6 Příkon zařízení staveniště [28] 

objekt 
příkon 
(kW) plocha ΣkW 

Kancelář mistra a stavbyvedoucího 20 W/m2 28,8 0,58 

kancelář koordinátora expedice 20 W/m2 14,4 0,29 

stavební buňka 20 W/m2 2*14,4 0,58 

skladovací buňka 3 W/m2 2*14,4 0,09 

sanitární buňka 10 W/m2 14,4 0,14 

P3 - celkem 1,67 

 

S = (1,1/0,65*(0,7*18,81+1,0*1,3+0,8*1,67)) 

S = 26,744kVA 

 
Voda je vedena ze stejného místa jako NN a bude kopírovat trasu až do napojení 

na stavební buňky v chráničce podél severní strany objektu. Voda se bude spotřebo-

vávat pouze na přípravu zálivkového betonu při montáži skeletu a čištění prvků a do-

pravních prostředků vysokotlakým čističem. 

Vteřinová spotřeba vody [28]: 

Qn =
(Pn∗Kn)

t∗3600
   [l/s] 

Qn   vteřinová spotřeba vody 

Pn   spotřeba vody v l na směnu 

Kn   koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t   doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
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Tab. 7 Vteřinová spotřeba vody [28] 

stroj Pn Kn t 

STAVEBNÍ MÍCHAČKA AW PROFI 160L 90 1,5 0,2 

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 750 1,25 1,5 

celkem 0,19 l/s 

 

Tab. 8 Vteřinová spotřeba vody – dimenzování [28] 

Dimenzování potrubí 

Qn  0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,8 4,9 7 11,5 18 

Js (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

zvoleno: 15 mm 

 

 

Stavební buňky, betonové panely a nákladní automobil Scania R 730 A6X4 jsou 

ve vlastnictví společnosti. Nejsou započítány zaměstnanci a pohonné hmoty. Cena 

oplocení je včetně montáže a dopravy. 

Odhadovaná doba výstavby zařízení staveniště je 6 dní. 

Tab. 9 Nákladové položky ZS 

 

 

Informace ohledně BOZP řeší část bakalářské práce BEZPEČNOST PRÁCE 

ŘEŠENÝCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP. Konkrétně se jedná o vypsaná rizika při 

pohybu po staveništi.  

 

Při provádění konstrukcí je nutné minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 

Jedná se o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Použitá mechanizace musí být 

v dobrém technickém stavu, aby nevykazovala vysoké hodnoty hluku. 

název cena/MJ množství cena(Kč) 

štěrkopískový podsyp 8-16mm 330kč/t 251,08t 82856 

zapůjčení oplocení 5,60kč/bm/den 301,57bm/180dní 303983 

celkem 386839 
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Znečištěné automobily musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Pokud tomu 

tak nebude, je nutné očistit komunikaci. Mechanizace by měla být odstavena na zpev-

něných plochách. Je nutné zajistit použitá úkapových van. 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Jedná se pře-

devším o shromažďování odpadu na ploše odpadového hospodářství a jeho třízení a 

následné likvidaci. [13] 

Tab. 10 Tabulka odpadů [14] 

druh odpadu katalogové číslo likvidace 

plast 17 02 03 sběrný dvůr 

dřevo 17 02 01 spalovna 

železo a ocel 17 04 05 sběrný dvůr 

papír a lepenka 15 01 01 sběrný dvůr 

komunální odpad 20 03 01  skládka 

stavební suť 17 01 06 sběrný dvůr 

 

 

 

[13] – Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dal-

ších zákonů 

– Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí (ka-

talog odpadů) 

[14]  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

[23]  http://www.ab-cont.cz/pronajem/skladove-kontejnery/ 

[24]  http://www.ab-cont.cz/pronajem/obytne-stavebni-bunky/ 

[25]  http://www.ab-cont.cz/pronajem/sanitarni-wc-kabiny/ 

[26]  http://kontejnerymuller.cz/ 

[27]  https://www.dek.cz/produkty/vypis/6218-mobilni-oploceni 

[28]  přednášky Realizace staveb BW05 – Ing. Boris Biely 

 

 

http://www.ab-cont.cz/pronajem/skladove-kontejnery/
http://www.ab-cont.cz/pronajem/obytne-stavebni-bunky/
http://www.ab-cont.cz/pronajem/sanitarni-wc-kabiny/
http://kontejnerymuller.cz/
https://www.dek.cz/produkty/vypis/6218-mobilni-oploceni
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Časový plán a bilance počtu pracovníků řešených technologických etap je řešen 

ve výkrese č. 14 ČASOVÝ PLÁN A BILANCE ZDROJŮ v přílohové části bakalářské 

práce 

 

– Projektová dokumentace objektu 

– Program BUILDpowerS 

– Program CONTEC 
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Mobilní jeřáb LIEBHERR je navržen pro přemístění a uložení všech prvků žele-

zobetonového skeletu včetně nejtěžších a nejobjemnějších břemen. Jedná se o vazní-

ky V3 o rozpětí 18,35 m a o váze 13,95 tun. Tento autojeřáb bude dvakrát přepatkován 

pro uložení prvků v úsecích A, B, C pro vybudování celé konstrukce skeletu viz. výkres 

03 POZICE JEŘÁBU PRO MONTÁŽ SKELETU. Jeřáb LTM 1130-5.1 disponuje dvěma 

motory, samostatným motorem pro pojezd stroje a samostatným motorem pro pohon 

mechanizmu jeřábu. Maximální únosnost a dosah vyložení při provádění technologic-

kých etap je řešen v příloze A.09 OVĚŘENÍ NOSNOSTI AUTOJEŘÁBU LIEBHERR. 

 
Tab. 11 specifikace LIEBHERR LTM 1130-5.1 [29] 

název LIEBHERR LTM 1130-5.1 

motor pojezd V6; 400kW; diesel  

motor zdvih V4; 129kW; diesel 

délka 14501mm 

šířka 2890mm 

výška 3748mm 

šířka zapatkování 7500mm 

maximální nosnost 130t (rádius 3m) 

maximální vyložení 60 m 

hmotnost 42 t 

 

 

Obr. 33 LIEBHERR LTM 1130-5.1 [29] 
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Obr. 34 rozměry jeřábu [30] 

 
Autojeřáb AD.20 bude použit pro kompletní montáž opláštění budovy a osazení 

stavebních buněk. Váha prvků opláštění nepřesáhne 100 kg. Maximální únosnost a 

dosah vyložení při provádění technologických etap je řešen v příloze A.07 OVĚŘENÍ 

NOSNOSTI AUTOJEŘÁBU AD.20 TATRA. Autojeřáb se na staveniště dopraví po 

vlastní ose. [31] 

Tab. 12  specifikace autojeřábu AD.20 TATRA [31] 

rozměry dxšxv 10530x2500x3750 

celková hmotnost 24560 kg 

nosnost 20t 

výkon motoru 230kW při 1800 min-1 

maximální dopravní rychlost 80 km/hod 

 



 
  104 
 
 

 

Obr. 35  autojeřáb AD.20 TATRA [31] 

 
Nákladní vozidlo TATRA T158 6x6 v kontejnerové úpravě bude sloužit k odvozu 

materiálu při budování zařízení staveniště a k nakládání s odpady. Doprava proběhne 

po vlastní ose. Stroj bude využit po celou dobu výstavby. 

 
Tab. 13 specifikace TATRA T158 6x6 [32] 

rozvor 3900mm 

celková hmotnost 30t 

stoupavost při plném zatížení 100% 

Typ motoru EURO 6, 290 kW, 1 900 Nm/ 1 000 - 1 450 ot/min 

maximální dopravní rychlost 85 km/hod (omezovač) 

 

 

Obr. 36  TATRA T158 6x6 – kontejner [32] 
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Tahačem budou na staveniště dopravovány všechny prefabrikované prvky. Do-

prava bude probíhat z výrobny ŽPSV a.s. v Liticích nad Orlicí ve vzdálenosti 82km. 

Odhadovaná doba přepravy bude 1h30min. 

Tab. 14 specifikace SCANIA R730 6x4 [33] 

název SCANIA R730 6x4 

typ motoru V8; DC16 107 - EURO 6; 545kW 

délka 6235mm 

šířka 2483mm 

výška 3480mm 

pohotovostní hmotnost 8,25t 

 

 

Obr. 37 SCANIA R 730 6x4 [33] 

 
Třínápravový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER RH125P bude sloužit 

k dopravě prvků zařízení staveniště, stavebních materiálů, fasádních panelů a 

k dopravě veškerých prvků skeletu kromě vazníků V3. Ty budou na staveniště dopra-

veny speciálním teleskopickým návěsem NOOTEBOOM viz. 7.1.6.  

 
Tab. 15 specifikace SCHWARZMÜLLER RH125P [34] 

název SCHWARZMÜLLER RH125P 

délka ložné plochy 13620mm 

šířka ložné plochy 2480mm 

hmotnost návěsu 6,5t 

maximální hmotnost 39t 
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Obr. 38 SCHWARZMÜLLER RH125P [34] 

 

 
Speciální teleskopický návěs bude použit pro přepravu nadrozměrných prvků. 

V tomto případě bude použit pro přemístění vazníků V3 o rozpětí 18,35 m. Doprava 

bude probíhat z výrobny ŽPSV a.s. v Liticích nad Orlicí ve vzdálenosti 82 km. Odhado-

vaná doba přepravy 1h30min. 

Tab. 16 specifikace NOOTEBOOM OVB-45-03 [35] 

název NOOTEBOOM OVB-45-03 

délka ložné plochy 13500-29000mm 

šířka ložné plochy 2550mm 

hmotnost návěsu 12,8t 

maximální hmotnost 45t 

 

 

Obr. 39 NOOTEBOOM OVB-45-03 [35] 
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Vozidlo bude dovážet doplňkové nářadí, pytlované hmoty, spojovací materiál. Vozidlo 

bude využíváno v průběhu celé výstavby. Automobil má zesílenou zadní nápravu pro 

zatížení až 1720 kg na nápravu. 

Tab. 17 specifikace VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 [36] 

název TRANSPORTER T6 2.0TSI 4MOT 

specifikace motoru 2.0 TSI 150kW EURO 6; 350Nm 

délka 5406mm 

šířka 2297mm 

výška 1990mm 

hmotnost 1908kg 

objem nákl. prostoru 7,8m3 

 

 

Obr. 40 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 [36] 

 
Válec bude použit pro zhutňování štěrkopísku pod panely staveništní komuni-

kace a na zpevnění ploše staveniště. Na staveništi se bude vyskytovat po dobu 8 dnů 

výstavby zařízení staveniště a při zhutňování podkladů pod podlahy v ostatních tech-

nologických etapách výstavby. 

Tab. 18  specifikace vibračního válce [37] 

výkon motoru 25,1 kW 

odstředivá síla 2x35 kN 

pracovní šířka 1000mm 

hmotnost 2550kg 
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Obr. 41 vibrační válec WECKER RD 27-100 [37] 

 
Terénní pracovní plošina s kyvnou přední nápravou bude sloužit k provádění 

montáže skeletu a opláštění budovy. Plošina je určena pro dva pracovníky o maximální 

váze 230 kg. Pohon všech kol a kyvná přední náprava zajišťuje dostatečnou průchod-

nost terénem. Plošina je bezpečná do rychlosti větru 60 km/hod. Stroj bude používán 

po celou dobu výstavby, především k provádění skeletu a opláštění. 

 
Tab. 19 specifikace HAULOTTE GROUP HA16 RTJ O [38] 

přepravní délka 5,05m 

přepravní šířka 2,3m 

přepravní výška 2,4m 

hmotnost 6200kg 

pracovní výška 16m 

stranový dosah 8,3m 

pohon Kubota 26kW; 4x4 

 

 

Obr. 42   HAULOTTE GROUP HA16 RTJ O [38] 
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Vysokozdvižný vozík bude sloužit k přepravě a manipulaci se stavebními prvky, 

pohybovat se bude především mezi skládkou a místem zabudování prvku. Vozík je 

uzpůsoben pro pohyb v terénu. Stroj bude využíván v průběhu celé výstavby.  

Tab. 20 specifikace AGRIMAC TH250 [39] 

nosnost 2500kg 

hmotnost 4000kg 

výška zdvihu 6000mm 

pohon Deutz 35kW; 4x4 

dovolené stoupání 38% 

  

 

 

Jedná se o vakuový zvedák střešních a stěnových panelů. Funguje na principu podtla-

ku. Zvedák bude zapojen jako přídavné zařízení na jeřábu TATRA T815 AD20 při mon-

táži sendvičových panelů. Bude dopraven na stavbu společně s dodávkou stěnových 

panelů Kingspan.  

Tab. 21   specifikace VIAVAC-CB CLADBOY [40] 

nosnost 800kg 

hmotnost 125kg 

Max. délka prvku 24m 

zdroj Dobíjecí baterie 

Obr. 43 AGRIMAC TH250 [39] 
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Obr. 44   VIAVAC-CB CLADBOY [40] 

 

Vysokotlaká myčka pro čištění stavebních a příjezdových komunikací, staveb-

ních strojů, čištění prvků skeletu před montáží. Stroj bude využíván v průběhu celé 

výstavby.  

Tab. 22 specifikace MAKITA HW151 [41] 

hmotnost 28,4kg 

příkon 2500W 

maximální tlak 150 bar 

průtok vody 500 l/hod 

teplota vody 50° 

 

Obr. 45 MAKITA HW151 [41] 

 

Svářecí agregát s bezdotykovým zapalováním a digitálním ovládáním. Používá se ke 

sváření obalenou elektrodou a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG). 

Slouží ke svařování konstrukčních spojů montovaného skeletu.  
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Tab. 23 specifikace Jasic TIG 180P W211 [42] 

vstup. Napětí 230V 

hmotnost 5,9kg 

rozměry DxŠxV 365/135/227 

příkon 6 kW 

krytí IP22S 

 

 

Obr. 46   Jasic TIG 180P W211 [42] 

 

Míchačka bude sloužit pro míchání směsí během výstavby, zejména na záliv-

kový beton spojů skeletu. Stroj bude využíván po celou dobu výstavby. Výkon je 1,5 m3 

míchané směsi za hodinu. 

Tab. 24 specifikace AW PROFI 160L [43] 

prac. Objem 110l 

napětí 230V 

otáčky bubnu 28ot/min 

výkon motoru 1100W 

hmotnost 120kg 

 

Obr. 47  AW PROFI 160L [43] 
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Slouží pro vrtání otvorů na kotevní botky do betonových prvků skeletu. Dále bu-

de použito na vrtání otvorů pro kotvení klempířských prvků. Používat se bude po celou 

dobu výstavby.   

Tab. 25  specifikace vrtacího kladiva [44] 

frekvence příklepu 5100přík/min 

napětí 36 V 

hmotnost 3,7 kg 

rozměry 367x92x201mm 

 

 

Nůžky budou použity na krácení a úpravu klempířských prvků nebo kovových 

částí stěnových panelů. Stroj bude napojen na zdroj elektrického proudu. Bude použí-

ván při montáži opláštění. 

Tab. 26 specifikace nůžek na plech [45] 

příkon 380W 

hmotnost 1,6kg 

počet kmitů 4000kmit/min 

řezný rádius 30mm 

Obr. 48   vrtací kladivo HILTI TE 6-A36 [44] 
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Obr. 49  nůžky na plech Makita [45] 

 

Přímočará pila bude sloužit ke krácení a úpravě panelů Kingspan. Pila musí být 

vybavena příslušným plátem určeným pro řezání sendvičových panelů. Stroj bude na-

pojen na zdroj elektrického proudu. Bude používán při montáži opláštění. 

Tab. 27 specifikace přímočaré pily HILTI WSJ 850-ET [46] 

příkon 850W 

hmotnost 2,7kg 

počet kmitů 3000kmit/min 

rozměry 256x75x201mm 

 

Obr. 50 přímočará pila HILTI WSJ 850-ET [46] 

 

Přímočará pila ocaska bude použita na hrubé krácení a úpravu panelů. Pila 

musí být vybavena příslušným plátem určeným pro řezání sendvičových panelů. Stroj 

bude napojen na zdroj elektrického proudu. Bude používán při montáži opláštění. 

 
Tab. 28 specifikace přímočaré pily ocasky [47] 

příkon 900W 

hmotnost 3,5kg 

počet kmitů 2700kmit/min 

rozměry 442x88x211mm 
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Obr. 51  Přímočará pila ocaska HILTI WSR 900-PE [47] 

 

 

Momentový šroubovák bude sloužit k připevnění opláštění do nosné konstruk-

ce. Konstrukce šroubováku brání přetažení šroubu a porušení panelu. Funkce hloub-

kového dorazu řídí stlačení podložky pro ideální utěsnění. Zařízení bude používáno při 

montáži opláštění.  

Tab. 29  specifikace momentového šroubováku [48] 

energie baterie 56,16 Wh 

typ baterie  Li-Ion 

hmotnost 2,5kg 

rozměry 252x94x268mm 

 

 

Obr. 52 momentový šroubovák HILTI ST 1800-A22 [48] 

 

Rozměry montovaných prvků a konstrukcí se budou měřit ocelovými svinova-

cími metry Stabila BM-40 délek 5 a 8m. Delší vzdálenosti (např. vzájemné vzdálenosti 

prvků skeletu) se budou měřit ocelovým svinovacím pásmem s rukojetí KOMELON 
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KMC 1605 50m. Měřidla je nutné skladovat v suchu i přesto, že výrobce udává odol-

nost proti vlhkosti.  

  

                                                                                     Obr. 53 KOMELON KMC 1605 [49] 
                        Obr. 54 Stabila BM-40 [50] 

Pro kontrolní měření přesných vzdáleností jednotlivých prvků skeletu bude pou-

žit laserový dálkoměr Leica Disto X310. Tento přístroj disponuje dosahem až 120m 

s přesností +/- 1,0 mm.  

 

 

 

 

 
Obr. 55  Leica Disto X310 [51] 

Svislé rozměry a výškové osazení jednotlivých prvků je nutno měřit pomocí op-

tického nivelačního přístroje DeWALT DW096PK. Pracovní rozsah tohoto přístroje je 

100 m s přesností nivelace 2 mm. Hodnoty budou odečítány na teleskopické hliníkové 

nivelační lati AR-51 Stanley max. délky 5m. 
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Obr. 56  DeWALT DW096PK + AR-51 Stanley [52] 

 Vodorovnost a svislost konstrukcí bude měřena pomocí digitálních vodováh 

STABILA 196-2; IP 65 délky 120cm a 200cm. Přesnost měření je 0,5 mm/m.  

 

Obr. 57 STABILA 196-2; IP 65 [53] 

 

- kladiva 

- značící smývatelný fix 

- značkovací sprej 

- zvedací popruhy 

- palice 

- dubové klíny 

- svařovací elektrody 

- páčidla 

- lopaty 
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- zednické lžíce 

- hladítka 

- kbelíky 

- hliníkový žebřík 6m  

- olovnice 

- naběračky 

 

Tato nabíječka bude používaná pro nabíjení akumulátorů Aku nářadí během celé 

výstavby. Umožňuje současné nabíjení až 4 akumulátorů. Minimální teplota pro nabí-

jení je -10 °C a maximální +60 °C. Při dobíjení bude nárokovat staveništní zdroje ener-

gie. 

 

Obr. 58 MULTI NABÍJEČKA HILTI  
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https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily/r3076
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily/r3076
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily/r3076
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily/r3076
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily/r3076
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily-ocasky/r3122
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily-ocasky/r3122
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily-ocasky/r3122
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily-ocasky/r3122
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily-ocasky/r3122
https://www.hilti.cz/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a%C2%A0d%C5%99evoprogram/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD%2c-brou%C5%A1en%C3%AD-a-d%C5%99evoprogram/p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%A9-pily-ocasky/r3122
https://www.hilti.cz/akumul%C3%A1torov%C3%A9-syst%C3%A9my/mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-%C5%A1roubov%C3%A1ky/r5036
https://www.hilti.cz/akumul%C3%A1torov%C3%A9-syst%C3%A9my/mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-%C5%A1roubov%C3%A1ky/r5036
https://www.hilti.cz/akumul%C3%A1torov%C3%A9-syst%C3%A9my/mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-%C5%A1roubov%C3%A1ky/r5036
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sklolaminatove-50.html 

[50] https://www.alza.cz/hobby/stabila-metr-svinovaci-bm-40-5m-19mm-

d4373324.htm 

[51] http://www.gefos-leica.cz/obch/zbozi/6_790656/leica-disto-x310-

laserovy-dalkomer 

[52] http://www.dewalt-naradi.cz/laserove-pristroje/dw096pk-laserova-

optika.html 

[53] http://www.stabila.cz/?cls=spresenttrees&strid=1483 
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Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montáž železobetonového skeletu je 

zpracována samostatně v přílohové části bakalářské práce. Jedná se o přílohu č. 11 

TABULKA KZP NOSNÉHO SKELETU. Veškerá legislativa použitá ke kontrolám je 

uvedena na konci této kapitoly. 

 

 

Technický dozor investora společně se stavbyvedoucím kontrolují správnost a 

kompletnost projektové dokumentace. Případně provedou zaznačení skutečného stavu 

předchozích konstrukcí do této dokumentace. Projektová dokumentace musí být od-

souhlasena projektantem a statikem. Následně proběhne kontrola nakládání s odpady 

dle technických zpráv a technologických předpisů. 

Kontroluje se správnost a kompletnost dokumentace skeletu. Dále se provede 

kontrola výpisu prefabrikátů. Všechny údaje v dokumentaci musí odpovídat převzatým 

pracím. Pokud tomu tak není, je nutné uvědomit zúčastněné strany a provést opravu.  

Kontroluje se zabezpečení a ohraničení pracoviště podle platných norem. Je 

nutné dodržet zákaz vstupu nepovolaných osob a bezpečný pohyb dělníků po stave-

ništi. Provádí se kontrola montážní plošiny. 

Kontrolují se případné nedodělky z předchozích etap, které je nutné odstranit 

před začátkem následujících etap. Je nutné provedení základových konstrukcí a pod-

lah o finální únosnosti pro umožnění pohybu strojů a pracovníků po staveništi. 

V rámci staveniště ani v jeho okolí se nenachází žádné vzrostlé stromy, které by 

bylo nutné chránit před vlivy výstavby.  

Provede se kontrola provedení podlahových konstrukcí po předchozí etapě. Musí 

být provedeny obsypy základových konstrukcí. Dále se kontroluje pozice trčících vý-

ztuží pro osazení sloupů. 

Kontrolu provádí geodet pomocí teodolitu. Povolená odchylka podlahových kon-

strukcí je ± 5 mm/2m. Odchylka z modulových os patek a sloupů je ±10 mm a výškový 

odchylka je ± 10 mm. Kontroluje se vizuální neporušenost a celistvost patek a ověřuje 
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se 70% pevnost nadbetonávek patek a podlahy. 

Pomůcky: teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať min. 2m, Schmidtovo kladívko. 

Kontrola je nutná při přebírání prvků podle dodacího listu, výpisu prvků a PD. 

Kontroluje se počet, rozměry, pevnost a certifikace jednotlivých prvků. Prvky nesmí mít 

poškození bránící zabudování nebo narušující únosnost. Výjimkou jsou drobná poško-

zení způsobená manipulací při nakládání a dopravě. Provádí se také kontrola zabudo-

vaných montážních a kotvících prvků. 

Veškeré druhotné materiály budou skladovány v suché uzamykatelné skladovací 

buňce. Jedná se především o suché maltové směsi, elektrody a další.  

Všechny prvky skeletu musí být skladovány na zpevnění a odvodněné ploše 

skládky. Výjimkou jsou vazníky V3, které se budou osazovat přímo z korby. Skládka 

musí mít spád více než 1 %. Odvodnění musí být provedeno kanály k blízké asfaltové 

komunikaci. Je nutné dodržet nařízení a podmínky předepsané výrobcem. Prefabrikáty 

jsou skladované v segmentech po dílcích. Je nutné je ukládat tak, aby nedocházelo ke 

ztrátě stability prvků a následným deformacím a poškozením. Mezi jednotlivými seg-

menty je ulička šířky 750 mm řešená jako průchozí. Všechny prvky kromě sloupů skla-

dujeme v poloze zabudování. Prvky jsou prokládány dřevěnými hranoly 100x100 mm. 

Maximální výška skladování je 1,5 m. Vaznice a sloupy mohou být uskladněny maxi-

málně ve dvou řadách na sobě. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Kontroluje se především proškolení 

BOZP a seznámení s prováděnou stavební činností u všech pracovníků. Pracovníci 

potvrdí seznámení podpisem protokolu, který je spolu se záznamem veden ve staveb-

ním deníku. U pracovníků, kteří ke své činnosti potřebují oprávnění, bude provedena 

kontrola těchto náležitostí. Jedná se o vazače břemen, obsluhu jeřábu a svářeče.  

Při vstupu na pracoviště mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce. Při 

pohybu na staveništi mistr kontroluje používání předepsaných ochranných pomůcek. 

Mistr společně se strojníkem provádějí kontrolu technického stavu strojů a nářa-

dí. Musí být v adekvátním stavu pro provádění předepsaných činností. Jedná se pře-

devším o kontrolu provozních kapalin, bezpečný přívod proudu do přístroje, krytování, 

probíjení. Po dokončení prací je nutné dbát na jejich očištění a připravenost pro další 

práce. Kontroluje se uložení strojů na předem určené místo. 

U zdvihacích strojů se kontroluje neporušenost a pevnost lan, háků a závěsů. Dle 

technických listů se kontroluje dostatečná únosnost nejtěžších a nejvzdálenějších bře-

men. Provede se kontrola pevnosti podloží a porovná se s technickým listem jeřábu. 
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Kontrolu a zápis do SD provádí mistr třikrát denně. Při příchodu na staveniště, 

další během dopoledne a poslední během odpoledne. Práce nesmí probíhat při teplo-

tách pod -10°C a nad +40°C. Při teplotách nižších než +5°C je při provádění zálivek a 

stykových malt jsou nutná opatření (např. zakrývání konstrukcí).  

Práce ve výškách je nutné přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se 

hlavně o silný vítr, silný déšť, sněžení a námrazu. Při rychlosti větru nad 8 m/s je nutné 

ukončit výškové práce na plošinách vyšších než 5m. Při rychlosti větru nad 11 m/s  

výškové práce budou ukončeny. Viditelnost musí být minimálně 30m. 

Kontroluje se čistota styčných ploch prvků skeletu. Při montáži sloupu je nutné 

dbát na navlhčení kalichu i dílce sloupu. U svarů se kontroluje očištění a odmaštění 

styčných ploch od nečistot a rzi. Kontrolu provádí mistr a vazač před zaháknutím dílce 

na skládce. 

Vazač kontroluje správnost použitého prvku a jeho případná poškození. Zkontro-

luje pevnost a provedení zaháknutí nadzdvihnutím prvku cca 300 mm nad terén.  

Postup montáže a návaznost jednotlivých kroků kontroluje mistr podle technolo-

gického předpisu a montážní dokumentace. 

Postup montáže a návaznost jednotlivých kroků kontroluje mistr podle technolo-

gického předpisu a montážní dokumentace.  

Při montáži sloupů se kontroluje svislost a poloha prvků a jejich správné zaklín-

kování v patce. Maximální odchylka sloupu ve svislém i vodorovném směru je ± 10 

mm. Odchylka svislosti je ± 20 mm od osy sloupu. 

Při montáži průvlaků, vazníků a vaznic jsou povoleny maximální odchylky ve svis-

lém i vodorovném směru ±5 mm. Odchylky rovinnosti uložení pak ± 5 mm na 2 m. Při 

montáži vazníků V3 je nutné dbát zvýšené opatrnosti z důvodu velikosti prvku. Jednot-

livé prvky budou osazeny do kapes sloupů. 

Kontroluje se vzájemná soudržnost spojovaných prvků. Kontrolu styků provádí 

mistr podle PD. Svary může provádět pouze pověřená osoba. Místo svaru je nutné 

v době svaru řádně osvětlovat a chránit před působením větru. Je zakázáno svařovat 

za deště, sněžení, námrazy, větru větším než 5,2m/s a mlhy. Svary, které nebudou 
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chráněny proti klimatickým vlivům, musí být opatřeny nátěrem.  

U monolitických spojů kontrolujeme třídu, množství a zhutnění zálivky. Při teplo-

tách pod +5°C je nutné aplikovat zimní opatření (zakrývání, proteplování, ohřev vody). 

 

Kontrolují se odchylky geometrie zhotovené konstrukce od projektové dokumen-

tace. Maximální odchylky od svislé roviny jsou povoleny 30 mm a od vodorovné roviny 

25 mm. Maximální možné sedání celého objektu je 60 mm. K měření se použije teodo-

lit, nivelační přístroj, nivelační lať a vodováha. 

Stavba musí být zbavena veškerých nečistot. Všechny konstrukce musí být 

smontovány správně a nesmí vykazovat známky poškození. Případné nedodělky je 

nutné ihned odstranit. Konstrukce se musí shodovat s projektovou dokumentací. 

 

 

 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montáž železobetonového skeletu je 

zpracována samostatně v přílohové části bakalářské práce. Jedná se o přílohu č. 12 

TABULKA KZP NOSNÉ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ. Veškerá legislativa použitá ke 

kontrolám je uvedena na konci této kapitoly. 

 

Technický dozor investora společně se stavbyvedoucím kontrolují správnost a 

kompletnost projektové dokumentace. Provedou případné zaznačení skutečného stavu 

předchozích konstrukcí do této dokumentace. Projektová dokumentace musí být od-

souhlasena projektantem a statikem. Následně proběhne kontrola nakládání s odpady 

dle technických zpráv a technologických předpisů. 

Kontroluje se úplnost přiložené dokumentace pro nosnou konstrukci opláštění. 

Montážní dokumentace se musí shodovat s převzatými pracemi. Pokud tomu tak není, 

je nutná oprava dokumentace. Výpis prvků musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Kontroluje se zabezpečení a ohraničení pracoviště podle platných norem. Je 

nutné dodržet zákaz vstupu nepovolaných osob a bezpečný pohyb dělníků po stave-

ništi. Provádí se kontrola montážní plošiny. 
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Kontrolují se případné nedodělky z předchozích etap. Nutný je kompletně dokon-

čený skelet z předchozí etapy.  

Mistr kontroluje správnou polohu provedeného skeletu, především sloupy. Kon-

troluje se vizuální neporušenost a celistvost skeletové konstrukce. 

Poloha sloupu v modulu je ve svislém i vodorovném směru ± 10 mm. Odchylka 

svislosti je ± 20 mm od osy sloupu. 

Kontrola je nutná při přebírání prvků podle dodacího listu, výpisu prvků a PD. 

Kontroluje se počet, rozměry, pevnost a certifikace jednotlivých prvků. Prvky nesmí mít 

poškození bránící zabudování nebo narušující únosnost. Je nutné kontrolovat prove-

dení otvorů pro šroubové spoje. Při nadměrných poškozeních prvky nebudou přijaty. 

Veškerý spojovací materiál, kotevní prvky a elektrody budou skladovány v suché, 

uzamykatelné skladovací buňce. 

Prvky jsou dopraveny v zapáskovaných balících položených na paletách.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Kontroluje se především proškolení 

BOZP a seznámení s prováděnou stavební činností u všech pracovníků. Pracovníci 

potvrdí seznámení podpisem protokolu, který je spolu se záznamem veden ve staveb-

ním deníku. U pracovníků, kteří ke své činnosti potřebují oprávnění, bude provedena 

kontrola těchto náležitostí. Jedná se o vazače břemen, obsluhu jeřábu a svářeče.  

Při vstupu na pracoviště mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce. Při 

pohybu na staveništi mistr kontroluje používání předepsaných ochranných pomůcek. 

Mistr společně se strojníkem provádějí kontrolu technického stavu strojů a nářa-

dí. Musí být v adekvátním stavu pro provádění předepsaných činností. Jedná se pře-

devším o kontrolu provozních kapalin, bezpečný přívod proudu do přístroje, krytování, 

probíjení. Po dokončení prací je nutné dbát na jejich očištění a připravenost pro další 

práce. Kontroluje se uložení strojů na předem určené místo. 

 

 

Kontrolu a zápis do SD provádí mistr třikrát denně. Při příchodu na staveniště, 

další během dopoledne a poslední během odpoledne. Práce nesmí probíhat při teplo-
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tách pod -10°C a nad +40°C.  

Práce ve výškách je nutné přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se 

hlavně o silný vítr, silný déšť, sněžení a námrazu. Při rychlosti větru nad 8 m/s je nutné 

ukončit výškové práce na plošinách vyšších než 5m. Při rychlosti větru nad 11 m/s 

končí veškeré výškové práce. Viditelnost musí být minimálně 30m. 

Mistr provádí kontrolu přesného vyměření a osazení botky dle PD. Kontroluje se 

provedení chemických kotev, především hloubky vývrtu, jeho vyčištění a správná apli-

kace kotvy. Po vytvrzení a přišroubování proběhne finální kontrola geometrie. Vnější 

hrana botky musí lícovat s vnější hranou sloupu s maximální odchylkou od svislosti i 

vodorovnosti ± 3 mm na 2 m. Důležitá je kontrola odchylek jednotlivých sloupů a pří-

padná úprava pozic botek pro jejich vyrovnání.  

Mistr kontroluje správný postup montáže podle technologického předpisu. Od-

chylka od svislosti i vodorovnosti nesmí být větší než ± 3 mm na 2 m. 

Kontrola spojů prováděná mistrem zajišťuje soudržnost spojovaných prvků. Svary 

jsou prováděny pouze pověřenou osobou. Místo pro svar se očistí od nečistot a rzi a 

během svařování je nutné ho řádně osvětlovat a chránit před působením větru. Je za-

kázáno svařovat za deště, sněžení, námrazy, větru větším než 5,2m/s a mlhy. Svary, 

které nebudou chráněny proti klimatickým vlivům, musí být opatřeny nátěrem. 

U šroubových spojů se kontroluje řádné dotažení dle PD a správný počet a roz-

místění šroubů. 

U chemických kotev proběhne kontrola dotažení matic, zda nedošlo vlivem tlaku 

kotvení k porušení betonového prvku. 

 

Jedná se o kontrolu odchylek vybudované konstrukce od projektové dokumenta-

ce. Odchylky svislosti a vodorovnosti nesmí být větší než ± 3 mm na 2 m. Zároveň nej-

výše ± 12 mm na 10 m. Maximální odchylka konstrukce je ± 10 mm na výšku podlaží. 

Kontrolu provádíme pomocí teodolitu, nivelačního přístroje, nivelační latě a vodováh. 

Stavba musí být zbavena veškerých nečistot. Všechny konstrukce musí být 

smontovány správně a nesmí vykazovat známky poškození. Případné nedodělky je 

nutné ihned odstranit. Konstrukce se musí shodovat s projektovou dokumentací. 
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Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montáž železobetonového skeletu je 

zpracována samostatně v přílohové části bakalářské práce. Jedná se o přílohu B.03 

TABULKA KZP NOSNÉ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ. Veškerá legislativa použitá ke 

kontrolám je uvedena na konci této kapitoly. 

 

Technický dozor investora společně se stavbyvedoucím kontrolují správnost a 

kompletnost projektové dokumentace. Provedou případné zaznačení skutečného stavu 

předchozích konstrukcí do této dokumentace. Projektová dokumentace musí být od-

souhlasena projektantem a statikem. Následně proběhne kontrola nakládání s odpady 

dle technických zpráv a technologických předpisů. 

Kontroluje se správnost a úplnost montážní dokumentace dodané výrobcem. Dá-

le se kontrolují kladečské plány, příslušenství a řešení detailů. Dokumentace se musí 

shodovat s převzatými pracemi. Pokud tomu tak není, je nutná oprava dokumentace. 

Kontroluje se zabezpečení a ohraničení pracoviště podle platných norem. Je 

nutné dodržet zákaz vstupu nepovolaných osob a bezpečný pohyb dělníků po stave-

ništi. Provádí se kontrola montážní plošiny. Kontrolují se případné nedodělky 

z předchozích etap, které je nutné odstranit před začátkem následujících etap. 

Kontroluje se tvar a geometrie nosné konstrukce, počet profilů, jejich poloha a 

pevnost ukotvení a dotažení spojů.  

Odchylky svislosti a vodorovnosti nesmí být větší než ± 3 mm na 2 m. Zároveň 

nejvýše ± 12 mm na 10 m. Maximální odchylka konstrukce je ± 10 mm na výšku podla-

ží. 

Při jednotlivých dodávkách materiálu musí být stavbyvedoucím a mistrem prove-

dena kontrola dle dodacího dokumentu. Kontroluje se stav prvků, především celistvost 

ochranné folie a viditelné poškození panelů. Překontrolují se rozměry prvků podle pro-

jektové a výrobní dokumentace.  

Spojovací materiál musí odpovídat počty balení a správnost dle dodacího listu. 

Při přebírání oplechování je nutná kontrola celistvosti ochranné folie a viditelných po-

škození. 

Materiál nesmí být během dopravy, manipulace a skladování nijak poškozen. Ba-

líky s panely jsou opatřeny ve třetinách délky podložkami a polystyrenovými bloky proti 

poškození balíku. Při vykládce můžeme použít vysokozdvižný vozík, jelikož panely 
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nepřekračují délku 6 m. Vidlice musí být umístěny přibližně ve třetině délky prvku. Ma-

ximální rozměry balíku mohou být 1100 mm šířka, 1230 mm výška a 5 t hmotnosti. 

Balíky jsou pokládány na zpevněnou plochu skládky dle výkresu zařízení stave-

niště. Je zabráněno styku s vodou a slunečním zářením z důvodu zamezení znehod-

nocení ochranné folie. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Kontroluje se především proškolení 

BOZP a seznámení s prováděnou stavební činností u všech pracovníků. Pracovníci 

potvrdí seznámení podpisem protokolu, který je spolu se záznamem veden ve staveb-

ním deníku. U pracovníků, kteří ke své činnosti potřebují oprávnění, bude provedena 

kontrola těchto náležitostí. Jedná se o vazače břemen, obsluhu jeřábu a svářeče.  

Při vstupu na pracoviště mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce. Při 

pohybu na staveništi mistr kontroluje používání předepsaných ochranných pomůcek. 

Mistr společně se strojníkem provádějí kontrolu technického stavu strojů a nářa-

dí. Musí být v adekvátním stavu pro provádění předepsaných činností. Jedná se pře-

devším o kontrolu provozních kapalin, bezpečný přívod proudu do přístroje, krytování, 

probíjení. Po dokončení prací je nutné dbát na očištění strojů a jejich připravenost pro 

další práce. Kontroluje se uložení strojů na předem určené místo. 

 

Kontrolu a zápis do SD provádí mistr několikrát denně. Měření teploty probíhá 

třikrát denně. Při příchodu na staveniště, další během dopoledne a poslední během 

odpoledne. Práce nesmí probíhat při teplotách pod -10°C a nad +40°C.  

Práce ve výškách je nutné přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se hlavně o 

silný vítr, silný déšť, sněžení a námrazu. Při rychlosti větru nad 8 m/s je nutné ukončit 

výškové práce na plošinách vyšších než 5m. Při rychlosti větru nad 11 m/s je nutné 

ukončit veškeré výškové práce. Viditelnost musí být minimálně 30m. 

Před montáží panelů a oplechování je nutné kontrolovat přilepení butylenové 

těsnící pásky na styky panelů se skeletem a na styky panelů a nosné ocelové kon-

strukce. Kontrolu provádí mistr dle montážní dokumentace. 

Mistr kontroluje správný postup provádění prací dle TP. Před samotnou montáží 

je nutné naznačení rysek pro umístění panelů. Zde nejsou dovoleny žádné odchylky. 

V průběhu montáže se kontroluje osazení prvků dle MD a upevnění pomocí šroubů 

s gumovou podložkou. Je nutná kontrola dotažení, přeložení vlny a kontrola osazení 
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pásky v zámcích panelů. 

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s mistrem. Jedná se především o kom-

pletní odstranění folie před finálním dotažení šroubů. 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují rovinnost opláštění pomocí latě. Odchylka je po-

volena maximálně ± 3 mm na 2 m. Dle normy je největší možná odchylka svislosti u 

stěn vyšších než 4 m ± 12 mm a u délkového rozměru stěny nad 16 m 25 mm. 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují estetické vady a otřepy u oplechování. Dále 

škrábance a deformace na povrchu panelů. V případě, že se poruchy nedají opravit, 

musí být vystaven protokol o těchto nedostatcích a proveden zápis do SD. 

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora kontrolují celkový 

vzhled stavby a jejího okolí. Vytvoří se protokol o předání činnosti a provede se zápis 

do SD. 

 

- z.č.185/2001 – odpady 

- nvl.č. 381/2001Sb. - katalogy odpadů 

- nvl.č. 383/2001Sb. - nakládání s odpady 

- nvl.č. 591/2006 Sb. - bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích 

- z.č. 183/2006 Sb. - stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu 

- v.č. 362/2005 Sb. - bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

- ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

- v.č. 395/1992 Sb. - ochrana přírody a krajiny 

- ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Po-

zemní stavební objekty 

- ČSN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 3: 

Přesnost výrobků 

- ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
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Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

- ČSN ISO 4305 - Mobilní jeřáby. Určování stability 

- ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 

- ČSN ISO 4306-2 - Jeřáby - Názvosloví - Část 2: Mobilní jeřáby 

- ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

- ČSN EN ISO 9692-1 - Svařování a příbuzné procesy 

- ČSN EN 12154 - Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost 

- ČSN EN 12179 - Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem 

- ČSN EN 13119 - Lehké obvodové pláště - Terminologie 

- ČSN EN ISO 225 - Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů 

- ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice 

- ČSN EN 10346 - Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky - 

Technické dodací podmínky 

- ČSN EN ISO 225 - Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů 

- ČSN ISO 4305 - Mobilní jeřáby. Určování stability 

- ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 

- ČSN ISO 4306-2 - Jeřáby - Názvosloví - Část 2: Mobilní jeřáby 

- ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

- ČSN EN ISO 9692-1 - Svařování a příbuzné procesy 

- ČSN 42 0121 - Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy 

- ČSN 42 6968 - Tenkostěnné profily ocelové otevřené - C symetrické. Rozměry 

- ČSN 42 6949 - Tenkostěnné profily ocelové otevřené - L rovnoramenné. Rozměry 
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Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Procesy prováděné na stavbě jsou specifické náročností na dodržování ochrany 

a bezpečnosti pracovníků a jejich zdraví při jejich provádění. V průběhu činností vzniká 

velké množství rizik, která mohou způsobit poškození stavby nebo zranění pracovníků 

a osob dotčených stavbou. 

Nevýhodou stavebních procesů je proměnlivost počasí a nutná řešení ochrany 

jak stavby, tak pracovníků proti vlivům klimatických podmínek. Jako další riziko se po-

važuje zvýšený počet pracovníků na staveništi s odlišnými pracovními profesemi. Nej-

větší hrozbou je technologický proces výstavby a používání rozličných strojů a pracov-

ních pomůcek. 

Dodržováním legislativy určující podmínky k zajištění bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci je nutné předcházet všem možným rizikům. Různými opatřeními se  

snažíme eliminovat jejich zdroje. 

 

 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komu-
nikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komu-
nikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krát-
kodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 
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výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a pro-
vozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 
2. k tomuto nařízení, 
 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení 
nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou [54] na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňo-
valo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami [55], provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou [54] na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vy-
bavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovate-
li těchto vedení, staveb nebo zařízení [56], a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis [57]. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhod-
ným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popří-
padě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi ne-
smí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používá-
na takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, pro-
vedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat 
druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických 
osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením stave-
niště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být po-
drobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elek-
trického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpe-
čen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické 
osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, 



 
  134 
 
 

která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba sta-
bilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný po-
hyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech sta-
novených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a pod-
le pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů [58] a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstruk-
ce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody 
pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovite-
lem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologic-
kých, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 
zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
 
8. 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 sezná-
meny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu 
včasného poskytnutí první pomoci. 
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I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmín-
kami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stro-
je. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v sou-
ladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uve-
dení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném sig-
nálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy [59]. 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů [60]; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstraž-
ný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se 
řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů [55]. 
 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stav-
bách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

II. Stroje pro zemní práce 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením pra-
cí. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při na-
kládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je 
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nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plo-
chu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu ob-
sluhy. 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
 
III. Míchačky 
 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 
 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údrž-
bě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-
li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným 
ochranným prostředkem. 
 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 
energie. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu před-
chozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající 
obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařaze-
ním nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce 
musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pra-
covní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuš-
tění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. 
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XV. Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu [61] a dále uvedené bližší požadavky. 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návo-
dech k používání stanoveno jinak. 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se stro-
jem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzic-
ké osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu 
nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny [57]. 
 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje tepr-
ve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
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3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných mate-
riálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázá-
ním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly 
se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakláda-
cího stroje. 
 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Po-
kud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 
metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob [54]. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skla-
dování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například 
opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo 
dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popří-
padě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob 
do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti 
rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy pod-
klady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 
stabilitu. 
 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvlášt-
ních právních předpisů [62]. 
 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládá-
ny nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překro-
čena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologic-
kého postupu. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpi-
sem [63]. 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzic-
kou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a pří-
pravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při mon-
táži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osa-
zení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrob-
ce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zaříze-
ní se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu [64]. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způso-
bem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Te-
prve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět 
jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku 
teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpě-
rami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vá-
zacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montá-
že tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita 
dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměst-
nanců jsou 
 
1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a na 
namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho 
stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se 
pohybuje. 
 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
 
4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou pra-
covní polohu zařízení. 
 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstat-
né pro jejich bezpečné použití. 
 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se 
břemeno ne-přepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajiš-
těna bezpečnost zaměstnanců. 
 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací místa 
a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 
 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
 
10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho charakte-
ristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavě-
šených břemen jsou 
 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a 
ochrana zdraví zaměstnanců. 
 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
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3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se za-
městnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže 
sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
 
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a 
za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
 
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavate-
lem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při 
výpadku pohonu zajištěno. 
 
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene. 
 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví za-
městnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo 
převrácení zařízení. 
 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou 
 
1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, 
které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení. 
 
2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného za-
dření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; pokud za-
dření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná opatření. 
 
3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo poško-
zení. 
 
4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmí-
nek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvr-
tinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i 
když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným technickým opatřením 
se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, pokud je zařízení během činnosti sta-
bilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko 
přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat pouze takové zařízení, které je vyba-
veno zádržným systémem, například bezpečnostními pásy. 
 
5. Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen „vozík") zařízením k omezení rizika pře-
vrácení, jako jsou například 

a) ochranná konstrukce pro obsluhu, 
b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku, 
c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi vozí-
kem, terénem či podlahou, 
d) zádržný systém, zajištující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu při-
máčknutí při převrácení vozíku. 
 

6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, jsou 
a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 
b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na 
vodicím zařízení více jednotek, 
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c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vy-žaduje-li to bezpečnost zaměstnan-
ců, vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo automatickými 
systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a zastavova-cího systému, 
d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné, 
e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou 
viditelností umožnilo bezpečné používání, 
f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných prostřed-
ků požární ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-li tyto 
umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení, 
g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud 
se pojízdné zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či 
se v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka. 

 
8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech a 
pracovištích zaměstnavatele. 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou 
 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich 
bezpečné provedení. 
 
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem uzamyka-
telnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 
 
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu jednotli-
vých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi. 
 
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
 
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede 

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání 
zařízení a počtu provozních hodin, 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou za-
kázány, 
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu ne-
bezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 
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Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 
nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstruk-
ce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo za-
chycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů za-
městnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v 
místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci [65]. 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak [66]. 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opat-
ření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření 
provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace 
se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s ty-
čemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahu-
jící rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zá-
bradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohro-
ženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvo-
du paty objektu. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Tech-
nologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže polože-
ném pracovišti. 
 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku sho-
zeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku j

 iných nežádoucích účinků. 
 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat mís-
to dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříz-
nivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pra-
cích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výš-
kách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních pod-
lah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o použí-
vání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

 
- Zbránění nepovolaným osobám vstupu na staveniště pomocí oplocení 

- Splnění požadavků na staveništní rozvaděč 

- Dodržování předpisů pro provoz strojů a obeznámení pracovníků 

- Jasná domluva o dorozumívacích signálech 

- Správné skladování materiálů a manipulace 

 
- Dodržení dobrého technického stavu strojů 

- Seznámení s ovládacími prvky strojů 

- Používání strojů pouze k činnostem pro ně určených 

- Dodržování postupů a pravidel veškerých jeřábnických prací 

 
- Seznámení pracovníků s prvky ochrany 

- Kontrola kompletnosti prvků ochrany pracovníků 

- Dodržování principů práce na plošinách a žebřících 

- Používání prvků ochrany před pádem z výšky 
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Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
[54]  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb. 

 

[55]  Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb. 

 
[56]  Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 
278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 
342/2006 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a 
zákona č. 186/2006 Sb. 

[57]  Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 

 
 [58]  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., 
zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 
120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 
356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 
562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 
381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 
59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 
264/2006 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., 
zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního 
listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 
460/2005 Sb. 

[59] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., 
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 
229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 
226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. 
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[60] Například stavební zákon, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

[61]  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky. 

 
[62]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném 
znění. 

 
[63]  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 
314/2006 Sb. 

 
 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

[64]  § 2 písm. m) vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 

 
[65]  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
[66]  Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 
102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., nařízení vlády 
č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve 
znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení 
vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb. 
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Rozpočet řešených technologických etap je řešen samostatně v přílohové části 

bakalářské práce č. 13 POLOŽKOVÝ ROZPOČET ŘEŠENÝCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP. 

 

– Projektová dokumentace objektu 

– 10 VÝKAZ VÝMĚR 

– Program CONTEC 
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Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešení realizace hrubé vrchní stavby haly 

firmy AGRICOL s.r.o. v Poličce. Zaměřil jsem se na provedení etapy nosného monto-

vaného železobetonového skeletu a opláštění haly fasádními a střešními panely Kin-

gspan. Snažil jsem se o zlepšení původního systému trapézových plechů doplněných 

izolací z hlediska časového, technického i z hlediska pracnosti montáže. 

Počátečním úkolem bylo zajistit dostatek informací o použitých typech 

opláštění. Následně jsem se snažil sestavit technologicky správné postupy vytváření 

konstrukcí, návaznosti veškerých prací, návrh použitých strojů a nářadí, zajištění bez-

problémové dopravy a zajištění bezpečnosti prací a ochrany zdraví. Díky studiu pod-

kladů firem Kingspan a voestalpine PROFILFORM s.r.o. jsem získal cenné znalosti 

v oblasti konstrukcí opláštění ze sendvičových panelů.  

Povedlo se mi najít nejlépe vyhovující trasu nadrozměrné přepravy prvků. To-

muto problému jsem se intenzivně věnoval a získal jsem přehled v dané problematice.  

Při zpracování všech etap bakalářské práce jsem dbal na upozornění na dodr-

žování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Do přílohové a výkresové části jsem zpracoval výkresy pro jednotlivé etapy, dá-

le položkový rozpočet, výkaz výměr a časový plán. 

Vyřešení realizace hrubé vrchní stavby, jakožto stanovený cíl bakalářské práce, 

bylo splněno. 
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tl. - tloušťka 

km - kilometr 

hod - hodina 

min - minuta 

ŽB - železobetonový 

el. - elektrický 

max. - největší, maximální 

min. - nejmenší, minimální 

cca. - asi, přibližně 

např. - například 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 

TZ - technická zpráva 

TI - tepelní izolace 

Sb. - sbírka 

nv. - nařízení vlády 

č. - číslo 

§ - paragraf 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

a.s. - akciová společnost 
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