
 

 

  



 

 

 



 

 

  



 



 

 

 

 



 

  

 
 

  



 



 

Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby 

výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická 

zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras nadrozměrné přepravy, návrh strojní sestavy, 

zařízení staveniště, technologický postup montáže skeletu, položkový rozpočet, 

harmonogram, kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. V přílohách jsou obsaženy výkresy schémat montáže všech dílců, zařízení 

staveniště, výkresy bodů zájmů navržené trasy, dopravní a bezpečnostní značení, kontrolní a 

zkušební plán, harmonogram a položkový rozpočet montované haly. 

 

 

Technická zpráva, montovaný skelet, širší dopravní vztahy, strojní sestava, autojeřáb, zařízení 

staveniště, technologický předpis, položkový rozpočet, harmonogram, kontrolní a zkušební 

plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

The bachelor thesis aids to describe the constructional and technological phase of the rough 

development of the Production and Assembly Hall of PRIMARC s.r.o. situated in 

Sudoměřice. The kontent of the thesis is the solid project’s technical report, the solution of 

logistics of the oversized transport, suggesting of the machine setup, the equipment of the 

construction zone, the technological method of prefabrication skeleton, the itemized budget, 

time schedule, the inspection and test plan and the site safety and health plan. In the 

attachment there are the assembly drawings of all components construction, the equipment of 

the construction zone, the drawings of point of interest for designed path, the logistics and 

safety markings, the inspection and test plan, time schedule and the itemized budget of the 

hall that is being constructed.

Technical report, prefabricated skeleton, budget wider transport links, machine assembly, 

dump truck, equipment of construction zone, technological specification, itemized budget, 

time schedule, inspection and test plan, site safety and health plan. 
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Úvod 

 Bakalářská práce se zaměřuje na technologický postup montáží železobetonových 

prefabrikovaných dílců výrobně-montážní a skladovací haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích 

v okrese Hodonín.  

Firma PRIMARC se specializuje na montáž, servis a prodej pojezdových koleček německé společností 

TENTE. Tato výstavba byla realizována dle jejich požadavků. Železobetonová prefabrikovaná stavba 

má moderní design. Je smontována z nadrozměrných prefa dílců a technologický postup byl pro mě 

zajímavou výzvou.  
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 Technická zpráva je vypracována na základě podkladů přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., kdy rozsah a obsah dokumentace v dané 

technické zprávě řešeného objektu byl upraven. Do technické zprávy byly zařazeny pouze body, které 

obecně přibližují stavební objekt a jeho další náležitosti spjaté s technologickou etapou řešené v této 

bakalářské práci. 
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1. Obecné informace o stavbě a území 
1.1 Identifikační údaje o stavbě a území 

Název stavby: Výrobně – montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. 

v Sudoměřicích 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby: Montážní a skladovací hala s administrativou 

Místo stavby: k.ú. Sudoměřice 758818, parcelní č. 2654/138 a 2654/141 

Kraj: Jihomoravský 

Termín výstavby: duben 2017 – předpoklad výstavby 2 roky 

Orientační náklady: 25 000 000,- Kč 

Dotčené parcely: - parcela č.2654/41 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

 - parcela č. 2654/139 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č. 2654/140 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č.2654/98 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

- parcela č. 2654/126 – orná půda, Vlastnické právo – František Procházka, 

Sudoměřice, 696 66 

Kapacitní bilance: Administrativa SO.01 

     - zastavěná plocha: 501,83 m
2
 

     - obestavěný prostor: 3.075,56 m
3 

    Výrobně – montážní a skladovací hala SO.02 

     - zastavěná plocha: 1.548,00 m
2
 

     - obestavěný prostor: 10.584,00 m
3
 

    Zpevněné plochy SO.03 a SO.04 

     - zastavěná plocha: 1.734,58 m
2
 

     - parkovací stání: 254,00 m
2
 

Investor:   firma PRIMARC s.r.o. 

    U Zastávky 147, Ratiškovice 696 02 

    IČO: 60741031 

    tel.: 518 357 588 

Projektant:  Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o. 

    Kasárenská 4, Hodonín 695 01 

    IČO: 65278801 

    tel.: 518 322 124 

Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech 

    Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, osvědčení č. 15546 dle zákona 

    č. 360/1992 Sb. vydané ČKAIT 

    V seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1300882 

    tel.: 721 110 487 

Zhotovitel:  Prefa Brno a.s. 

    Kulkova 4231/10, Brno – Židenice 61500 

    IČO: 46901078 

    tel.: 541 583 260 

    tel.: 602 167 568 
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1.2 Členění stavby na objekty 

SO.01 Administrativa 

SO.02 Výrobně – montážní a skladovací hala 

SO.03 Živičný povrch nově vybudované areálové komunikace 

SO.04 Komunikace – dlážděný povrch 

SO.05 Veřejné osvětlení 

SO.06 Studna 

SO.07 Požární jímka 

SO.08 Splašková jímka 

SO.09 Dešťová jímka 

SO.10 Oplocení 

SO.11 Regulační a měřící stanice RMS 

SO.12 Zatravnění plochy  

 

2. Popis území stavby 

2.1 Charakteristika stavebního pozemku 

 Terén stavebního pozemku je mírně zvlněný s výškovými rozdíly cca 0,5 m. Okolní parcely 

pozemků jsou převážně v soukromém vlastnictví. V prostorách průmyslové zóny Sudoměřice se 

kromě veřejné kanalizace, nachází veškeré stávající inženýrské sítě, na které bude nově vybudovaný 

objekt napojen. Pouze se nepočítá s vybudováním veřejné kanalizace, tudíž zde byla schválena 

splašková jímka na vyvážení. Na pozemku se nenachází žádné jiné objekty ani vzrostlé dřeviny. 

 

 2.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický a hydrogeologický) 

 Na základě geologického průzkumu z místa pozemku hodnotíme geologické poměry do hloubky 

zakládání 2,7 m jako jednoduché. V hloubce 0,9 m se nachází vrstva hlinitého písku - středně 

ulehlého. V hloubce 1,9 m je hlinitopísčitý štěrk - středně ulehlého až ulehlého, zvodnělého až do 

hloubky 9,0 m. Hydrologický průzkum nám určil hladinu spodní vody v hloubce cca 2,55 m pod 

terénem. V místě stavby je zaměřeno a uvažováno střední radonové riziko.  

 

2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Ochranné pásmo stávajících veřejných inženýrských sítí prochází kolem dotčeného pozemku, 

přičemž stavba respektuje ochranné pásmo předmětné sítě. Další ochranné a bezpečnostní pásma se na 

dané lokalitě nenachází. 

 

2.4 Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území 

 Lokalita, kde bude nově vybudovaný objekt, se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém 

území. 

 

2.5 Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní infrastrukturu) 

 Napojení dané parcely na dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdem z východní strany z místní 

stávající komunikace šířky 6 m, která je napojena na silnici první třídy I/70H spojující hranice České a 

Slovenské republiky. 

 

3. Celkový popis stavby 

3.1 Účel užívání stavby 

 Novostavba výrobně – montážního a skladovacího areálu firmy PRIMARC, s.r.o. je navržena na 

parcelách 2654/138, 2654/141 na okraji obce Sudoměřice v průmyslové zóně. Účelem výstavby areálu 

je soustředění stávajících kompletačních, skladovacích a administrativních prostorů firmy do nových 

objektů. Objekty jsou situovány na parcele tak, aby umožnily další rozvoj a expanzi firmy. Vlastní 

nadzemní části stavby jsou funkčně a dispozičně rozděleny na dva hlavní samostatné stavební objekty, 
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SO.01 administrativa a SO.02 výrobně – montážní a skladovací hala. Stavební objekt SO.02 haly řeší 

vybudování prostorů pro kompletaci a skladování hotových výrobků. Kompletační program firmy 

investora zahrnuje kompletaci a distribuci dílů, komponentů pro nábytkový a lehký průmysl (převážně 

nábytková kolečka, průmyslová kola, atd.). Prostor haly bude sloužit jak pro skladování, tak i montáž 

polotovarů a hotových výrobků. Vstup do haly je umožněn ze severní strany. Součástí stavby jsou 

taktéž zpevněné plochy, oplocení a parkoviště pro osobní automobily. 

 

4. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

4.1 Urbanismus – územní regulace, prostorové řešení 

 Objekt je na základě požadavků investora řešen jako moderní funkcionalistická průmyslová 

stavba a to i z hlediska použitých materiálů. Cílem je v dané lokalitě vytvořit dominantní stavbu 

z pohledu hmotového a materiálového architektonického řešení. Hala je dvoulodní, nepodsklepený, 

přízemní objekt obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 43,0 x 36,0 m a výšky 8,6 m. 

V dané lokalitě při návrhu objektu nebyly stanoveny žádné omezující regulace. 

 

4.2 Architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

 Nosná konstrukce objektu haly SO.02 je tvořena ze ŽB prefabrikovaného skeletu. Objekt haly je 

zastřešen sedlovou střechou o sklonu 6
0
, doplněný o segmentový hřebenový světlík. Střešní a 

obvodový plášť je navržen ze sendvičových tepelně izolačních PUR – panelů Kingspan. Výplně 

otvorů budou v provedení plast (okna) a ocelohliník (vrata). Vrata budou sekční průmyslová, ocelová 

s poplastovaným povrchem. Barevné a materiálové řešení fasád bude provedeno dle projektové 

dokumentace. 

 

5. Základní charakteristika objektu 

5.1 Stavební řešení 

 Výrobně – montážní a skladovací hala je dispozičně rozdělena na dvě rozdílné části. Menší část 

haly o půdorysné ploše 227 m
2
 mezi vymezujícími osami A, B bude sloužit jako montážní a 

kompletační prostor hotových výrobků. V těchto místech se budou nacházet montážní stoly, drobná 

montážní technika a příruční skladovací regály sloužící pro kompletaci výrobků. V této části je 

navrženo propojení dveřmi s administrativními prostory za účelem expedice výrobků. 

Druhá část haly o ploše 1282 m
2
 mezi osami B, H bude především sloužit pro skladování hotových 

výrobků a jejich součástí. Zde je navržen prostor pro příjem zboží (osy B, C) s kompresorem a 

nabíječkami. Dále v hale je navržen komunikační prostor (osy 6,7) a hlavní skladovací plocha s regály. 

Hlavní vstup a příjezd kamionové dopravy do objektu je ze severní strany, vedlejší vstup je 

naprojektován ze západní strany.   

 

5.2 Konstrukční a materiálové řešení 

 Hrubá vrchní stavba haly v areálu společnosti PRIMARC, s.r.o. v Sudoměřicích je řešena jako 

ŽB prefabrikovaná montovaná konstrukce. Dispozičně se jedná o dvoulodní halu s vrcholem ve 

střední ose (+8,600). Všechny prvky skeletu vyrobí dle individuální zakázky firma Prefa Brno a.s. - 

provozovna Hodonín, která taktéž bude zajišťovat dopravu prvků na místo stavby. 

Objekt haly je založen na železobetonových monolitických základových patkách v hloubce základové 

spáry (-2,000), do kterých budou zapuštěny ŽB prefabrikované kalichy. Po obvodu bude půdorys haly 

lemován ŽB prefabrikovanými základovými prahy o průřezu 150x800 mm. Vrchní část hrubé stavby 

bude tvořena ŽB nosnými sloupy s vybráním o rozměrech 400x400 mm (umístěny v rozích a ve 

střední části haly) a 400x300 mm (umístěny po obvodě haly), které budou osazeny do ŽB 

prefabrikovaných kalichů základových patek. Nosná střešní konstrukce bude tvořena hlavními ŽB 

prefabrikovanými vazníky tvaru T, o rozměrech 400/1300/17500 mm, kdy umístění jednotlivých 

vazníků v polích je ve vzdálenosti po á 12,0 m. Dalšími prvky jsou krajní štítové nosníky průřezu 
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150x400 mm (umístěny v čelních štítech haly) a obvodové ztužidla průřezu 400x300 mm. Na příčných 

hlavních nosných ŽB vazníkách budou osazeny podélné ŽB prefabrikované vaznice kónického 

průřezu 180x350 a 600 mm pro následné ukotvení střešního pláště. 

Střešní a obvodový plášť je navržen ze sendvičových tepelně izolačních PUR – panelů Kingspan, 

tloušťky 80 mm. Na obvodový plášť je navržen panel typu Kingspan KS 1000 TF, na střešní plášť 

potom Kingspan KS 1000 RW. 

Střecha je sedlového tvaru o sklonu 6
0
, doplněná o segmentový hřebenový světlík s elektronicky 

otvíravým polem, který je navržen z ocelohliníkové konstrukce s výplní polykarbonátové tónové 

desky Makrolon longlife PC. Šířka světlíku je 3,16 m s výškou 0,64 m. 

 

5.3 Mechanická odolnost a stabilita 

 Statický výpočet provedený firmou Lobstav, spol. s.r.o. prokazuje, že objekt je navržen na 

všechny potřebné zatížení a účinky, které jsou na stavbu vyvíjeny a v průběhu výstavby a užívání 

nemohou způsobit: 

- náhlé popřípadě postupné zřícení jednotlivých částí objektu 

- nepřípustné přetvoření a kmitání konstrukce 

- nepřípustné poškození připojených technických zařízení a jiných částí staveb z důsledku deformace 

nosných konstrukcí 

- porušení staveb v míře nepřípustné důsledkem přetížením, výbuchem nebo nárazem 

 

6. Připojení na technickou infrastrukturu 

6.1 Připojovací místa technické infrastruktury 

 Připojovací místa všech inženýrských sítí, jejich umístění a okótování jsou vyznačeny na 

situačním výkrese, který bude doložen v přílohách. 

  

6.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

A) Plynovodní přípojka 

 Stávající STL plynovodní přípojka PE D32 je napojena na stávající STL plynovod PE D63 o 

provozním tlaku 300 kPa. Plynovodní přípojka je ukončena v regulační a měřící stanici (RMS) 

kulovým kohoutem DN1 (HUP). Osazená ve skříni o rozměrech 900x1000x600 mm, krytá dvířky, 

řádně označena a trvale přístupná společně s fakturačním plynoměrem Rombach G 16. Prostor 

plynoměru musí být řádně odvětrán do volného prostoru. Umístění a připojení plynoměru bude 

provedeno v souladu s technickými pravidly TPG 93401. Regulátor tlaku plynu bude osazen v souladu 

s technickými pravidly TPG 609 01. 

 

A1) Venkovní rozvod plynovodu 

 Z regulační a měřící stanice bude vycházet NTL plynovod, který je vedený v zemi v hloubce 1,0 

m a je proveden z trubek PE D63. Křížení a souběh nových inženýrských sítí s plynovodem je v 

souladu s ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. NTL plynovod vedený v 

zemi provedený z trubek PE D63 v délce 30,5 m bude ukončen na fasádě administrativní budově 

spojkou isiflem D 63/2 a kulovým kohoutem G 2 ve výklenku o rozměrech 400x300x250 mm, který 

bude kryt dvířky. Z tohoto místa budou posléze provedeny vnitřní rozvody plynu. 

 

B) Vodovodní přípojka 

 Stavba bude napojena na stávající vodovod PVC 110 – vodovodní přípojkou HDPE 63x5,8, 

délky 12,5 m, která bude součástí výstavby inženýrských sítí. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné 

šachtě o průměru 1200 mm, kde se osadí vodoměrná sestava s vodoměrem Qn=6m
3
/h. Vodoměrná 

šachta bude osazena v zeleném pásu ve vzdálenosti 0,5 m od regulační a měřící stanici (RMS) na 

parcele investora. Nová přípojka vody nemůže být v žádném případě propojena s rozvody z místního 

zdroje (studny). 
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B1) Venkovní rozvod vodovodu 

 Za vodoměrnou sestavou bude napojena venkovní část domovního rozvodu o celkové délce 33,0 

m, která bude ukončena v administrativním objektu v prostoru kotelny uzavíracím ventilem. Vnitřní 

rozvod vody bude napojen za uzavíracím ventilem v prostoru kotelny. 

Pro závlahu zatravněné plochy pozemku, pro přívod vody k WC, pisoárům a výtokovým ventilům 

s připojením na hadici bude veden samostatný rozvod studené vody o délce 11,0 m, který bude 

napojen na nově vybudovanou studnu o průměru 600 mm a hloubce 10 m. Studna bude opatřena 

ponorným čerpadlem 32CVXU. V prostoru kotelny bude na potrubí vedené ze studny osazen tlakový 

spínací ventil pro ovládání čerpadla, tlaková nádoba Maxivarem o objemu 200 l a ovládání na 

spouštění závlahového systému.   

Rozvody vody napojené z vodovodního řádu nesmí být v žádném případě propojeny s rozvody 

z místního zdroje (studny). 

 

C) Kanalizační přípojka 

 Veřejná kanalizace se v místě stavby nenachází, tudíž kanalizační přípojku nezvažujeme. Je zde 

navržena splašková jímka (objemu 27 m
3
) na vyvážení, kde budou svedeny veškeré splaškové vody. 

Jímka pro splaškové vody bude celoplastová (polypropylenová) svařovaná, uzavřená s odnímatelným 

víkem nad terénem. Jímka na vyvážení bude mít objem min. 27m
3
 a půdorysný rozměr 3x5 m. 

 

C1) Venkovní rozvod kanalizace 

 Ležatá kanalizace o celkové délce 54,0 m, která je napojena na už zmíněnou splaškovou jímku, 

bude provedena podle navržených dimenzí z PVC 100, 125 a 150 mm. Pro možnost čištění potrubí 

budou na ležaté kanalizaci osazeny venkovní kontrolní šachtice. 

 

D) Dešťová kanalizace 

 Veškeré dešťové vody budou pomocí odvodňovacích žlabů šířky 650 mm svedeny do dešťové 

jímky, která je umístěna na pozemku investora. Půdorysný rozměr jímky je 7x7 m o objemu 40 m
3
.    

 

E) Elektrická kabelová přípojka 

 Napojení objektu na distribuční síť NN bude provedeno z navrženého kabelového rozvodu 

NAYY 4x150, smyčkovaného v přípojkových skříních SS100 před jednotlivými parcelami. Odtud 

bude propojeno hlavní domovní vedení do elektroměrového rozvaděče RE, který bude vybaven 

hlavním jističem In=100A a nepřímým měřením spotřebované elektrické energie. Přípojková skříň a 

elektroměrový rozvaděč budou umístěny v regulační a měřící stanici (RMS) na parcele investora. 

Délka elektrické kabelové přípojky je 1,3 m. 

 

E1) Venkovní rozvod elektrické energie 

 Z elektroměrového rozvaděče RE bude proveden přívod do hlavního rozvaděče RH, umístěného 

na chodbě 1.NP v administrativní části areálu. Celková délka venkovního rozvodu elektrické energie 

je 35,0 m. 

 

F) Telekomunikační přípojka 

 Objekt bude napojen na veřejnou komunikační síť pomocí telekomunikační přípojky CEPKPFLE 

5x2x0,4 s délkou přípojky 12,0 m v regulační a měřící stanici (RMS). Kapacita telefonních linek je 

v dané lokalitě dostatečná. Je možnost i datové napojení WiFi a ADSL. 

 

F1) Venkovní telekomunikační rozvod 

 Z regulační a měřící stanice bude telekomunikační rozvod CEPKPFLE 5x2x0,4 napojen na 

objekt v administrativní části. Délka venkovního telekomunikačního rozvodu je 31,0 m.  
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7. Dopravní řešení 

7.1 Popis dopravního řešení 

 Pro zásobování objektu SO.02 haly budou sloužit dostatečně široká a vysoká sekční garážová 

vrata pro vjezd nákladních a dodávkových vozidel. Garážová vrata jsou umístěna na severní straně a 

přístup k nim bude po nově vybudované areálové komunikaci. 

 

7.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení dané parcely na dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdem z východní strany z místní 

stávající komunikace šířky 6 m, která je napojena na silnici první třídy I/70H spojující hranice České a 

Slovenské republiky. Nepředpokládá se žádné nové vybudování silniční komunikace. 

 

7.3 Doprava v klidu 

 Pro zaměstnance a návštěvníky firmy bude sloužit 7 parkovacích stání pro osobní vozidla, které 

jsou umístěny ze severní části objektu. 

 

8. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

8.1 Ochrana před hlukem 

 Stavba je materiálově navržena tak, aby byla schopna odolávat ruchu z vnějšího prostředí za 

požadovaných a předepsaných akustických hodnot. 

 

8.2 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 V dané lokalitě bylo naměřeno střední radonové riziko, proto pod podlahovou deskou haly byla 

navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti, která zároveň bude plnit funkci izolace proti radonu. 

Izolace je typu fólie Fatrafol 803, která je z obou stran chráněna geotextílií Netex (min. 300g/m
2
). 

 

8.3 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 Celý areál firmy PRIMARC s.r.o. bude zabezpečen oplocením z drátěného plotu. Výška oplocení 

je uvažována 2,2 m. Z východní strany objektu bude zřízena elektrická vjezdová brána šířky 2,6 m, 

výšky 2,2 m spolu se vstupní brankou šířky 1,3 m a výšky 2 m. 

 

9. Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost je řešena v samostatných oddílech, budou pouze vypsány stručné popisy 

koncepce požární bezpečnosti z hlediska způsobu využití stavby a předpokládaného stavebního řešení: 

- řešení vymezení požárně nebezpečného prostoru a odstupových vzdáleností 

- řešení evakuace osob a zvířat 

- návrh zdrojů požární vody – je navržena požární jímka o objemu 23 m
3
 

- vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením 

- řešení přístupových komunikací k objektu a nástupních ploch pro požární techniku 

Požární odolnost u řešeného objektu haly SO.02 obvodového pláště je min. EW30 DP3, u střešního 

pláště musíme počítat s požární odolností min. EW15 DP1. 

 

10. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

10.1 Terénní úpravy 

 V rámci terénních úprav jsou naplánovány násypy s mírným sklonem od objektu haly. 

 

10.2 Použité vegetační prvky 

 Po dokončení veškerých terénních prací bude v rámci sadových úprav provedeno zatravnění 

ploch kolem objektu. Ve vymezených místech, se předpokládá vysázení nízké a vysoké okrasné 

zeleně. Vysoká okrasná zeleň bude s omezeným růstem 3 až 5 m. 
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11. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

11.1 Vliv stavby na životní prostředí – hluk, voda, ovzduší a půda 

- Životní prostředí, objekty ani pozemky, které se v blízkosti nacházejí, nebudou provozem stavby 

narušovány nad běžný rámec obdobných provozů. 

- Veškeré dešťové vody budou svedeny na pozemek investora. 

- Jelikož v místě stavby není možnost napojení na veřejnou kanalizaci, veškeré splaškové vody budou 

svedeny do jímky na vyvážení. 

- Z hlediska ochrany ovzduší nebude objekt vytvářet do ovzduší žádné škodlivé látky, nebudou 

překročeny max. přípustné hladiny hluku vzduchotechnického zařízení (neuvažuje se noční provoz 

vzduchotechniky) a technologie provozu. 

- Při provozu objektu za předpokladu dodržení všech předpisů nedojde ke kontaminaci prostředí a 

podzemní vody. 

Stavební objekt je navržen v souladu se zákony: 

Zákon č. 175/2014 Sb., kterým se mění zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů  

Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů 

NV č.217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

  

12. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba bude při realizaci a následném provozu navržena tak, aby nedošlo k ohrožení 

obyvatelstva. 
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1. Údaje o místech přepravy, přepravovaném materiálu a dopravním prostředku 

1.1 Označení míst pro převoz stavebního materiálu 

 Novostavba výrobně – montážního a skladovacího areálu firmy PRIMARC, s.r.o. je navržena 

z prefabrikovaného železobetonového skeletu a je situována na okraji obce Sudoměřic v průmyslové 

zóně v blízkosti hranic České a Slovenské Republiky. Na toto místo je naplánováno dodání 

prefabrikovaných prvků vyrobených firmou Prefa Brno a.s. s jejich pobočkou v Hodoníně. Převoz 

materiálu bude zajištěn firmou Easy Logistic, s.r.o., která se zabývá komplexní přepravou 

nadrozměrných nákladů. 

 
Obr. B2-1.1 Označení míst pro převoz stavebního materiálu 

 

1.2 Druh přepravovaného materiálu včetně jeho hmotností a délek 

 Výstavba halového objektu SO.02 v Sudoměřicích je rozdělena na jednotlivé montážní etapy. 

K jednotlivým etapám výstavby prefabrikovaného železobetonového skeletu bude navázáno dodání 

montážních prvků. 

Rozdělení skeletové konstrukce na montážní etapy: 

1) Montáž sloupů – jsou plánované dvě dopravy, hmotnost prvního nákladu je stanovena na 33,955 t, 

hmotnost druhého nákladu na 33,835 t. Nejdelší přepravovaný prvek má délku 8,755 m. 

2) Montáž základových prahů – jsou plánované dvě dopravy, hmotnost prvního i druhého nákladu je 

19,22 t. Nejdelší přepravovaný prvek má délku 5,7 m. 

3) Montáž vazníků – jsou plánované dvě dopravy, hmotnost prvního a druhého nákladu je 29,727 t. 

Vaznice mají délku 17,5 m. 

4) Montáž štítových nosníků a ztužidel – je plánována jedna doprava o hmotnosti nákladu 27,794 t. 

Nejdelší přepravovaný prvek má délku 12,2 m. 

5) Montáž vaznic – při montáži vaznic je celková hmotnost rozdělena na tři dopravy o hmotnostech 

34,583 t, 35,801 t a 35,706 t. Nejdelší přepravovaná vaznice má délku 12,2 m. 

 

1.3 Návrh dopravního prostředku pro převoz stavebního materiálu 

 S ohledem na velkou hmotnost a délku jednotlivých prefabrikovaných prvků byl zvolen dopravní 

prostředek značky MAN s teleskopickým návěsem SAMRO PLATO. Tahač MAN je určen pro 

dálkové a regionální trasy o celkové hmotnosti soupravy 52 t. Návěs SAMRO PLATO má základní 

délku 11,95 m s možností prodloužení na 19,45 m, užitná hmotnost návěsu činí 38 t. 

Celková hmotnost prázdného návěsu s tahačem je stanovena na 15,04 t. 

 

1.4 Celková hmotnost a délka jízdní soupravy při převozu stavebního materiálu 

 Je potřeba v jednotlivých etapách určit max. hmotnost a délku jízdních souprav s ohledem na 

převážený materiál, a poté výsledné hodnoty porovnat s limitními hodnotami pro nadrozměrnou 
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přepravu uvedenou ve vyhlášce č.341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

1) Montáž sloupů 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu prvního nákladu je 48,995 t (15,04+33,995) 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu druhého nákladu je 48,875 t (15,04+33,835) 

- celková délka jízdní soupravy při převozu sloupů (tahač + návěs) je 16,45 m 

Délka návěsu je uvažována základní 11,95 m. 

2) Montáž základových prahů 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu prvního nákladu je 34,24 t (15,04+19,22) 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu druhého nákladu je 34,24 t (15,04+19,22) 

- celková délka jízdní soupravy při převozu základových prahů (tahač + návěs) je 16,45 m 

Délka návěsu je uvažována základní 11,95 m. 

3) Montáž vazníků 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu prvního nákladu je 44,767 t (15,04+29,727) 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu druhého nákladu je 44,767 t (15,04+29,727) 

- celková délka jízdní soupravy při převozu vazníků (tahač + návěs) je 23,5 m        

Délka návěsu při převozu vazníků bude prodloužena na 19,0 m (platí u obou doprav). 

4) Montáž štítových nosníků a ztužidel 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu nákladu je 42,834 t (15,04+27,794) 

- celková délka jízdní soupravy při převozu vazníků (tahač + návěs) je 17,0 m        

Délka návěsu při převozu štítových nosníků a ztužidel bude prodloužena na 12,5 m. 

5) Montáž vaznic 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu prvního nákladu je 49,623 t (15,04+34,583) 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu druhého nákladu je 50,841 t (15,04+35,801) 

- celková hmotnost jízdní soupravy při převozu třetího nákladu je 50,746 t (15,04+35,706) 

- celková délka jízdní soupravy při převozu vaznic (tahač + návěs) je 17,0 m        

Délka návěsu při převozu vaznic bude prodloužena na 12,5 m (platí u obou doprav). 

 

2. Legislativní náležitosti při přepravě nadrozměrného nákladu 

2.1 Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů po silničních komunikacích 

 Po stanovení jednotlivých hmotností a délek jízdní soupravy je zapotřebí porovnat výsledné 

hodnoty s hodnotami limitními pro nadrozměrnou přepravu uvedenou ve vyhlášce č.341/2014 Sb., § 

37, 38, 39. 

Limitní rozměry dané vyhláškou:  

- největší povolená šířka vozidla 2,55 m 

- největší povolená výška vozidla 4,0 m 

- největší dovolená délka tahače s návěsem 16,5 m 

- největší povolená hmotnost silničních vozidel jízdní soupravy 48 t 

Porovnání se skutečnými rozměry při převozu prefabrikovaných prvků: 

Hodnoty, které jsou zvýrazněny červenou barvou, přesahují limitní hodnoty uvedené ve vyhlášce 

Ministerstva dopravy č.341/2014 Sb., §37, 38, 39 a spadají do přepravy nadměrných a nadrozměrných 

nákladů. 

Je tedy zapotřebí získat povolení. V České republice lze povolení získat na základě §25 zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.370/2016 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Údaje potřebné k vydání povolení jsou 

stanoveny v §40 vyhlášky č.104/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška č.338/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů). Po upravení zákona, lze v dnešní době na Ministerstvo dopravy poslat pouze 

formulář s žádostí o povolení k přepravě nadměrného nákladu. Ministerstvo dopravy přezkoumá 

žádost a vydává rozhodnutí o naší přepravě. K přepravě se také vyjadřuje ředitelství dopravní policie 
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ČR. Dle vyhlášky č.341/2014 Sb., §31 v části E, je nutné, aby nadrozměrný náklad následovala min. 

dvě doprovodná vozidla s oranžovými majáky, řidiči budou vybaveni reflexními vestami, světelnou 

signalizací pro zastavení dopravy a vysílačkami pro komunikaci s řidičem převážející nadrozměrný 

náklad. Povolení k přepravě nadrozměrného nákladu je zpoplatněno dle zákona č.634/2004 Sb., o 

správních poplatcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B2-2.1 Vzor tiskopisu s žádostí o povolení k přepravě nadměrného nákladu 
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2.2 Přeprava nadměrného nákladu po mostních konstrukcích 

 Jednou z nejméně důležitých věcí při návrhu dopravní trasy nadrozměrného nákladu je kontrola 

stavebního stavu a zatížitelnosti mostů. Na stránkách www.vars.cz nalezneme systém pro hospodaření 

s mosty, kde podle evidenčních čísel silnic a mostů nalezneme veškeré informace o hledaném mostu. 

Nejdůležitějším vyhledávaným parametrem je zatížitelnost mostů, která se rozděluje dle ČSN 73 6222 

na normální, výhradní a výjimečnou zatížitelnost. 

Normální zatížitelnost (Vn) – je to největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. Vozidla této 

hmotnosti mohou přejíždět most bez dopravních omezení v jakémkoliv libovolném počtu. Provoz 

cyklistů a chodců na daném mostě není omezen. 

Výhradní zatížitelnost (Vr) – je to největší okamžitá celková hmotnost vozidla, která musí přes most 

přejíždět pouze jako jediné vozidlo. Musí být vyloučen provoz ostatních silničních vozidel. Ve 

vyhrazených pásech je provoz cyklistů a chodců zachován.  

Výjimečná zatížitelnost (Ve) – je to největší okamžitá celková hmotnost vozidla, která smí přejet přes 

most pouze za vyloučení veškeré dopravy (včetně cyklistů a chodců). Přejezd je povolen pouze za 

dodržení dalších omezujících opatření (přejezd předepsanou rychlostí, dodržení stanovené stopy). 

Stejným způsobem bylo postupováno ve vyhledávání všech mostů, které se vyskytují na dopravní 

trase z Hodonína do Sudoměřic. Poté na základě hmotností jízdních souprav došlo k zařazení do 

normální, výhradní nebo výjimečné zatížitelnosti mostů. Na základě přiděleného zatížení se odvíjelo 

opatření při přejezdu jízdní soupravy. 

Veškeré opatření u jednotlivých mostů je popsáno v hlavních bodech zájmu navržené dopravní trasy. 

 

3. Návrh dopravní trasy nadrozměrného nákladu 

3.1 Dopravní trasa nadrozměrného nákladu 

 Dopravní trasa mezi Hodonínem a Sudoměřicemi byla navržena tak, aby byla co nejkratší a 

nenarušovala bezpečný provoz na silničních komunikacích se zohledněním na velkou hmotnost a 

délku jízdní soupravy. 

Celková největší délka soupravy s tahačem je stanovena na 23,5 m 

Celková největší hmotnost soupravy je 50,841 t 

Maximální rychlost plně naložené jízdní soupravy je omezena na 40 km/h. 

Délka trasy: 9,9 km, předpoklad doby trvání cesty: 40 min. 

Je také zpracována výkresová část: 

Návrh dopravní trasy nadrozměrného nákladu (viz. výkres č.1) 

Návrh dopravního prostředku pro nadrozměrnou přepravu (viz. výkres č.2), který obsahuje návrh 

jízdní soupravy včetně vykreslení šablony otáčení vozidla s odpovídajícími rozměry a charakter. 

otáčení. 

 
Obr. B2-3.1 Označení trasy pro převoz stavebního materiálu 
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3.2 Určení jednotlivých bodů zájmu 

Bod zájmu A – výjezd z výrobního závodu Prefa Hodonín, Na Výhoně 3527, Hodonín 

Bod zájmu B – odbočení vlevo po silnici II. třídy Měšťanská 

Bod zájmu C – odbočení vpravo na silnici I. třídy 55 

Bod zájmu D – silnice I. třídy 55, most přes trať ČD v obci Rohatec, označení mostu: 55-064a 

Bod zájmu E – silnice I. třídy 55, most přes řeku Moravu před obcí Rohatec, označení mostu: 55-064 

Bod zájmu F – silnice I. třídy 55, most přes trať ČD před obcí Rohatec, označení mostu: 55-063 

Bod zájmu G – silnice I. třídy 55, most přes plavební kanál za obcí Petrov, označení mostu: 55-061 

Bod zájmu H – výjezd ze silnice I. třídy 55 na silnici I. třídy 70H 

Bod zájmu CH, I – odbočení vpravo ze silnice I. třídy 70H a následné odbočení vpravo k místu stavby 

 
Obr. B2-3.2 Označení trasy a jednotlivých bodů zájmu 

 

4. Hlavní body zájmu a jejich ověření z hlediska průjezdnosti 

 Hlavní body zájmu a jejich průjezdnost byly řešeny samostatně v jednotlivých výkresech. 

Průjezdnost všech zatáček byla nasimulována pojezdovými dráhami v programu AUTOTURN. Při 

simulaci trasy bylo použito vozidlo při přepravě největšího prvku. Celková největší délka tahače 

s návěsem byla stanovena na 23,5 m.  

4.1 Bod zájmu A – výjezd z výrobního závodu Prefa Hodonín 

- poloměr zatáčky při simulaci průjezdu vozidla v bodě A je dostačující = bod zájmu A vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu A (viz. výkres č.3) 

 
Obr. B2-4.1 Bod zájmu A 
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4.2 Bod zájmu B – odbočení vlevo po silnici II. třídy Měšťanská 

Při odbočení soupravy vlevo, bude doprava v obou směrech zastavena na dobu nezbytnou pro 

bezpečné projetí nákladní soupravy. 

- poloměr zatáčky při simulaci průjezdu vozidla v bodě B je dostačující = bod zájmu B vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu B (viz. výkres č.4) 

 
Obr. B2-4.2 Bod zájmu B 

 

4.3 Bod zájmu C – odbočení vpravo na silnici I. třídy 55 

Při odbočení soupravy vpravo, se předpokládá omezení odbočovacího pruhu vlevo na silnici I. třídy 

55, zde bude zastavena doprava na dobu nezbytnou pro bezpečné projetí nákladní soupravy. Po 

uvolnění odbočovacího pruhu vznikne dostačující poloměr zatáčky pro odbočení soupravy. 

- poloměr zatáčky při simulaci průjezdu vozidla v bodě C je dostačující = bod zájmu C vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu C (viz. výkres č.5) 

 
Obr. B2-4.3 Bod zájmu C 
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4.4 Bod zájmu D – silnice I. třídy 55, most přes trať ČD v obci Rohatec, označení mostu: 55-064a 

Zatížení mostu:  - normální zatížitelnost  26 t 

    - výhradní zatížitelnost  83 t 

    - výjimečná zatížitelnost  187 t 

Jelikož námi navržená jízdní souprava spadá při přejezdu do výhradní zatížitelnosti mostu, dle 

platných zákonů musí vozidlo přejet přes daný most pouze jako osamocené. Při zastavení obousměrné 

dopravy a přejezdu osamocené soupravy nedojde k ohrožení stability mostu. 

- bod zájmu D vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu D (viz. výkres č.6) 

 
Obr. B2-4.4 Bod zájmu D 

 

4.5 Bod zájmu E – silnice I. třídy 55, most přes řeku Moravu před obcí Rohatec, ozn. mostu: 55-064 

Zatížení mostu:  - normální zatížitelnost  27 t 

    - výhradní zatížitelnost  68 t 

    - výjimečná zatížitelnost  166 t 

Jelikož námi navržená jízdní souprava spadá při přejezdu do výhradní zatížitelnosti mostu, dle 

platných zákonů musí vozidlo přejet přes daný most pouze jako osamocené. Při zastavení obousměrné 

dopravy a přejezdu osamocené soupravy nedojde k ohrožení stability mostu. 

- bod zájmu E vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu E (viz. výkres č.7) 

 
Obr. B2-4.5 Bod zájmu E 
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4.6 Bod zájmu F – silnice I. třídy 55, most přes trať ČD před obcí Rohatec, označení mostu: 55-063  

Zatížení mostu:  - normální zatížitelnost  30 t 

    - výhradní zatížitelnost  60 t 

    - výjimečná zatížitelnost  90 t 

Jelikož námi navržená jízdní souprava spadá při přejezdu do výhradní zatížitelnosti mostu, dle 

platných zákonů musí vozidlo přejet přes daný most pouze jako osamocené. Při zastavení obousměrné 

dopravy a přejezdu osamocené soupravy nedojde k ohrožení stability mostu. 

- bod zájmu F vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu F (viz. výkres č.8) 

 
Obr. B2-4.6 Bod zájmu F 

 

4.7 Bod zájmu G – silnice I. třídy 55, most přes plavební kanál za obcí Petrov, označení mostu: 55-061  

Zatížení mostu:  - normální zatížitelnost  32 t 

    - výhradní zatížitelnost  80 t 

    - výjimečná zatížitelnost  196 t 

Jelikož námi navržená jízdní souprava spadá při přejezdu do výhradní zatížitelnosti mostu, dle 

platných zákonů musí vozidlo přejet přes daný most pouze jako osamocené. Při zastavení obousměrné 

dopravy a přejezdu osamocené soupravy nedojde k ohrožení stability mostu. 

- bod zájmu G vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu G (viz. výkres č.9) 

 
Obr. B2-4.7 Bod zájmu G 



35 
 

4.8 Bod zájmu H – výjezd ze silnice I. třídy 55 na silnici I. třídy 70H 

- poloměr zatáčky při simulaci průjezdu vozidla v bodě H je dostačující = bod zájmu H vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu H (viz. výkres č.10) 

 
Obr. B2-4.8 Bod zájmu H 

 

4.9 Bod zájmu CH, I – odbočení vpravo ze silnice I. třídy 70H a následně znovu vpravo k místu stavby 

Při odbočení soupravy vpravo, bude doprava v obou směrech zastavena na dobu nezbytnou pro 

bezpečné projetí nákladní soupravy. 

- poloměr zatáčky při simulaci průjezdu vozidla v bodě CH, I je dostačující = bod zájmu CH, I| vyhoví 

- ověření průjezdnosti vozidla: Bod zájmu CH, I (viz. výkres č.11) 

 
Obr. B2-4.9 Bod zájmu CH, I 

 

5. Dopravní značení v místě staveniště 

 Na silniční komunikaci, která prochází kolem staveniště, se předpokládá na celou dobu výstavby 

prefabrikované haly omezující dopravní značení pro bezpečný silniční provoz. Veškeré dopravní 

značení uvnitř a vně staveniště je zakresleno v odpovídajícím výkrese. 

- dopravní a bezpečnostní značení na staveništi (viz. výkres č.19) 
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1. Obecné informace o stavbě a území 

1.1 Identifikační údaje o stavbě a území 

Název stavby: Výrobně – montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. 

v Sudoměřicích 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby: Montážní a skladovací hala s administrativou 

Místo stavby: k.ú. Sudoměřice 758818, parcelní č. 2654/138 a 2654/141 

Kraj: Jihomoravský 

Termín výstavby: duben 2017 – předpoklad výstavby 2 roky 

Orientační náklady: 25 000 000,- Kč 

Dotčené parcely: - parcela č.2654/41 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

 - parcela č. 2654/139 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č. 2654/140 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č.2654/98 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

- parcela č. 2654/126 – orná půda, Vlastnické právo – František Procházka, 

Sudoměřice, 696 66 

Kapacitní bilance: Administrativa SO.01 

     - zastavěná plocha: 501,83 m
2
 

     - obestavěný prostor: 3.075,56 m
3 

    Výrobně – montážní a skladovací hala SO.02 

     - zastavěná plocha: 1.548,00 m
2
 

     - obestavěný prostor: 10.584,00 m
3
 

    Zpevněné plochy SO.03 a SO.04 

     - zastavěná plocha: 1.734,58 m
2
 

     - parkovací stání: 254,00 m
2
 

Investor:    firma PRIMARC s.r.o. 

     U Zastávky 147, Ratiškovice 696 02 

     IČO: 60741031 

     tel.: 518 357 588 

Projektant:   Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o. 

     Kasárenská 4, Hodonín 695 01 

     IČO: 65278801 

     tel.: 518 322 124 

Zodp. projektant:  Ing. Miloslav Čech 

 Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, osvědčení č. 15546 dle 

 zákona č. 360/1992 Sb. vydané ČKAIT 

 V seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1300882 

 tel.: 721 110 487 

Zhotovitel:   Prefa Brno a.s. 

     Kulkova 4231/10, Brno – Židenice 61500 

     IČO: 46901078 

     tel.: 541 583 260 

     tel.: 602 167 568 
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1.2 Charakteristika stavby 

 Výrobně – montážní a skladovací hala je dispozičně rozdělena na dvě rozdílné části. Menší část 

haly o půdorysné ploše 227 m
2
 mezi vymezujícími osami A, B bude sloužit jako montážní a 

kompletační prostor hotových výrobků. V těchto místech se budou nacházet montážní stoly, drobná 

montážní technika a příruční skladovací regály sloužící pro kompletaci výrobků. V této části je 

navrženo propojení dveřmi s administrativními prostory za účelem expedice výrobků. 

Druhá část haly o ploše 1282 m
2
 mezi osami B, H bude především sloužit pro skladování hotových 

výrobků a jejich součástí. Zde je navržen prostor pro příjem zboží (osy B, C) s kompresorem a 

nabíječkami. Dále v hale je navržen komunikační prostor (osy 6,7) a hlavní skladovací plocha s regály. 

Hlavní vstup a příjezd kamionové dopravy do objektu je ze severní strany, vedlejší vstup je 

naprojektován ze západní strany.   

 Hrubá vrchní stavba haly v areálu společnosti PRIMARC, s.r.o. v Sudoměřicích je řešena jako 

ŽB prefabrikovaná montovaná konstrukce. Dispozičně se jedná o dvoulodní halu s vrcholem ve 

střední ose (+8,600). Všechny prvky skeletu vyrobí dle individuální zakázky firma Prefa Brno a.s. - 

provozovna Hodonín, která taktéž bude zajišťovat dopravu prvků na místo stavby. 

Objekt haly je založen na železobetonových monolitických základových patkách v hloubce základové 

spáry (-2,000), do kterých budou zapuštěny ŽB prefabrikované kalichy. Po obvodu bude půdorys haly 

lemován ŽB prefabrikovanými základovými prahy o průřezu 150x800 mm. Vrchní část hrubé stavby 

bude tvořena ŽB nosnými sloupy s vybráním o rozměrech 400x400 mm (umístěny v rozích a ve 

střední části haly) a 400x300 mm (umístěny po obvodě haly), které budou osazeny do ŽB 

prefabrikovaných kalichů základových patek. Nosná střešní konstrukce bude tvořena hlavními ŽB 

prefabrikovanými vazníky tvaru T, o rozměrech 400/1300/17500 mm, kdy umístění jednotlivých 

vazníků v polích je ve vzdálenosti po á 12,0 m. Dalšími prvky jsou krajní štítové nosníky průřezu 

150x400 mm (umístěny v čelních štítech haly) a obvodové ztužidla průřezu 400x300 mm. Na příčných 

hlavních nosných ŽB vazníkách budou osazeny podélné ŽB prefabrikované vaznice kónického 

průřezu 180x350 a 600 mm pro následné ukotvení střešního pláště. 

Střešní a obvodový plášť je navržen ze sendvičových tepelně izolačních PUR – panelů Kingspan, 

tloušťky 80 mm. Na obvodový plášť je navržen panel typu Kingspan KS 1000 TF, na střešní plášť 

potom Kingspan KS 1000 RW. 

Střecha je sedlového tvaru o sklonu 6
0
, doplněná o segmentový hřebenový světlík s elektronicky 

otvíravým polem, který je navržen z ocelohliníkové konstrukce s výplní polykarbonátové tónové 

desky Makrolon longlife PC. Šířka světlíku je 3,16 m s výškou 0,64 m. 

 

1.3 Charakteristika staveniště 

 Novostavba výrobně – montážního a skladovacího areálu firmy PRIMARC, s.r.o. je navržena na 

parcelách 2654/138 a 2564/141, které jsou ve vlastnictví investora. Ostatní sousedící dotčené parcely 

nebudou při výstavbě využívány. Zabezpečení stavebního pozemku bude provedeno ze tří stran z nově 

vybudovaného drátěného systémového oplocení výšky 2,2 m. Přístup na stavební pozemek v době 

výstavby bude umožněn a upraven z východní strany ze stávající místní živičné komunikace mobilním 

oplocením s bránou. Po dokončení realizace objektu se mobilní oplocení demontuje a bude nahrazeno 

již zmíněným systémovým oplocením s ocelovou posuvnou vjezdovou bránou a vedlejší 

jednokřídlovou vstupní brankou.  

 Je potřeba mít také vybudovanou regulační a měřící stanici, kde budou napojeny a ukončeny 

přípojky nově navržených a stávajících inženýrských sítí. Součástí výstavby inženýrských sítí je také 

provedení vodovodní přípojky, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě s vodoměrnou sestavou. 

 Před montáží hrubé stavby skeletu (objekt haly už založen na ŽB monolitických základových 

patkách se zapuštěnými ŽB prefabrikovanými kalichy), se také počítá s již vybudovanou základovou 

deskou administrativní části objektu SO.01 (ze základové desky budou vystupovat rozvody 

kanalizace, které budou řádně zakryty a svedeny do již vybudované splaškové jímky a rozvod vody, 

ukončený nad základovou deskou uzavíracím ventilem a zabezpečený v zimním období proti mrazu). 
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2. Zpevněné staveništní plochy 

2.1 Příjezdová komunikace 

 Napojení dané parcely na dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdem z východní strany z místní 

stávající živičné komunikace šířky 6 m, která je napojena na silnici první třídy I/70H spojující hranice 

České a Slovenské republiky. Nepředpokládá se žádné nové vybudování silniční komunikace. 

Na silniční komunikaci, která prochází kolem staveniště, se předpokládá na celou dobu výstavby 

omezující dopravní značení pro bezpečný silniční provoz. Veškeré dopravní značení staveniště je 

zakresleno v odpovídajícím výkrese. 

- dopravní a bezpečnostní značení na staveništi (viz. výkres č.19) 

 

2.2 Zpevněné plochy staveniště 

 V začátku výstavby po sejmutí ornice, je potřeba v místech budoucí areálové komunikace SO.03 

a objektu haly SO.02 zhutnit zemní pláň na Edef = 45Mpa, kdy kontrola zhutnění bude provedena dle 

statické zatěžovací zkoušky. Po zhutnění dojde k násypu štěrkové drti v tloušťce 100 mm, frakcí 0-63 

mm. Štěrkový násyp bude sloužit jako podkladní vrstva pro další etapy výstavby objektů SO.02 a 

SO.03. Celková zpevněná plocha staveniště je odhadována 2990 m
2
. 

V místě, které je určené pro vjezd na staveniště, dojde ke křížení se staveništními sítěmi. Zde je 

potřeba sítě ochránit silničními panely, které budou skládány na vazbu o celkové ploše 123 m
2
. 

Na staveništi se předpokládá vybudování nového drátěného plotu, aby nedocházelo k poškození 

jednotlivých částí oplocení, je stanovena min. vzdálenost 0,8 m od veškerého zařízení staveniště 

včetně násypu ze štěrkové drti. 

 

Silniční panel H = 215 mm     

           IZD 300/200/22  

           Hmotnost: 3225 kg 

           Délka: 3000 mm 

           Šířka: 2000 mm 

           Výška: 215 mm    

           Počet kusů: 21 ks 

        

 

 

 

 

Obr. B3-2.2 Silniční panel 

 

2.3 Parkovací plochy 

 Parkovací plocha pro osobní a malá užitková vozidla byla zřízena na severní straně staveniště o 

celkové ploše 132 m
2
. Při jednotlivých etapách dodávky prefabrikovaných prvků, bude na části 

staveništního parkoviště dočasný zákaz parkování vozidel z důvodu bezpečného otočení nákladní 

soupravy. V předpokládaný den dodávky bude vyvěšeno na oplocení u staveništního parkoviště tabule 

se zákazem parkování. 

 

2.4 Dočasné skládky materiálu 

 Na jižní straně staveniště je vymezen prostor pro dočasné uložení ornice o celkové ploše 1043,6 

m
2
, max. výška skladování ornice je 1,5 m. Je potřeba dát pozor, aby uložení ornice bylo od nově 

vybudovaného oplocení min. 1,6 m. Montáž halového objektu proběhne přímo z nákladního vozidla, 

tudíž se nepředpokládají dočasné skládky prefabrikovaných prvků. Je pouze počítáno se skládkou 

dvou základových prahů umístěných ve specializovaných stojanech. Umístění základových prahů na 

staveništi je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. 
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3. Zdroje energií na staveništi 

3.1 Připojovací místa technické infrastruktury 

 Před započetím veškerých prací se počítá s vybudováním regulační a měřící stanice (RMS), kde 

budou svedeny přípojky inženýrských sítí. Bude zde napojena elektrická kabelová přípojka NAYY 

4x150, stávající STL plynovodní přípojka PE D32 (ukončena HUP) a telefonní přípojka CEPKPFLE 

5x2x0,4. Součástí výstavby inženýrských sítí je také provedení vodovodní přípojky HDPE 63x5,8, 

která bude ukončena ve vodoměrné šachtě s vodoměrnou sestavou. 

 

Regulační a měřící stanice (RMS)

 
Obr. B3-3.1 Půdorysný pohled napojení inženýrských sítí v RMS 

 

 
Obr. B3-3.1.1 3D model regulační a měřící stanice (RMS) 

 

3.2 Zdroj elektrické energie 

 Rozvod elektrická energie po staveništi bude veden přes RMS do hlavního staveništního 

rozvaděče umístěného tak, aby byl snadný přístup k napojení staveništních buněk, míchacího centra, 

osvětlení a dalších přístrojů. Rozvod pro napojení staveništních buněk bude veden v zemi (drážka 

hluboká 0,4 m) a ochráněn proti mechanickému poškození chráničkou Ø 50 mm. 
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Staveništní rozvaděč série MULTI-EL 

 

         Specifikace skříně: 

         Rozměry: 640x1060 mm 

         Krytí skříně: IP44 

         Materiál: polyetylén 

         Barva: černá 

         Měření: elektroměr do 63A 

         Průmyslové zásuvky: 4x5/32A 

         Zásuvky 230V/16A: 4 

         Proudový chránič: 1xFl 4/40/0,03A 

         Jištění: 4x1/16A, 4x3/32A 

         Připojení: kabelem      

 

 

 

 

 

Obr. B3-3.2 Staveništní rozvaděč MULTI-EL 

 

Prodlužovací kabel CEE, 32A 

Prodlužovací kabel bude použit pro napojení od RMS k hlavnímu staveništnímu rozvaděči a posléze 

propojen se staveništními buňkami. 

 

         Krytí: IP44 

         Připojení typu A (příp. výstup): CEE spojka 

         Připojení typu A (příp. vstup): CEE zástrčka 

         Barva: černá 

         Místo použití: exteriér 

         Typ kabelu podle DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm
2 

         Typ konektoru: rovný 

         Kabelové použití: proud
 

         Délka kabelu: 35 m 

 

Obr. B3-3.2.1 Prodlužovací kabel CEE 

 

Dvoustěnná ochranná trubka DUOFLEX 

 

         Vnější průměr: Ø 50 mm   

         Montážní teplota: od -5
0
C do +50

0
C 

         Provozní teplota: od -40
0
C do +70

0
C 

         Spojování trubek: pomocí násuvných spojek 

         Délka: 35 m 

 

 

 

 

Obr. B3-3.2.2 Ochranná trubka DUOFLEX 
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Bubnová prodlužovačka 50 m, 4 zásuvky 230V 

Pro připojení menšího elektrického nářadí bude sloužit bubnová prodlužovačka 230V. 

 

         Připojení: 4x zásuvka 230V 

         Typ kabelu: vodič (PVC) H05VV-F3G, 1,5 mm
2 

         5A max./1100W navinutý 

         16A max./3000W plně rozvinutý 

         Délka kabelu: 50 m 

         Počet ks: 2x 

 

 

 

 

Obr. B3-3.2.3 Bubnová prodlužovačka 

 

3.3 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Výpočet spotřeby energie se vypočítá dle následujícího vzorce: 

                                

S – max. současný zdánlivý příkon 

K – koeficient ztrát napětí v síti = 1,1 kW 

P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 

P2 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 

P3 – součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 

0,5 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení a topidel 

0,8 – koeficient současnosti elektrických motorů 

 

P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 

Stroje elektromotorů Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 

Membránové čerpadlo 

INOMATM8 
0,55 2 1,1 

Míchadlo MINI 

MIX1000 
1 2 2 

Úhlová bruska  

WX 24-230 QUICK 
2,4 1 2,4 

Ponorný vibrátor ENAR 

AVMU 
2,3 1 2,3 

Svářečka SG 120 A 4,3 1 4,3 

Vysokotlaký čistič 2,5 1 2,5 

Kotoučová pila BOSCH 2,2 1 2,2 

P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů 16,8 

 

P2 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 

Vnitřní osvětlení a 

topidla 
Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 

Buňka vrátnice 1,036 1 1,036 

Šatny 2,072 2 4,144 

Sanitární buňky 3,704 1 3,704 

Buňka stavbyvedoucích 4,144 1 4,144 

P2 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 13,028 
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P3 – součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 

Vnější osvětlení Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 

Halogenové svítidlo 0,5 3 1,5 

P3 – součet výkonů venkovního osvětlení 1,5 

 

                                

                                              = 25,8 kW 

V etapě montovaného skeletu je nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště 

stanoven na hodnotu 25,8 kW. 

 

3.4 Zdroj vody 

 V průběhu výstavby montované haly se počítá s již vybudovanou základovou deskou 

administrativní části objektu SO.01. Nad touto základovou deskou v místech budoucí kotelny bude v 

chráničce vyvedena venkovní část domovního rozvodu a ukončena uzavíracím ventilem. Na tento 

vývod poté bude osazen kulový kohout s redukcí (3/4") pro napojení zahradní hadice s rozprašovací 

pistolí dlouhé 50 m, která bude sloužit pro provozní účely staveniště. 

Počítá se také s napojením dvou sanitárních buněk. Napojení se provede za vodoměrnou šachtou 

pomocí redukovaného T kusu 63-50, na který bude připojeno potrubí SDR11-PE100 50x4,6 mm a 

svedeno k sanitárním buňkám. Potrubí je umístěno v chráničce Ø 60 mm do nezámrzné hloubky 0,8 

m. Po dokončení stavby a odpojení sanitárních buněk od přívodu vody, je nutností na redukovaný T 

kus připojit zátku. 

 

PROFI Redukce JDN 63-3/4“ kohout 

 

         Materiál: plast, kov, guma     

         Komponenty: adaptér DN 63 jemný závit  

         Komponenty: vnitřní závit 3/4", kohout kulový 3/4" 

         Těsnění: 3x 

         Počet ks: 1x 

 

Obr. B3-3.4 Redukce s kohoutem 3/4" 

 

Zahradní hadice s příslušenstvím 50 m 

 

         Délka hadice: 50 m 

         Provozní tlak: 5 bar 

         Adaptér: 1/2" i 3/4" 

         Příslušenství: rozprašovací pistole + zahradní naviják 

 

 

 

 

 

Obr. B3-3.4.1 Zahradní hadice 
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Redukovaný T kus 63-50 + zátka 50 

 

         Označení: TR 63-50 

         Počet ks: 1x 

 

 

 

 

Obr. B3-3.4.2 T kus 63-50 + zátka 50 

 

Vodovodní tlakové potrubí SDR11-PE100 

         Rozměr: 50x4,6 mm, černé s modrými pruhy 

         Délka: 50 m 

 

 

Obr. B3-3.4.3 Vodovodní potrubí 

 

Dvoustěnná ochranná trubka DUOFLEX 

 

         Vnější průměr: Ø 60 mm   

         Montážní teplota: od -5
0
C do +50

0
C 

         Provozní teplota: od -40
0
C do +70

0
C 

         Spojování trubek: pomocí násuvných spojek 

         Délka: 50 m 

 

 

 

 

Obr. B3-3.4.4 Ochranná trubka DUOFLEX 

 

3.5 Výpočet spotřeby vody 

Je spočítáno také potřebné množství vody pro hygienické a sociální účely. 

Spotřeba vody se vypočítá dle vzorce: 

                    

Qn – spotřeba vody (l/s) 

Pn – potřeba vody za den (l/den) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána (h) 

 

Pn – voda pro hygienické a sociální účely (l/den) 

Potřeba vody pro Měrná jednotka Celkový počet 

zaměstnanců 

Norma spotřeby 

na zaměstnance 

(l/den) 

Potřebné 

množství vody 

(l/den) 

Hygienické účely: 1 zaměstnanec 8 40 320 

Sprchování: 1 zaměstnanec 8 45 360 

Celkem: 680 
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                       0,064 l/s 

Maximální potřeba vody pro etapu montáže haly je vypočítána na 0,064 l/s. Jmenovitá světlost potrubí 

pro připojení k sanitárním buňkám nebyla přiřazována, neboť v technických listech sanitárních buněk 

je připojení stanoveno na DN50. 

 

4. Objekty zařízení staveniště 

 Všechny obytné, hygienické a skladovací buňky jsou na staveniště přivezeny nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou požadované nosnosti. Buňky budou usazeny na dřevěných 

hranolkách o velikosti 100x100 mm a připravenou vodorovnou plochou v toleranci +/- 10 mm na 

každý kontejner. 

Pozice všech objektů zařízení staveniště je zakreslena na výkrese zařízení staveniště. 

- zařízení staveniště (výkres č.12) 

4.1 Obytné buňky 

 Na staveniště budou přivezeny obytné buňky typu PEGAS. 

 

Vrátnice/ostraha – typ buňky 5/0 

Rozměr: 3000x2438x2820 mm 

Technické parametry a vybavení buňky: 

- 1 ks venkovní přívod 380V/32A 

- 1 ks venkovní vývod 380V/32A 

- 1 ks rozvodná krabice 2x16A, 1x10A 

- 1 ks zářivka 1x36W s vanou 

- 2 ks zásuvek 

- 1 ks zásuvka na topení 

- 1 ks vypínač 

- 1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 

- 1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé, předokenní plastová roleta 

- 2ks plastové okno 1800/1200 mm, s výdejním oknem, bílé, předokenní roleta 

- 1ks elektrický přímotop 1 kW 

- 1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B3-4.1 Obytná buňka 5/0 (vrátnice/ostraha) 
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Společná kancelář stavbyvedoucího a mistra – typ buňky 4/0 DUO 

Rozměr: 6058x4891x2820 mm 

Technické parametry a vybavení buňky: 

- 2 ks venkovní přívod 380V/32A 

- 2 ks venkovní vývod 380V/32A 

- 2 ks rozvodná krabice 2x16A, 1x10A 

- 4 ks zářivka 1x36W s vanou 

- 4 ks zásuvek 

- 2 ks zásuvka na topení 

- 2 ks vypínač 

- 2 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 

- 2 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé, předokenní plastová roleta 

- 2 ks elektrický přímotop 2 kW 

- 2 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B3-4.1.1 Obytná buňka 4/0 DUO (kancelář stavbyvedoucího a mistra) 

 

Šatny zaměstnanců – typ buňky 1/0  

Rozměr: 6058x2438x2820 mm 

Počet kusů: 2x 

Technické parametry a vybavení buňky: 

- 1 ks venkovní přívod 380V/32A 

- 1 ks venkovní vývod 380V/32A 

- 1 ks rozvodná krabice 2x16A, 1x10A 

- 2 ks zářivka 1x36W s vanou 

- 2 ks zásuvek 
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- 1 ks zásuvka na topení 

- 1 ks vypínač 

- 1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 

- 1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé, předokenní plastová roleta 

- 1 ks elektrický přímotop 2 kW 

- 1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B3-4.1.2 Obytná buňka 1/0 (šatny zaměstnanců) 

 

4.2 Hygienické buňky 

 Pro hygienické potřeby zaměstnanců budou sloužit dvě sanitární buňky. Veškeré splaškové vody 

z těchto buněk jsou svedeny do fekálních tanků umístěnými pod hygienickými buňkami. Odčerpání 

fekálního tanku bude probíhat dle potřeby, každý týden je potřeba kontrolovat naplnění tanku. 

 

Sanitární buňka velká – typ buňky 1/S  

Rozměr: 6058x2438x2820 mm 

Technické parametry a vybavení buňky: 

- jmenovitá světlost potrubí pro připojení vody k sanitárním buňkám je DN50 

- 1 ks venkovní přívod 380V/32A 

- 1 ks venkovní vývod 380V/32A 

- 1 ks rozvodná krabice 2x16A, 1x10A 

- 2 ks zářivka 1x36W s vanou 

- 1 ks skleněné stropní světlo 1x60W 

- 3 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu 

- 2 ks zásuvka na topení 

- 2 ks vypínač 

- 1 ks plastové okno 600/400 mm, sklopné, bílé 

- 2 ks elektrický přímotop 2 kW 

- 1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

- 1 ks vnitřní dveře 800/2000 mm 

- 4 ks sprchová kabina s plastovým závěsem 

- 2 ks umývací žlab se 3 místy 

- 1 ks ohřívač vody 400 l 

- 1 ks podlaha PVC vana 
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Obr. B3-4.2 Sanitární buňka velká 1/S 

 

Fekální tank – typ 1/F  

Rozměr: 6058x2438 mm 

Technické parametry: 

Objem fekálního tanku je 10 m
3
 

- umístěn na terénu pod sanitární buňkou 1/S a opatřen příslušnými schůdky pro vstup do buňky 

- 2x vstupní/přívodní otvory 

- 1x výstupní/vybírací otvor s klapkou nebo šroubením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B3-4.2.1 Fekální tank 1/F 

 

Sanitární buňka malá – typ buňky 4/S  

Rozměr: 3000x2438x2820 mm 

Technické parametry a vybavení buňky: 

- jmenovitá světlost potrubí pro připojení vody k sanitárním buňkám je DN50 

- 1 ks venkovní přívod 380V/32A 

- 1 ks venkovní vývod 380V/32A 

- 1 ks rozvodná krabice 2x16A, 1x10A 

- 2 ks zářivka 1x36W s vanou 

- 2 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu 
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- 1 ks zásuvka na topení 

- 2 ks vypínač 

- 2 ks plastové okno 600/400 mm, sklopné, bílé 

- 1 ks elektrický přímotop 2 kW 

- 1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

- 1 ks vnitřní dveře 800/2000 mm 

- 1 ks WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír 

- 1 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) 

- 1 ks sprchová kabina s plastovým závěsem 

- 1 ks ohřívač vody 80 l 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B3-4.2.2 Sanitární buňka malá 4/S 

 

Fekální tank – typ 2/F  

Rozměr: 3000x2438 mm 

Technické parametry: 

Objem fekálního tanku je 5 m
3
 

- umístěn na terénu pod sanitární buňkou 4/S a opatřen příslušnými schůdky pro vstup do buňky 

- 2x vstupní/přívodní otvory 

- 1x výstupní/vybírací otvor s klapkou nebo šroubením 

 

4.3 Skladovací buňky 

 Pro hrubou stavbu montované haly budou zajištěny dvě skladovací buňky. Jedna z nich bude 

sloužit ke skladování drobné mechanizace a ručního nářadí a druhá pro pomocný materiál. 

 

Buňka pro umístění nářadí a pomocného materiálu – typ 1/P 

Rozměr: 6058x2438x2820 mm 

Objem: 32,8 m
3
 

Počet kusů: 2x 

Technické parametry: 

- 1 ks dvoukřídlová ocelová vrata 2290/2295 mm s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním 

- 4 ks závěrná tyč 

- 4 ks pákové madlo s otvory na zámek 
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Obr. B3-4.3 Buňka pro umístění nářadí a pomocného materiálu 1/P 

 

4.4 Kontejnery na likvidaci odpadů 

 V průběhu etapy montované haly budou vznikat odpady, které musí být (podle zákona 

č.223/2015 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) likvidovány. Na 

základě toho bude staveniště vybaveno dvěma výklopnými kontejnery na beton a železo. Odvoz na 

skládku bude dle dohody. 

 

Výklopný kontejner 

 

         Celkové rozměry: 1060x900x1200 mm 

         Rozměry kontejneru: 700x660x1200 mm 

         Objem: 300 l 

         Nosnost: 300 kg 

         Materiál: silný ocelový plech 

         Počet kusů: 2x 

          - vozík je vybaven bytelným držadlem 

         - dvě pevná gumová kola o průměru 250 mm 

         - jedno otočné kolo s brzdou o průměru 200 mm 

 

Obr. B3-4.4 Výklopný kontejner 

 

V zařízení staveniště jsou taktéž umístěny plastové kontejnery na tříděný a komunální odpad. Na 

všech kontejnerech bude umístěn popis odpadu s číselným kódem. Odvoz na skládku bude dle 

dohody. 

Plastový kontejner o objemu 1100 l 

       

         Objem: 1100 l 

         Počet kusů: 4x 

         Modrý kontejner: papír, kartóny 

         Žlutý kontejner: plasty 

         Zelený kontejner: sklo 

         Hnědý kontejner: bioodpad  

         - plast kontejneru odolný vůči UV záření 

 

Obr. B3-4.4.1 Plastový kontejner 1100 l 
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4.5 Oplocení staveniště 

 Jelikož celková vzdálenost obvodu staveništního oplocení je cca 323,5 m, byla navrhnuta 

varianta vybudovat ze tří stran staveniště nové systémové oplocení (SO.11) oproti provizornímu a tím 

ušetřit investorovy náklady na tuto položku. Je ale potřeba dbát velké opatrnosti na to, aby 

nedocházelo k poškození jednotlivých částí oplocení v průběhu výstavby. Přístup na stavební pozemek 

tudíž bude umožněn a upraven z východní strany ze stávající místní živičné komunikace mobilním 

oplocením s bránou o výšce 2,0 m. Po dokončení realizace objektu se mobilní oplocení demontuje a 

bude nahrazeno již zmíněným systémovým oplocením s ocelovou posuvnou vjezdovou bránou a 

vedlejší jednokřídlovou vstupní brankou. 

 

Mobilní plot rámový R184 

Délka: 3,455 m 

Celková výška: 2 m 

Vertikální trubka: 42x1,5 mm 

Horizontální trubka: 27x1,3 mm 

Oka výplně: 300x100 mm 

Síla drátu: 4,3x4,3 mm 

Hmotnost: 19 kg 

Povrchová úprava: zinkováno před svařením 

Příslušenství: - nosná patka plastová 21 kg 

   - zajišťovací spona 10x60 

   - pant na branku a bránu 

   - pojezdové kolečko brány 

Celková délka mobilního oplocení: 96 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B3-4.5 Mobilní oplocení R184 včetně příslušenství 

 

5. Osvětlení staveniště 

 Osvětlení staveniště je zajištěno pomocí tří reflektorů umístěných na staveništních buňkách 

vrátnice, stavbyvedoucího a buňce pro sociální zařízení. Ovládání osvětlení je pomocí soumrakových 

čidel. Je možnost také napojení mobilního reflektoru pomocí bubnové prodlužovačky na rozvod 

elektrické energie. 
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6. Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště je řešeno vsakem do terénu. Žádné opatření není potřeba realizovat. 

 

7. Požární zabezpečení 

 Požární zabezpečení na staveništi bude řešeno pomocí hasících přístrojů s práškovou náplní ABC 

s hasící schopností 34A. Tyto práškové hasící přístroje jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení 

pod proudem, také pro hašení benzínu, nafty a jiných pevných materiálů. Hasící přístroje s náplní 6 kg 

budou umístěny v buňkách stavbyvedoucího, v šatnách zaměstnanců a také v kontejnerech pro 

skladování nářadí a materiálu. Na každé z těchto buněk bude osazena tabulka znázorňující výskyt 

hasícího zařízení. Pro zásah hasičského záchranného sboru je možnost využití podzemního hydrantu, 

který je vzdálený od místa staveniště cca 50 m. 

 

Práškový hasící přístroj ABC s hasící schopností 34A  
-  přenosný hasící přístroj s manometrem a držákem. 

- možnost opakovaného plnění a použití 

 

         Hmotnost hasiva: 6 kg 

         Hasivo: FUREX ABC STANDART 

         Výtlačný prostředek: dusík 

         Teplotní rozsah použití: -30
0
C - +60

0
C 

         Max. hmotnost: 9,9 kg 

         Počet kusů: 5x 

       

 

 

 

Obr. B3-7 Přenosný hasící přístroj ABC 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

 Před započetím jakýkoliv nových prací musí být zaměstnanci seznámeni s předpisy BOZP a 

možnými všemi riziky, které na staveništi v průběhu prací mohou nastat. Dále je potřeba, aby každá 

osoba byla vybavena OOPP určené k výkonům jeho práce. Je potřeba všechny náležitosti o seznámení 

BOZP a používání OOPP stvrdit podpisem každého pracovníka. 

Staveniště je také řádně označeno bezpečnostními a informačními tabulemi u vjezdů a vstupů na 

staveniště a také umístěním bezpečnostních značek v ohrožených prostorech. 

Vše zakresleno ve výkrese: Dopravní a bezpečnostní značení na staveništi (výkres č.19) 

 Na staveništi jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci povinni dodržovat bezpečnostní nařízení dle 

zákonů a vyhlášek: 

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

NV č.136/2016 Sb., kterým se mění zákon č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

NV č.93/2012 Sb., kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění nařízení vlády č.68/2010 Sb.. 

Vyhláška č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

NV č. 405/2004 Sb., kterým se mění NV č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí na staveništi 

 Při realizaci stavby je důležité dodržovat zákony, které minimalizují její vliv na životní prostředí. 

Budou zejména dodržovány tyto zákony: 

Zákon č.223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č.93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Zákon č.369/2016 Sb., kterým se mění zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č.39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

NV č.217/2016 Sb., kterým se mění NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 

10. Kalkulace ceny zařízení staveniště 

 

ZS 
Doba 

(měsíc) 

Pronájem 

(Kč/měsíc) 

Montáž + 

demontáž 

(Kč) 

Doprava 

(Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Mobilní oplocení 

(96m) 
1 

56 Kč/bm/měsíc 

5376,- 
3100,- 550,- 9026,- 

Vrátnice/ostraha 

typ buňky 5/0  
1 2700,- 1650,- 950,- 5300,- 

Dvojbuňka 

typ buňky 4/0 DUO 
1 5200,- 2300,- 1250,- 8750,- 

Šatna zaměstnanců 

typ buňky 1/0 
1 2x3900,- 2x1800,- 2x950,- 13500,- 

Sanitární buňka 

(velká), typ 1/S 
1 5800,- 1800,- 950,- 8550,- 

Sanitární buňka 

(malá), typ 4S 
1 4200,- 1800,- 950,- 6950,- 

Fekální tank, typ 1F 1 1600,- 1300,- 950,- 3850,- 

Fekální tank, typ 2F 1 1100,- 1300,- 950,- 3350,- 

Skladovací kontejner 

pro nářadí a mat. 
1 2x2650,- 2x1800,- 2x950,- 10800,- 

Hlavní staveništní 

rozvaděč 

Firma 

vlastní 

Pořizovací cena: 

9535,- 
1000,- - 1000,- 

Staveništní sítě 

voda (délka 50 m) 
- - 248 Kč/bm - 12400,- 
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Staveništní sítě 

elektřina (délka 35 m) 
- - 175 Kč/bm - 6125,- 

Silniční panely 

(21 ks) 

Firma 

vlastní 

Cena za 1 ks: 

2400,- 
5500,- 2000,- 7500,- 

Likvidace odpadů 

(železo a beton) 
1 

Cena za měsíc 

2x800,- 

Odvoz 2x do 

týdne 
- 1600,- 

Likvidace odpadů 

(komunální odpad) 
1 

Cena za měsíc 

2x400,- 

Odvoz 2x do 

týdne 
- 800,- 

Celkem  99501,- 

 

Celková součtová cena na zařízení staveniště byla stanovena na 99501 Kč. 

Cenové položky jsou napočítány na 1 měsíc pronájmu, výstavba hrubé části skeletu bude probíhat 10 

dní, je tedy možné stanovit pro etapu montáže pouze třetinovou cenu z částky 99501 Kč, což činí 

výslednou částku 33167 Kč. 

V cenové položce u fekálních tanků v montáži a demontáži je započítáno i jedno vyprázdnění tanků. 

Hlavní staveništní rozvaděč a silniční panely má firma ve svém vlastnictví, u těchto položek byla 

napočítána pouze cena za montáž/demontáž a dopravu.  

Staveništní sítě vody a elektřiny jsou počítány na 1 bm, kde je započítáno hloubení rýh, materiál, 

zásyp a následné odstranění staveništních sítí. 
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1. Obecné informace o stavbě a území 

1.1 Identifikační údaje o stavbě a území 

Název stavby: Výrobně – montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. 

v Sudoměřicích 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby: Montážní a skladovací hala s administrativou 

Místo stavby: k.ú. Sudoměřice 758818, parcelní č. 2654/138 a 2654/141 

Kraj: Jihomoravský 

Termín výstavby: duben 2017 – předpoklad výstavby 2 roky 

Orientační náklady: 25 000 000,- Kč 

Dotčené parcely: - parcela č.2654/41 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

 - parcela č. 2654/139 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č. 2654/140 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č.2654/98 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

- parcela č. 2654/126 – orná půda, Vlastnické právo – František Procházka, 

Sudoměřice, 696 66 

Kapacitní bilance: Administrativa SO.01 

     - zastavěná plocha: 501,83 m
2
 

     - obestavěný prostor: 3.075,56 m
3 

    Výrobně – montážní a skladovací hala SO.02 

     - zastavěná plocha: 1.548,00 m
2
 

     - obestavěný prostor: 10.584,00 m
3
 

    Zpevněné plochy SO.03 a SO.04 

     - zastavěná plocha: 1.734,58 m
2
 

     - parkovací stání: 254,00 m
2
 

Investor:    firma PRIMARC s.r.o. 

     U Zastávky 147, Ratiškovice 696 02 

     IČO: 60741031 

     tel.: 518 357 588 

Projektant:   Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o. 

     Kasárenská 4, Hodonín 695 01 

     IČO: 65278801 

     tel.: 518 322 124 

Zodp. projektant:  Ing. Miloslav Čech 

 Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, osvědčení č. 15546 dle 

 zákona č. 360/1992 Sb. vydané ČKAIT 

 V seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1300882 

 tel.: 721 110 487 

Zhotovitel:   Prefa Brno a.s. 

     Kulkova 4231/10, Brno – Židenice 61500 

     IČO: 46901078 

     tel.: 541 583 260 

     tel.: 602 167 568 
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2. Návrh strojní sestavy 

 Strojní sestavu pro montovanou halu jsem se snažil navrhnout tak, aby nedošlo 

k naddimenzování jednotlivých strojů a tím prodražení celé stavby. 

Pro etapu montáže železobetonové montované haly jsou navrženy tyto stroje a zařízení: 

 

Nákladní auto       TAHAČ MAN-5490   

 

Teleskopický návěs      SAMRO PLATO 

 

Autojeřáb        GROVE GMK 3060 

 

Autodomíchávač      T185 AM 169 6x6 

 

Terénní stříhací plošina     COMPACT 12 DX 

 

Digitální teodolit      GEOFENNEL FET 

 

Nivelační přístroj      PNAL 24 

 

Membránové čerpadlo     INOMAT M8 

 

Ponorný vibrátor      ENAR AVMU 

 

Svářečka        SG 120 A 

 

Míchadlo        MINI MIX 1000 

 

Úhlová bruska       WX 24-230 QUICK 

 

Kotoučová pila       BOSCH GKS 85 

 

Stavební kolečka      SÉRIE 98000 

 

Kbelík plastový      16 L 

 

Zednická lžíce       EURONÁŘADÍ 

 

Zednická naběračka      EURONÁŘADÍ 

 

Zednické hladítko      EURONÁŘADÍ     

 

Vodováha        YATO 3 

 

Kladivo velké       PROFI 

 

Stavební lopata      ERGONOMIC 

 

Svinovací metr       STANLEY 

 

Nylonové pásmo 

 

Značkovací sprej, tužky 

 

Vysokotlaký čistič      KARCHER K 6.91 MD 
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3. Technická specifikace jednotlivých strojů a zařízení 
3.1 Nákladní auto TAHAČ MAN-5490 

 Nákladní auto tahač MAN-5490 je představitelem dálkových tahačů, které jsou určené pro 

dálkové a regionální trasy o celkové hmotnosti soupravy do 52 tun. Na etapu montáže haly byl 

společně s teleskopickým návěsem navržen tak, aby byl schopen převést prefabrikované prvky, které 

svou hmotností a délkou řadíme do nadrozměrné přepravy. 

Technické parametry: 

Typ: tahač návěsů 

Pohon: 4x2 

Délka: 5725 mm 

Šířka: 2500 mm 

Výška: 3437 mm 

Rozteč kol: 3500 mm 

Přední převis: 1475 mm 

Zadní převis: 750 mm 

Hmotnosti a zatížení: 

Celková hmotnost soupravy: 52000 kg 

Celková hmotnost automobilu: 18600 kg 

Pohotovostní hmotnost: 7900 kg 

Povolené zatížení na točnici vozu: 105500 kg 

Povolené zatížení na přední nápravu: 7100 kg 

Povolené zatížení na zadní podvozek: 11500 kg 

Obr. B4-3.1 Nákladní auto MAN 

 

3.2 Teleskopický návěs SAMRO PLATO 

Technické parametry: 

Šířka: 2500 mm 

Výška: 950 mm 

Základní délka: 13765 mm 

Maximální délka: 20765 mm 

Maximální rychlost: 100 km/h 

Hmotnosti a zatížení: 

Užitné zatížení: 38000 kg 

Vlastní hmotnost: 7140 kg 

 

 

 

    Obr. B4-3.2 Teleskopický návěs SAMRO PLATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B4-3.2.1 Nákladní auto MAN s teleskopickým návěsem SAMRO PLATO 
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3.3 Autojeřáb GROVE GMK 3060 

 Pro montáž prefabrikované haly je použit autojeřáb GROVE GMK 3060 s max. nosností 60 tun. 

Zatěžovací křivky autojeřábu jsou znázorněny a posouzeny na všech výkresech montáže sloupů, 

vazníků, základových prahů, vaznic, štítových nosníků a ztužidel. Navržený jeřáb pro tyto montáže 

vyhoví. 

Technické parametry: 

Maximální nosnost jeřábu: 60 tun 

Motor: dieselový motor Mercedes Benz 

Pohon: 6x6x6 

Maximální dopravní rychlost: 70 km/h 

Výložník hydraulický vysouvaný: 9,6 – 43,0 m 

Nástavec o délce: 8,7 – 15 m 

Řídící a kontrolní systém jeřábu: GROVE CCS 

Odpružení jeřábu: systém GROVE MEGATRAKT 

Protiváha: až 16 tun 

Výkonný naviják a možný i pomocný naviják 

 

 

Obr. B4-3.3 Autojeřáb GROVE GMK 3060 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B4-3.3.1 Autojeřáb GROVE GMK 3060 – půdorysný pohled 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B4-3.3.2 Autojeřáb GROVE GMK 3060 – boční pohled 
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 Při montážích prefabrikovaných prvků, je potřeba při manipulaci s dlouhými prvky (12 m a více) 

použít vahadlo délky 7 m s nosností 15 tun, také návodná lana, v případě sloupů návodné tyče. 

 

Vahadlo GEWA – traversa typWTV 7070 

Nosnost: 15000 kg 

Lmax. = 7000 mm 

Lmin. = 3000 mm 

R = 250 mm 

H = 700 mm 

W = 150 mm 

Váha: 385 kg 

 
 

Obr. B4-3.3.3 Vahadlo GEWA – WTV 7070 
 

3.4 Autodomíchávač T815 AM 169 6x6 

 Betonová směs, která bude přivezena zvoleným autodomíchávačem bude sloužit pro 

zmonolitnění kalichu se sloupem. Betonáž těchto prvků bude probíhat ve dvou etapách. 

Technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost: 10700 kg 

Užitečná hmotnost: 11650 kg 

Celková hmotnost vozidla: 22350 kg 

Typ motoru: T 3-929-30 

Základní spotřeba paliva: 40 l/100 km 

Maximální rychlost: 70 km/hod 

Maximální přepravní rychlost se směsí: 60 km/hod 

Technické údaje AM 169: 
Užitečný obsah: 6 m

3
 

Rozsah otáček bubnu: 0-14 min
-1

 

Čas na naplnění 1 m
3
 suché směsi: 5-15 s 

Čas pro vyprázdnění 1 m
3
 betonové směsi: 10-50 s 

Maximální šířka vozidla: 2500 mm  
     

     Obr. B4-3.4 Autodomíchávač T815 AM169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B4-3.4.1 Autodomíchávač T815 AM169 – boční pohled 
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3.5 Terénní stříhací plošina COMPACT 12 DX 

 Terénní plošina bude nápomocna pro navádění prefabrikovaných prvků do určitých poloh a 

v průběhu montáže bude sloužit k dostupnosti prvkům, které jsou umístěny ve výškách a jsou na nich 

potřeba provést další práce. Při práci na plošině je vždy nutné použití postroje, který vždy bude 

pomocí jistícího lana připevněn k pevné části koše plošiny. 

Technické parametry: 

Pracovní výška: 12,4 m 

Maximální výška podlahy koše: 10,4 m 

Nosnost koše: 450 kg 

Délka v zasunutém stavu: 2,65 m 

Šířka: 1,80 m 

Průjezdná výška: 2,55 m 

Průjezdná šířka bez zábradlí: 1,4 m 

Rozměry koše: 2,5x1,55 m 

Rozšíření podlahy koše: 1,2 m 

Rychlost jízdy: 1-5,5 km/h 

Vnější poloměr otáčení: 3,68 m 

Čas zdvihání/spouštění: 35/50 s 

Celková hmotnost: 3850 kg 

Obsah olejové nádrže: 800 l 

Obsah palivové nádrže: 60 l 

Počet kusů: 2x 

Obr. B4-3.5 Terénní stříhací plošina COMPACT 12 DX 

 

3.6 Digitální teodolit GEOFENNEL FET 

 Digitální teodolit se použije pro kontrolu kolmosti a svislosti prefabrikovaných prvků, zejména 

sloupů. 

Technické parametry: 

Přesnost: 2“ (0.5 mgon) 

Zvětšení dalekohledu: 30x 

Průměr objektivu: 45 mm 

Měřící jednotky: 400 gon/360
0
 

Displej: 2x LCD 

Zvětšení optické olovnice: 3x 

Napájení: 4xAA baterie 

Výdrž na baterie: 15 hod. 

Pracovní teplotní rozsah: -20 až +45
0
C 

Trojnožka: odnímatelná 

Váha: 4 kg  

Obr. B4-3.6 Digitální teodolit GEOFENNEL s trojnožkou 

 

3.7 Nivelační přístroj PNAL 24 

 Nivelační přístroj bude sloužit pro výškové urovnání prefabrikovaných prvků. 

Technické parametry: 

Přesnost: 2,0 mm/km 

Zvětšení dalekohledu: 24x 

Minimální zaostření: 0,5 m 

Včetně příslušenství: 

- nivelační lať 4 m 

- stativ 
 

 

 

 

 

 

Obr. B4-3.7 Nivelační přístroj PNAL 24 s příslušenstvím 
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3.8 Membránové čerpadlo INOMAT M8 

 Membránové čerpadlo bude sloužit k dopravě zálivkových malt pro zmonolitnění konstrukce a 

vyplnění spár mezi prefabrikáty. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 230V/550W 

Tlak: 0-15 bar 

Hmotnost: 28 kg 

Zásobení rozsahu pastovité hmoty: 50 m 

 

 

 

Obr. B4-3.8 Membránové čerpadlo INOMAT M8 
 

3.9 Ponorný vibrátor ENAR AVMU 

 Ponorný vibrátor bude sloužit pro zhutnění betonové směsi mezi prefabrikovaným kalichem a 

sloupem. 

Technické parametry: 

Elektrické napájení: 230/50V/Hz 

Hmotnost: 4,5 kg 

Otáčky motoru: 18000 min
-1

 

Příkon: 2300 W 

Rozměr: 150x354x205 mm 
  

 

 

 

Obr. B4-3.9 Ponorný vibrátor ENAR AVMU 
 

3.10 Svářečka SG 120 A s plněnou drátovou elektrodou 

 Svářečka s plněnou drátovou elektrodou bude sloužit k provádění svarů mezi základovými prahy 

a prefabrikovanými sloupy. 

Vybavení: svářecí hadice, zemnící kabel s ukostřovací svorkou, ochranný svářecký štít se sklem DIN 

11, ocelový kartáč/kladívko na strusku. 

Technické parametry: 

Napájecí napětí: 230 V 

Max. příkon: 4,3 kW 

Min. pojistka: 16 A 

Napětí při chodu naprázdno: 31 V 

Max. tloušťka drátu: 0,9 mm (0,4 kg) 

Třída izolace: H 

Druh ochrany: IP 21 

Hmotnost: 15 kg 

 

 

Obr. B4-3.10 Svářečka SG 120 A s vybavením 

 

3.11 Míchadlo MINI MIX 

 Dvourychlostní míchadlo MINI MIX bude sloužit pro mísení zálivkových a pastovitých malt. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 1000 W 

Napětí: 230 V 

Průměr nástroje: 120 mm 

Upínací závit: M14 

Otáčky: 0-300/0-650 ot/min. 

Hmotnost: 28 kg 

 

Obr. B4-3.11 Míchadlo MINI MIX 
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3.12 Úhlová bruska WX 24-230 QUICK 

 Bruska s kotoučem na železo pro případné zkrácení výztuže. 

Technické parametry: 

Příkon: 2400 W 

Počet otáček: 6600/min. 

Průměr kotouče: 230 mm 

Hmotnost: 5,9 kg 

 

Obr. B4-3.12 Úhlová bruska WX 24-230 QUICK 

 

3.13 Kotoučová pila BOSCH GKS 85  

 Kotoučová pila pro případné upravení dubových klínů, které budou sloužit pro zajištění sloupu 

v kalichu. 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon: 2200 W 

Volnoběžné otáčky: 5000 min
-1

 

Hmotnost: 7,5 kg 

Průměr otvoru pilového kotouče: 30,0 mm 

Průměr pilového kotouče: 235 mm 

Hloubka řezu (90
0
): 85 mm 

Hloubka řezu (45
0
): 65 mm 

 

Obr. B4-3.13 Kotoučová pila BOSCH GKS 85 

 

3.14 Stavební kolečka SÉRIE 98000 

 Stavební kolečka budou sloužit pro převoz drobného materiálu. 

Technické parametry: 

Objem: 60 l 

Typ kola: pryžové kolo, průměr 400 mm 

Váha: 17 kg 

Užitná hmotnost: 150 kg 
 

 

 

 

Obr. B4-3.14 Stavební kolečka SÉRIE 98000 

 

3.15 Kbelík plastový 16 L 

Technické parametry: 

Objem: 16 l 

Rukojeť: kovová z 5 mm drátu 

Vyznačená měrka objemů po 1 l 
 

 

 

 

Obr. B4-3.15 Kbelík plastový 16 L 

 

3.16 Zednická lžíce EURONÁŘADÍ 

Technické parametry: 

Rozměr: 180x120 mm 

Tloušťka materiálu: 1 mm 

Rukojeť: dřevěná 
 

 

Obr. B4-3.16 Zednická lžíce EURONÁŘÁDÍ 
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3.17 Zednická naběračka EURONÁŘADÍ 

Technické parametry: 

Naběračka: pozinkovaná 

Rukojeť: dřevěná 

Háček na pověšení 

 

 

Obr. B4-3.17 Zednická naběračka EURONÁŘÁDÍ 

 

3.18 Zednické hladítko EURONÁŘADÍ 

Technické parametry: 

Hladítko: z nerezové oceli 0,7 mm 

Rukojeť: dvousložková G 

 

 
 

  

Obr. B4-3.18 Zednické hladítko EURONÁŘÁDÍ 

 

3.19 Vodováha YATO 3 

Technické parametry: 

Délka: 3 m 

Přesnost: 0,5mm/1m 

Libely: 2x 

Odolná otřesům 
 

Obr. B4-3.19 Vodováha YATO 3 

 
3.20 Kladivo velké PROFI 

Velké kladivo bude nápomocno pro osazení dubových klínů mezi sloupem a kalichem. 

Technické parametry: 

Rukojeť: pogumovaná + sklolaminát 

Hmotnost: 5 kg 

 
Obr. B4-3.20 Kladivo velké PROFI 

 
3.21 Stavební lopata ERGONOMIC 

Technické parametry: 

Délka: 1315 mm 

Šířka lopaty: 220 mm 

Hmotnost: 2,2 kg 

 

 
Obr. B4-3.21 Stavební lopata ERGONOMIC 

 
 

3.22 Svinovací metr STANLEY 

Délka: 5 m 

Šířka pásky: 32 mm 

 

 

 

 

 

 Obr. B4-3.22 Svinovací metr STANLEY 
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3.23 Nylonové pásmo 

Délka: 50 m 

 

 

 

 

 

 

           Obr. B4-3.23 Nylonové pásmo 
 

3.24 Značkovací sprej, tužky 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. B4-3.23 Značkovací sprej a tužka 
 

 

3.25 Vysokotlaký čistič KARCHER K 6.91 MD 

Bude se používat k případnému čištění kol všech vozidel. 

Technické parametry: 

Max. přívodní teplota: 60
0
C 

Tlak: 60 bar 

Příkon: 2500 W 

Průtok: 530 l/h 

Rozměry: 349x346x869 mm 

 

 

 
 

Obr. B4-3.25 Vysokotlaký čistič KARCHER K 6.91 MD 
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1. Obecné informace o stavbě a území 
1.1 Identifikační údaje o stavbě a území 

Název stavby: Výrobně – montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. 

v Sudoměřicích 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby: Montážní a skladovací hala s administrativou 

Místo stavby: k.ú. Sudoměřice 758818, parcelní č. 2654/138 a 2654/141 

Kraj: Jihomoravský 

Termín výstavby: duben 2017 – předpoklad výstavby 2 roky 

Orientační náklady: 25 000 000,- Kč 

Dotčené parcely: - parcela č.2654/41 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

 - parcela č. 2654/139 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č. 2654/140 – orná půda, Vlastnické právo – Josef Benešovský, 

Marie Benešovská, Šardice 733, 696 13 

- parcela č.2654/98 – ostatní plocha, Vlastnické právo – Obec Sudoměřice, 

696 66 

- parcela č. 2654/126 – orná půda, Vlastnické právo – František Procházka, 

Sudoměřice, 696 66 

Kapacitní bilance: Administrativa SO.01 

     - zastavěná plocha: 501,83 m
2
 

     - obestavěný prostor: 3.075,56 m
3 

    Výrobně – montážní a skladovací hala SO.02 

     - zastavěná plocha: 1.548,00 m
2
 

     - obestavěný prostor: 10.584,00 m
3
 

    Zpevněné plochy SO.03 a SO.04 

     - zastavěná plocha: 1.734,58 m
2
 

     - parkovací stání: 254,00 m
2
 

Investor:    firma PRIMARC s.r.o. 

     U Zastávky 147, Ratiškovice 696 02 

     IČO: 60741031 

     tel.: 518 357 588 

Projektant:   Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o. 

     Kasárenská 4, Hodonín 695 01 

     IČO: 65278801 

     tel.: 518 322 124 

Zodp. projektant:  Ing. Miloslav Čech 

 Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, osvědčení č. 15546 dle 

 zákona č. 360/1992 Sb. vydané ČKAIT 

 V seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1300882 

 tel.: 721 110 487 

Zhotovitel:   Prefa Brno a.s. 

     Kulkova 4231/10, Brno – Židenice 61500 

     IČO: 46901078 

     tel.: 541 583 260 

     tel.: 602 167 568 
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1.2 Členění stavby na objekty 

SO.01 Administrativa 

SO.02 Výrobně – montážní a skladovací hala 

SO.03 Živičný povrch nově vybudované areálové komunikace 

SO.04 Komunikace – dlážděný povrch 

SO.05 Veřejné osvětlení 

SO.06 Studna 

SO.07 Požární jímka 

SO.08 Splašková jímka 

SO.09 Dešťová jímka 

SO.10 Oplocení 

SO.11 Regulační a měřící stanice RMS 

SO.12 Zatravnění plochy 

 

1.3 Charakteristika stavby 

 Technologický předpis byl zpracován na montovanou prefabrikovanou halu, která se nachází na 

okraji obce Sudoměřice v průmyslové zóně. Tato hala je dispozičně rozdělena na dvě rozdílné části. 

Menší část haly o půdorysné ploše 227 m
2
 mezi vymezujícími osami A, B bude sloužit jako montážní 

a kompletační prostor hotových výrobků. V těchto místech se budou nacházet montážní stoly, drobná 

montážní technika a příruční skladovací regály sloužící pro kompletaci výrobků. V této části je 

navrženo propojení dveřmi s administrativními prostory za účelem expedice výrobků. Druhá část haly 

o ploše 1282 m
2
 mezi osami B, H bude především sloužit pro skladování hotových výrobků a jejich 

součástí. Zde je navržen prostor pro příjem zboží (osy B, C) s kompresorem a nabíječkami. Dále je 

v hale navržen komunikační prostor (osy 6,7) a hlavní skladovací plocha s regály. Hlavní vstup a 

příjezd kamionové dopravy do objektu je ze severní strany, vedlejší vstup je naprojektován ze západní 

strany. 

 

1.4 Materiálová charakteristika nosných konstrukcí 

 Hrubá vrchní stavba haly v areálu společnosti PRIMARC, s.r.o. v Sudoměřicích je řešena jako 

ŽB prefabrikovaná montovaná konstrukce. Dispozičně se jedná o dvoulodní halu s vrcholem ve 

střední ose (+8,600). Všechny prvky skeletu vyrobí dle individuální zakázky firma Prefa Brno a.s. - 

provozovna Hodonín, která taktéž bude zajišťovat dopravu prvků na místo stavby. 

Objekt haly je založen na železobetonových monolitických základových patkách v hloubce základové 

spáry (-2,000), do kterých budou zapuštěny ŽB prefabrikované kalichy. Po obvodu bude půdorys haly 

lemován ŽB prefabrikovanými základovými prahy o průřezu 150x800 mm. Vrchní část hrubé stavby 

bude tvořena ŽB nosnými sloupy s vybráním o rozměrech 400x400 mm (umístěny v rozích a ve 

střední části haly) a 400x300 mm (umístěny po obvodě haly), které budou osazeny do ŽB 

prefabrikovaných kalichů základových patek. Nosná střešní konstrukce bude tvořena hlavními ŽB 

prefabrikovanými vazníky tvaru T, o rozměrech 400/1300/17500 mm, kdy umístění jednotlivých 

vazníků v polích je ve vzdálenosti po á 12,0 m. Dalšími prvky jsou krajní štítové nosníky průřezu 

150x400 mm (umístěny v čelních štítech haly) a obvodové ztužidla průřezu 400x300 mm. Na příčných 

hlavních nosných ŽB vazníkách budou osazeny podélné ŽB prefabrikované vaznice kónického 

průřezu 180x350 a 600 mm pro následné ukotvení střešního pláště. 

 

2. Materiál 

2.1 Výpočet materiálu 

 Hlavními konstrukčními prvky montované prefabrikované železobetonové haly budou sloupy 

s vybráním (C30/37), základové prahy (C30/37), vazníky (C40/45), štítové nosníky (C30/37), ztužidla 

a vaznice (C30/37). Výztuž oceli B500A se stupněm prostředí XC1. Následující prvky jsou vypsány 

v přehledné tabulce s rozměry, objemy, hmotnostmi a celkovým počtem jednotlivých kusů. 
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Označení sloupů
B                       

mm

H                    

mm

L                   

mm

Beton              

m3

Hmotnost 1ks           

t

Celkem           

ks

S1 400 400 8500 1,291 3,357 3

S2 400 400 7000 1,100 2,860 1

S2z 400 400 7000 1,100 2,860 1

S3 400 400 7000 1,100 2,860 1

S3z 400 400 7000 1,100 2,860 1

S4 300 400 7000 0,798 2,075 4

S5 300 400 7000 0,798 2,075 1

S5a 300 400 7000 0,798 2,075 1

S6 300 400 7000 0,821 2,135 5

S6a 300 400 7000 0,821 2,135 1

S7 300 400 8755 1,030 2,678 1

S8 300 400 8750 1,030 2,678 1

S9 300 400 8100 0,952 2,475 1

S9z 300 400 8100 0,952 2,475 2

S9a 300 400 8100 0,952 2,475 1

S10 300 400 7460 0,877 2,280 1

S10z 300 400 7460 0,877 2,280 2

S10a 300 400 7460 0,877 2,280 1

Sloupy celkem 29

Označení vazníků
B                       

mm

H                    

mm

L                   

mm

Beton              

m3

Hmotnost 1ks           

t

Celkem           

ks

V1 400 1300 17500 3,811 9,909 4

V1a 400 1300 17500 3,811 9,909 1

V1b 400 1300 17500 3,811 9,909 1

Vazníky celkem 6

Označení vaznic
B                       

mm

H                    

mm

L                   

mm

Beton              

m3

Hmotnost 1ks           

t

Celkem           

ks

K1 180 600 12000 1,001 2,603 24

K2 180 600 12200 1,025 2,665 12

K3 180 350 6200 0,344 0,894 12

K4 180 350 6300 0,350 0,910 1

Vaznice celkem 49

Označení         

štítových nosníků

B                       

mm

H                    

mm

L                   

mm

Beton              

m3

Hmotnost 1ks           

t

Celkem           

ks

N1 150 400 6000 0,360 0,936 4

N1a 150 400 6000 0,360 0,936 4

N2 150 400 5550 0,332 0,863 4

Štít. nosníky celkem 12

Železobetonové štítové nosníky

Železobetonové sloupy s vybráním

Železobetonový vazník - T profil

Železobetonové vaznice

SPECIFIKACE ŽB PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

Výrobně - montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. v Sudoměřicích
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Označení ztužidel
B                       

mm

H                    

mm

L                   

mm

Beton              

m3

Hmotnost 1ks           

t

Celkem           

ks

Z1 400 300 12000 0,988 2,569 4

Z2 400 300 12200 0,999 2,597 1

Z2z 400 300 12200 0,999 2,597 1

Z3 150 300 6200 0,266 0,692 1

Z3z 150 300 6200 0,266 0,692 1

Ztužidla celkem 8

Označení zákl. prahů
B                       

mm

H                    

mm

L                   

mm

Beton              

m3

Hmotnost 1ks           

t

Celkem           

ks

ZP1 150 800 5700 0,628 1,633 16

ZP1 150 800 5650 0,622 1,617 4

ZP1 150 800 5150 0,562 1,461 4

Zákl. prahy celkem 24

Železobetonové základové prahy

Železobetonové ztužidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Červeně vyznačené prvky: nejtěžší a nejdelší prvky pro návrh strojní sestavy 

Zeleně vyznačené prvky: nejkratší a nejlehčí prvky pro návrh strojní sestavy 

 

Prefabrikované prvky na stavbu budou dodány firmou Prefa Brno a.s. – provozovna Hodonín a to 

postupně po jednotlivých etapách montáže. Dodávku na stavbu si sám bude koordinovat 

stavbyvedoucí a v případě urychlení nebo pozdržení montáže, může další naplánovanou dodávku 

zkoordinovat tak, aby nedocházelo k velkým prostojům na stavbě. Všechny prvky budou na stavbu 

přivezeny nákladní soupravou s teleskopickým návěsem a montovány přímo z nákladní soupravy. Na 

montáž haly je navržený autojeřáb s nosností 60 tun. Všechny prvky budou na stavbu přivezeny ve 

vodorovné poloze (v poloze zabudování, kromě sloupů), proloženy dřevěnými hranolky a u prvků T-

vazníků a základový prahů se předpokládá dovoz ve specializovaných stojanech. Manipulace bude 

prováděna u všech prvků pomocí úchytů se závitovým pouzdrem. U prvků, které přesáhnou délku 12 

m je zapotřebí při manipulaci použít vahadlo délky 7 m s maximální nosností 15 tun. 

O převzetí dodávky bude rozhodovat mistr, který zkontroluje stav prvků, počet kusů a vše následně 

potvrdí podpisem dodací listu a záznamem ve stavebním deníku. 

Úchyt se závitovým pouzdrem a vyznačenou únosností pro manipulaci všech prvků. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. B5-2.1 Úchyt se závitovým pouzdrem 
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Doplňkové materiály pro montáž hlavní nosné konstrukce jsou: 

1) Beton frakce 8-16, třídy C 30/37, konzistence S3 

Beton téhle třídy bude sloužit pro zálivku kalichu se sloupem a na stavbu je dovezen pomocí 

autodomíchávače z betonárny v Hodoníně. Potřebné množství pro vyplnění všech kalichů bylo 

stanoveno na 2,5 m
3
. 

 

2) Zálivková malta GROUTEX 603 (zrnitost 0-3 mm, vlastní roztékavost 650 mm) 

Vysokopevnostní malta bude použita pro zálivky dutin jednotlivých prefabrikovaných spojů. Na 

stavbu bude dodána v pytlované formě a přivezena na paletách nákladního vozidla s hydraulickou 

rukou. Příprava směsi bude zajištěna v prostorách míchacího centra a do dutin všech prefabrikátů ji 

dopravíme pomocí membránového čerpadla. 

Technické údaje zálivkové malty GROUTEX 603: 

Spotřeba (vydatnost): 1,9 kg/l (cca 13 l z balení 25 kg) 

Na paletě: 48 pytlů 

Záměsová voda: 4 l 

Doba zpracovatelnosti: 30-60 minut 

  

3) Vysokopevnostní nestékavá malta GROUTEX Fill-In (zrnitost 0-1 mm) 

Vysokopevnostní nestékavá malta bude použita k zaspárování vertikálních spár mezi jednotlivými 

prefabrikáty. Jedná se hlavně o zaspárování mezer vznikající mezi prefabrikovaným kalichem/sloupem 

na které navazují základové prahy. Stejně jako malta GROUTEX 601 bude přivezena na stavbu 

nákladním vozidlem a do určeného místa zpracování dopravena taktéž membránovým čerpadlem. 

Technické údaje zálivkové malty GROUTEX Fill-In: 

Spotřeba (vydatnost): 1,9 kg/l (cca 12,5 l z balení 25 kg) 

Na paletě: 48 pytlů 

Záměsová voda: 4 l – pro jemnou variantu 

Doba zpracovatelnosti: 30 minut 

 

4) Ochranný nástřik CUROL SiT60 

Aby vysokopevnostní malty dosáhly svých požadovaných pevností, je potřeba zamezit rychlému 

odpařování vody a tím tvorbou povrchových trhlinek. Odpařování vody může nastat v důsledku 

vysokých teplot nebo vířením větru (předpoklad montáže je v letních měsících). Je tedy zapotřebí 

malty ochránit nástřikem CUROL SiT60. 

Technické údaje ochranného nástřiku CUROL SiT60: 

Spotřeba (vydatnost): 80-15 g/m
2
 dle typu podkladu 

Objem balení: plastový kanistr 25 l 

Záměsová voda: žádná, přípravek můžeme hned použít 

Doba zpracovatelnosti: bez omezení 

 

5) Cementová malta 

Cementová malta bude sloužit k podmaltování jednotlivých prefabrikovaných dílů. Jedná se o 

podmaltování základových prahů a ztužidel. Na stavbu přivezena v pytlované formě a připravena 

v prostorách míchacího centra pomocí míchadla s metličkou. Jelikož množství připravované malty 

nebude velké, byla navržena varianta přípravy malty pomocí míchadla místo stavební míchačky. 

 

6) Závitové tyče 

Průměr závitových tyčí v jednotlivých prefabrikátech bude určen na základě detailů montážní 

dokumentace. Závitové tyče budou zabudovány na stavbě už do předem připravených závitových 

pouzder z výrobního podniku. Minimální zapuštění závitových tyčí je desetinásobek jejího průměru. 

 

7) Pryžové ložisko 

Ložisko bude nápomocno pro zabudování vazníku ve sloupu a také pro spoj vazníku s vaznicemi. 

Rozměr ložiska při osazení je závislý na průměru výztuže. 

 

8) Vymezující materiály 

Pro boční vymezení a urovnání vazníku jsou použity pryžové distanční podložky. 

Pro zajištění sloupu ve správné poloze budou použity dubové klíny.   
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9) Montážní podložky z vláknobetonu Ø 50 mm, tloušťka 20 mm 
Montážní podložky z vláknobetonu mají vysokou pevnost a při velkém zatížení se nedeformují, jsou 

tedy navrženy pro uložení a zafixování sloupu ve správné výšce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. B5-2.1.1 Montážní podložka z vláknobetonu 

 

Stejně jako u hlavních konstrukčních prvků bude o převzetí dodávky doplňkových materiálů 

rozhodovat mistr, který zkontroluje stav prvků, počet kusů a vše následně potvrdí podpisem dodací 

listu a záznamem ve stavebním deníku. 

 

2.2 Doprava materiálu 

2.2.1 Doprava primární 

 Na stavbu budou jednotlivé prvky skeletové konstrukce přiváženy v den montáže a montovány 

přímo z nákladní soupravy tahače MAN s teleskopickým návěsem SAMRO PLATO. Další doplňkový 

materiál je převážen pomocí nákladních vozidel s hydraulickou rukou. Za neporušenost dodávky 

stavebního materiálu na místo staveniště odpovídá řidič. Při převzetí a kontrole všech prvků, dojde 

k podpisu dodacího listu a zápisu ve stavebním deníku. O převzetí dodávky na stavbě rozhoduje mistr. 

Betonová zálivka prefabrikovaných kalichů je zajištěna pomocí autodomíchávače T815 AM 169 6x6 

z betonárny v Hodoníně. Dopravu betonové směsi je potřeba zkoordinovat s montáží sloupů tak, aby 

nedošlo k prostojům na stavbě. Předpokládají se 2 cesty autodomíchávače v odpoledních hodinách po 

montáži sloupů a odstavení autojeřábu. 

 

2.2.2Doprava sekundární 

 Montáž skeletu bude probíhat za pomoci jednoho autojeřábu GROVE GMK 3060 s max. 

nosností 60 tun. Veškerý doplňkový materiál (jedná se zejména o pytlované malty) bude k místu 

míchacího centra dopravován pomocí stavebních koleček. K zabudování prvků ve výškách a 

k vyplnění dutin zálivkou je nápomocna terénní stříhací plošina COMPACT 12 DX. 

 

2.3 Skladování materiálu 

 Vzhledem k předpokladu, že je navrhnuta montáž prefabrikovaných prvků z nákladního vozidla, 

nepředpokládá se vytvoření plochy pro skladování těchto prvků. Jednotlivé skládky, které mám 

zakresleny v  montážních schématech jednotlivých prvků, jsou navrženy proto, aby usnadnily 

montážní postup autojeřábu. Tyto ojedinělé skládky prvků jsou buď namontovány ještě téhož dne, 

nebo v případě prodloužení prací budou zabudovány následující den. Všechny prvky kromě sloupů 

jsou uloženy v poloze zabudování. Prvky sloupů, štítových nosníků a ztužidel budou v případě skládky 

uloženy na dřevěných hranolkách o velikosti 100x100 mm ve vzdálenosti 1/5 délky prvku od hrany 

prvku. Vazníky a základové prahy jsou umístěny ve specializovaných stojanech. 

Veškerý doplňkový materiál bude uskladněn v kontejnerových buňkách na paletách o celkové ploše 

15 m
2
. Kontejnerová buňka je umístěna ze severní strany staveniště a označena tabulí sklad materiálu. 
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3. Převzetí pracoviště 

3.1 Převzetí pracoviště 

 Převzetí pracoviště probíhá mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem prefabrikované 

konstrukce po dokončení a kontrole předcházející etapy základových konstrukcí. Vše je zapsáno 

v zápise o převzetí staveniště, kde se objevují skutečnosti, jež jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany 

osob na daném staveništi velmi důležité. Je nezbytné, aby se v zápise o převzetí staveniště objevilo, v 

jakém rozsahu staveniště bylo předáno. Jedná se zejména o dopravní trasy, přístupové cesty na 

staveniště, plochy staveniště, oplocení a veškeré objekty zařízení staveniště včetně skladů materiálu a 

nářadí. Taktéž je potřeba uvést geodetické směrové a výškové body, které jsou zakresleny do 

geodetické dokumentace a předány subdodavateli. Je také zapotřebí subdodavatele obeznámit a předat 

přípojná místa elektrické energie a vody. A také zapsat a předat veškerou projektovou dokumentaci, 

která souvisí s prováděným dílem. Pokud při předání staveniště byly zjištěny závady neodpovídající 

skutečnosti, je zapotřebí, aby hlavní dodavatel tyto závady co nejdříve odstranil. O převzetí staveniště 

bude také vyhotoven zápis ve stavebním deníku. 

 

3.2 Podmínky převzetí pracoviště 

 Podmínky převzetí pracoviště jsou nejvíce závislé na kvalitě provedení předcházejících činností a 

procesů, které navazují na další etapy montáže. Kontrolují se zejména zpevněné přístupové plochy 

štěrkodrtí ke všem kalichům do vzdálenosti max. 1 m od osy sloupů. Výšková úroveň této zpevněné 

plochy ze štěrkodrti nesmí být vyšší než je horní hrana kalichů. Další důležitou kontrolou je výškové a 

směrové osazení prefabrikovaných kalichů dle projektové dokumentace. Kontroluje se správná 

půdorysná poloha prefabrikovaných kalichů, pravoúhlost kalichů, vzdálenosti protilehlých kalichů 

(šířka, délka) a svislost stěn kalichů z hlediska nahnutí kalichové patky. Vše bude zkontrolováno a 

výsledek zapsán do protokolu o převzetí pracoviště. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

 Optimální teploty prostředí pro provádění montovaných konstrukcí jsou v rozmezí od +5
0
C do 

+35
0
C, při překročení min. a max. teplot je potřeba provést takové opatření, aby nedocházelo 

k ovlivnění následné prováděné činnosti. 

Svařování: 

 Místo svařování musí být osvětleno a chráněno proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Je 

potřeba také ochránit svařovací zařízení a nářadí. Při velmi špatných klimatických podmínkách (tj. 

rychlost větru přesahující interval 5,4 až 7,9 m/s, při dešti, mlze, mrholení a sněžení) nelze bez 

ochranného opatření provádět svařovací práce. Pokud se teplota vzduchu bude pohybovat v rozmezí 

+0
0
C až -10

0
C musí být dodrženy všechny technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. 

Jedná se například o zvýšení stupně svaru o 1 stupeň nebo předehřevu svařovaného materiálu na min. 

teplotu +70
0
C. Svařování při rychlosti větru větší než 8 m/s a teploty vzduchu nižší než -10

0
C je 

zakázáno. 

Zálivka montážních spojů: 

 Zálivka montážních spojů nesmí být prováděna při překročení teplot v intervalech +0
0
C až 

+40
0
C. Jestliže teplota klesne pod +5

0
C je potřeba provést opatření, jako jsou např. zahřívání 

záměsové vody. Naopak při teplotě vyšší než +30
0
C budou veškeré zálivky ochráněny nástřikem 

CUROL SiT60, který zamezuje rychlému odpařování záměsové vody a tím vznik trhlinek. 

Montážní práce: 

 Při montážních prací, může být pracovník vystaven max. rychlosti větru do 11 m/s a při 

manipulaci s břemenem ve výškách je max. rychlost větru 8 m/s. Pokud budou překročeny max. 

hodnoty rychlosti větru, je potřeba montážní práce přerušit. Důvodem přerušení montážních prací 
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může být také snížená viditelnost do 30 m, teplota nižší než -10
0
C, přívalové deště, bouřky, sněžení 

nebo tvoření námrazy. 

 

4.2 Vybavenost staveniště 

 Pro realizaci daného procesu byl zpracován samostatný technologický předpis zařízení staveniště 

včetně výkresové části. 

 

4.3 Instruktáž pracovníků 

 Před samotnou montáží prefabrikované haly, je zapotřebí seznámit pracovníky s projektovou 

dokumentací a technologickým postupem. Každý pracovník musí být řádně seznámen s riziky a 

bezpečnostními předpisy, které při jeho dané činnosti můžou nastat. Jedná se zejména o seznámení 

s návody na obsluhu stavebních strojů, ručního nářadí, také s používáním OOPP, případně 

s bezpečnostním plánem, pokud byl na tuto stavbu vypracován. Je také potřeba, aby každý 

z pracovníků byl seznámen s místem první pomoci a také s přístupovými a únikovými cestami na 

staveništi. Po proškolení dojde k podpisu všech zaměstnanců do evidenčního listu pro výdej OOPP a 

listu o seznámení pracovníků s BOZP. 

 

5. Personální obsazení 

 Jelikož se jedná o náročné montážní procesy, smějí je vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci, 

kteří musí být seznámeni se závaznými technologickými postupy výrobce prefabrikovaných prvků. 

Můžou je provádět zaměstnanci, kteří jsou zdravotně způsobilí a mají potvrzenou periodickou 

lékařskou prohlídku pro stanovenou činnost. Pro danou činnost musí všichni také vlastnit platné 

oprávnění a to zejména vazačský průkaz, jeřábnický průkaz, svářecký průkaz a také průkaz obsluhy 

pracovních plošin. 

Složení pracovní čety pro montáž halové konstrukce: 

1x vedoucí čety 

1x jeřábník 

2x montážník 

2x vazač 

1x svářeč 

2x zedník – pro výrobu malt u míchacího centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B5-5 Průkazy pro odbornou činnost 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Velké stroje 

Nákladní auto TAHAČ MAN-5490    1x 

Teleskopický návěs SAMRO PLATO   1x 

Autojeřáb GROVE GMK 3060    1x 

Autodomíchávač T185 AM 169 6x6   1x 

Terénní stříhací plošina COMPACT 12 DX  2x 

 

6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Membránové čerpadlo INOMAT M8   2x 

Ponorný vibrátor ENAR AVMU    1x 

Svářečka SG 120 A       1x 

Míchadlo MINI MIX 1000     2x 

Úhlová bruska WX 24-230 QUICK    1x 

Kotoučová pila BOSCH GKS 85    1x 

Vysokotlaký čistič KARCHER K 6.91 MD  1x 

 

6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 

Stavební kolečka SĚRIE 98000    2x 

Kbelík plastový 16L       4x 

Zednická lžíce EURONÁŘADÍ    4x 

Zednická naběračka EURONÁŘADÍ   4x 

Zednické hladítko EURONÁŘADÍ    4x 

Kladivo velké PROFI      2x 

Stavební lopata ERGONOMIC    2x 

Návodné tyče        2x 

Návodné lana        2x 

 

6.4 Měřící pomůcky 

Digitální teodolit GEOFENNEL FET   2x 

Nivelační přístroj PNAL 24     1x 

Vodováha YATO 3       2x 

Svinovací metr STANLEY     5x 

Nylonové pásmo       2x 

Tužka         5x 

Značkovací sprej       1x 

 

6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Do nutných osobních ochranných pracovních pomůcek na staveništi patří zejména pracovní oděv 

s výstražnou vestou, pracovní obuv s pevnou špičkou, pracovní rukavice a ochranná přilba. Jsou to 

OOPP, které při pohybu na staveništi musí mít každý pracovník. Další OOPP se odvíjejí od prováděné 

činnosti. Svářeč by měl být kromě nutných OOPP vybaven při svařování také svářeckými rukavicemi 

a kuklou. Při betonáži a výrobě zálivkových malt musí mít každý pracovník kromě nutných pomůcek 

také ochranné brýle. Provádějí-li se práce ve výškách na plošině, je nezbytné, aby každý z pracovníků 

byl přivázán k zábradlí plošiny celotělovým bezpečnostním postrojem.  
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7. Pracovní postup 

7.1 Přípravné práce: 

 Před zahájením prácí montáže sloupů je zapotřebí překontrolovat směrové a výškové vytýčení os 

sloupů na kalichových základech. Na prefabrikovaném kalichu budou zakresleny 3 body směrového 

vytýčení. Tyto tři body určují podélné, příčné a diagonální směrové přímky budoucího sloupu. Dalším 

postupem je překontrolování výškové úrovně dna kalichu. Je zapotřebí, abychom zjistili nejvyšší 

úroveň dna všech kalichů. Po zjištění nejvyšší úrovně se provede rektifikace daného kalichu pomocí 

vláknobetonové montážní podložky Ø 50 mm a tloušťky 20 mm, která zajistí patu sloupu 

v požadované poloze. Umísťuje se na dno kalichu do středu budoucího sloupu. Od takto 

zrektifikovaného kalichu se poté provádí vyrovnání dna dalších kalichových patek, které jsou v plánu 

daný den montovat. Je důležité, aby před rektifikací dno kalichu bylo důkladně vyčištěno a navlhčeno.  

 

7.2 Montáž sloupů 

 Samotná montáž sloupů bude probíhat autojeřábem přímo z dopravního prostředku tak, že za 

pomocí dvou závitových přepravních pouzder bude sloup složen na dřevěné hranolky 100x100 mm, 

které jsou umístěny 1/5 délky sloupu od okrajů. Na patě sloupu se na všech stranách vyznačí jeho osa 

a pomocí dvou vrcholových úchytů na hlavicích (po důkladné kontrole) se sloup začne pomaličku 

zvedat. Po zvednutí cca 0,5 m nad terén dojde k očištění dosedací paty od případných nečistot. Poté se 

sloup za pomoci jeřábníka a dvou montážníků přepraví na stanovené místo montáže. Sloup nad 

kalichovou patkou navádějí montážníci pomocí vodících tyčí a směřují sloup tak, aby osy stěn sloupů 

byly naproti směrovým značkám vyznačených na kalichové patce. Dojde k osazení sloupu do už 

předem zrektifikované kalichové patky. Po osazení se u horní hrany kalichu sloup zajistí ve správné 

poloze dubovými dřevěnými klíny, kterými se vyrovná svislost sloupu. Svislost se bude kontrolovat 

pomocí dvou teodolitů, které budou umístěny současně ze dvou na sebe kolmých směrů. V momentě, 

kdy bude provedena kontrola směrového a výškového urovnání, dojde k odepnutí vázacího prostředku 

od sloupu. Stejným způsobem se poté bude postupovat u všech dalších patnácti sloupů, které daný den 

budou osazeny. Po osazení těchto sloupů a odstavení autojeřábu, dojde k následné betonáži kalichu se 

sloupem pomocí autodomíchávače. Betonáž kalichů byla naplánována až po osazení všech sloupů 

proto, aby se v pracovním nebezpečném prostoru autojeřábu nepohyboval autodomíchávač 

s betonovou směsí. Před samotnou betonáží je potřeba znovu pomocí dvou teodolitů zkontrolovat 

svislost. Zálivka kalichu bude provedena betonem frakce 8-16, třídy C 30/37, konzistence S3, kdy 

beton musí být patřičně zhutněn pomocí úzkého ponorného vibrátoru. Po zatvrdnutí betonové zálivky 

(20MPa) budou klíny vyjmuty a otvory po nich následně zapraveny. V případě nevhodných 

klimatických podmínek se zálivka při teplotě vyšší než +30
0
C musí začít kropit, aby nedošlo 

k nadměrnému smršťování. V  zimním období je potřeba objednat betonovou směs s plastifikátory 

nebo zálivku kalichové patky ochránit geotextilií. 

- viz. schéma montáže sloupů (výkres č.13) 

 

7.2 Montáž základových prahů 

 Všechny základové prahy budou na stavbu přivezeny ve specializovaných stojanech a 

manipulace s nimi bude probíhat pomocí závitového pouzdra. V dolní části budou prahy osazovány 

přes trny (závitové pouzdro + závitová tyč) do předem zabudovaných otvorů v kalichové patce a 

v horní části upevněny pomocí výztuže k prefabrikovaným sloupům. Před montáží je potřeba otvor 

v kalichu zbavit všech nečistot, vyplnit ho do 2/3 hloubky vysokopevnostní maltou GROUTEX 603 a 

následně po navlhčení vytvořit maltové lóže o tloušťce 1 cm pro dosedací plochu základového prahu. 

Poté vazači uchytí základový práh do závěsu a navádí na místo určení. Provede se ještě jednou 

výšková kontrola dosedací plochy maltového lůžka a kontrola osazení trnu ve spodní části 

základového prahu. Základový práh se následně osadí do otvoru v kalichové patce. Poté svářeč 
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provede svaření základového prahu k sloupu pomocí ocelových destiček. Je potřeba takhle otevřený 

svar následně zapravit a ochránit maltou, aby nedošlo v budoucnu ke korozi výztuže. Po osazení všech 

základových prahů se mezery vzniklé dosedáním tohoto prvku k sloupu a kalichu vyplní 

vysokopevnostní nestékavou maltou GROUTEX Fill-In. V případě nevhodných klimatických 

podmínek se všechny vysokopevnostní malty při teplotě vyšší než +30
0
C ochrání nástřikem CUROL 

SiT60, který zamezuje rychlému odpařování vody. V zimním období bude ochrana řešena zahříváním 

záměsové vody. 

- viz. schéma montáže základových prahů (výkres č.14) 

 

7.3 Montáž vazníků a štítových nosníků 

 Střešní rovina prefabrikovaného skeletu je tvořena T-vazníky a štítovými nosníky. Všechny 

vazníky na staveniště budou dovezeny ve specializovaných stojanech a montovány přímo z nákladního 

vozidla. Jelikož jsou vazníky velké délky, je zapotřebí provádět manipulaci pomocí vahadla 

s požadovanou nosností. Vazači nejprve uchytí vazník pomocí závitových pouzder a vahadla. Po 

kontrole těchto úchytů je prvek vyzdvižen autojeřábem cca 1 m na terén a v dolní části vazníku 

probíhá osazení závitové tyče do už předem připraveného závitového pouzdra. Po osazení závitové 

tyče dojde k provlečení pryžového ložiska (z jedné strany samolepící), kdy rozměr ložiska při osazení 

je závislý na průměru závitové tyče. Takto připravený prvek je pomocí vodících lan umístěn cca 0,3 m 

nad horní hranu sloupu s vybráním, kde ho následně budou usazovat pracovníci na terénní stříhací 

plošině. Je potřeba ještě před úplným osazením vazníku otvor ve sloupu vyplnit do 2/3 

vysokopevnostní zálivkovou maltou GROUTEX 603 tak, aby při vkládání trn vazníku nevytlačil 

maltu přes pryžové ložisko. U takto osazeného vazníku je potřeba následně provést boční vymezení a 

urovnání za pomoci pryžových distančních podložek. Svislost vazníků se poté kontroluje pomocí 

vodováhy. Spáry, které vzniknou mezi vybráním sloupu a vazníkem je potřeba vyplnit nestékavou 

maltou GROUTEX Fill-In. V případě nevhodných klimatických podmínek, platí stejné zásady jako u 

základových prahů. Montáž štítových nosníků bude probíhat stejným způsobem jako vazníky, jen 

s tím rozdílem, že montáž proběhne v jiné etapě společně s montáží ztužidel. 

- viz. schéma montáže vazníků (výkres č.15) 

- viz. schéma montáže štítových nosníků a ztužidel (výkres č.16) 

 

7.4 Montáž ztužidel 

 Montáž ztužidel je naplánována společně s montáží štítových nosníků. U prvků, které mají délku 

12 m a více, je potřeba provádět manipulaci pomocí vahadla a vodících lan. Všechny ztužidla 

s otvorem jsou uloženy na trny vyčnívající z vidlice sloupů. Před samotnou montáží ztužidel, je 

potřeba na tyto vidlice sloupů osadit závitovou tyč a také po navlhčení vodou nanést maltového lóže 

v tloušťce 1 cm. Poté vazač uchytí prefabrikované ztužidlo a za pomoci autojeřábu, vahadla a vodících 

lan (u prvků 12 m) dopraví prvek na místo uložení. Jakmile je prvek ve výšce cca 0,3 m nad uložením, 

dojde znovu ke kontrole maltového lóže a závitové tyče. Za pomoci montážníků na plošině je ztužidlo 

s otvorem navedeno a usazeno na závitovou tyč, která vyčnívá z hlavy sloupu. Vodorovnost usazení se 

kontroluje pomocí vodováhy. Vyplnění otvoru se provede vysokopevnostní zálivkovou maltou 

GROUTEX 603. Pokud nedojde k zalití otvorů v den montáže, prvky budou namáhány na kroutící 

účinky a je nutné je tedy zabezpečit v montážním stavu dřevěnými klíny. Spáry, které vzniknou mezi 

sloupem a ztužidlem je potřeba vyplnit nestékavou maltou GROUTEX Fill-In. V případě nevhodných 

klimatických podmínek, platí stejné zásady jako u základových prahů a vazníků. 

- viz. schéma montáže štítových nosníků a ztužidel (výkres č.16) 

  

7.5 Montáž vaznic 

 S montážního hlediska jsou všechny vaznice ukládány přes pryžové ložisko na trny vyčnívající z 

vazníků. Tyto trny (závitové tyče) jsou na stavbě zabudovány do předem vytvořeného závitového 

pouzdra z výrobního podniku. Jelikož většina vaznic má délku cca 12 m, je potřebné při manipulaci 
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použít vahadlo společně s návodnými lany. Při montáži je prvek pomocí vodících lan umístěn cca 0,3 

m nad horní hranu vazníku, kde ho následně pracovníci z terénní plošiny usadí na trny. Vyplnění 

otvoru se provede vysokopevnostní zálivkovou maltou GROUTEX 603. Pokud nedojde k zalití otvorů 

v den montáže, stejně jako ztužidla jsou namáhány na kroutící účinky a je nutné je tedy zabezpečit 

v montážním stavu dřevěnými klíny. Vzniklé spáry mezi vazníkem a vaznicemi budou zapraveny 

pomocí vysokopevnostní nestékavé malty GROUTEX Fill-In. V případě nevhodných klimatických 

podmínek, platí stejné zásady jako u základových prahů, vazníků a ztužidel. 

- viz. schéma montáže vaznic (výkres č.17 a18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. B5-7 Řez haly s vyznačenými montovanými prvky 
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Obr. B5-7.1 3D model skutečné prefabrikované montované haly 

8. Jakost a kontrola 

 U etapy montáže prefabrikované haly budou prováděny tyto kontroly: 

8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola pracovníků 

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola hlavního a doplňkového materiálu při dodávce 

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola provedení předchozí technologické etapy 

Kontrola výškového a směrového vyměření budoucích sloupů 

 

8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola rektifikace dna kalichu 

Kontrola zaháknutí, odepínání a manipulace prefabrikovaných prvků 

Kontrola osazení sloupu do kalichu 

Kontrola svislého osazení sloupu 

Kontrola betonové směsi 

Kontrola zhutnění betonové směsi v kalichu 

Kontrola výroby zálivek a malt 

Kontrola osazení základových prahů 

Kontrola dilatace ZP a základové desky objektu SO.01 

Kontrola svaru 

Kontrola osazení vazníků a štítových nosníků 

Kontrola osazení ztužidel 

Kontrola osazení vaznic 

Kontrola ošetření betonové směsi 

 

8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola skeletové konstrukce jako celku 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Před samotnou montáží prefabrikované haly, je zapotřebí seznámit pracovníky s projektovou 

dokumentací a technologickým postupem. Každý pracovník musí být řádně seznámen s riziky a 

bezpečnostními předpisy, které při jeho dané činnosti můžou nastat. Jedná se zejména o seznámení 

s návody na obsluhu stavebních strojů, ručního nářadí, také s používáním OOPP, případně 

s bezpečnostním plánem, pokud byl na tuto stavbu vypracován. Je také potřeba, aby každý 

z pracovníků byl seznámen s místem první pomoci a také s přístupovými a únikovými cestami na 

staveništi. Po proškolení dojde k podpisu všech zaměstnanců do evidenčního listu pro výdej OOPP a 

listu o seznámení pracovníků s BOZP. Při montážních prací musí být dodrženy veškeré zásady 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle platných právních předpisů v návaznosti na tyto zákony: 

Zákon č.88/2016 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

NV č.136/2016 Sb., kterým se mění NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 



83 
 

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

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č.267/2015 Sb., kterým se mění zákon č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

NV č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

 

10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 Výstavba skeletové konstrukce bude mít v jejím okolí pouze minimální dopad na životní 

prostředí. Je velmi důležité během realizace prefabrikované haly dodržovat tyto zákony: 

Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č.175/2014 Sb., kterým se mění zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č.39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vznikající odpad při realizaci prefabrikované skeletové konstrukce bude likvidován dle zákona 

č.223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, abychom snížili vliv stavby na životní prostředí. Na staveništi 

budou výklopné kontejnery pro železo a výztuž a také plastové kontejnery pro tříděný odpad (papír, 

plasty, sklo, bioodpad). Zatřídění proběhne dle vyhlášky č.93/2016 Sb., o Katologu odpadů. 

Na stavbě se nepředpokládá nebezpečný odpad, pokud se v průběhu výstavby objeví, bude s ním 

zacházeno dle zákona a bude neprodleně odvezen k ekologické likvidaci na příslušné místo. 

 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu Kategorie Umístění odpadu 

17 04 05 Železo a ocel O Kontejner na železo a ocel 

17 01 01 Beton O Kontejner na beton 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Plastový kontejner o objemu 1100 l 

17 02 03 Plasty O Plastový kontejner o objemu 1100 l 

17 02 02 Sklo O Plastový kontejner o objemu 1100 l 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Plastový kontejner o objemu 1100 l 

20 03 04 Kal z fekálních tanků O Fekální tank o objemu 5 a 10 m
3 

  

Kategorie O – zařazeno do odpadů ostatních 

Železo a ocel – odvezeno do sběrného dvora (vzdálenost 2 km - Sudoměřice) 

Beton – beton odvozen k recyklaci (vzdálenost recyklačního dvora 10 km - Hodonín) 

Kal z fekálních tanků – odčerpání bude probíhat dle potřeby (odvoz specializovanou firmou) 

Papírové a lepenkové obaly, plasty, sklo a směsný komunální odpad – odvezen do sběrného dvoru 

v Hodoníně (vzdálenost 10 km) 
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1. Obecné informace o rozpočtu pro etapu montáže prefabrikované haly 

 Položkový rozpočet pro montáž prefabrikované haly byl zpracován v programu BUILDpowerS. 

Položky jednotlivých prefabrikovaných dílců jsou v rozpočtu vytvořeny individuálně, jelikož ve 

specifikacích nejsou obsaženy. K nově vytvořeným položkám byla přirazena MJ v m
3
, jejich hmotnost 

a také cena za množstevní jednotku. Cena za jeden m
3
 prefabrikátu byla zjištěna přímo v provozním 

závodě Prefa Brno a je odhadována na 10 500,-. 

V rozpočtu je také uvedena cena pro zařízení staveniště. Jelikož procentuální výpočet zařízení 

staveniště se provádí pro celou stavbu, ale ne pro jednotlivé etapy, byla stanovena cena výpočtem. 

Byla spočítána cena veškerých nákladů spojených s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 

staveniště. Výpočet byl proveden v kapitole B3 – Technická zpráva zařízení staveniště.  
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S: 1

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 198 336,00
1 274125002 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t kus 24,00000 1 796,00 43 104,00

ŽB základové prahy : 

ZP1 : 16 16,00000

ZP2 : 4 4,00000

ZP3 : 4 4,00000

2 2-POL11 Prefabrikované železobetonové základové prahy 

150/800/5700

m3    10,04800 10 500,00 105 504,00

ŽB základové prahy : 

ZP1 : 16*0,628 10,04800

3 2-POL12 Prefabrikované železobetonové základové prahy 

150/800/5650

m3    2,48800 10 500,00 26 124,00

ŽB základové prahy : 

ZP2 : 4*0,622 2,48800

4 2-POL13 Prefabrikované železobetonové základové prahy 

150/800/5150

m3    2,24800 10 500,00 23 604,00

ŽB základové prahy : 

ZP3 : 4*0,562 2,24800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 363 001,50
5 331125002 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 4 t kus 29,00000 2 610,00 75 690,00

ŽB sloupy s vybráním : 

S1 : 3 3,00000

S2 : 1 1,00000

S2z : 1 1,00000

S3 : 1 1,00000

S3z : 1 1,00000

S4 : 4 4,00000

S5 : 1 1,00000

S5a : 1 1,00000

S6 : 5 5,00000

S6a : 1 1,00000

S7 : 1 1,00000

S8 : 1 1,00000

S9 : 1 1,00000

S9z : 2 2,00000

S9a : 1 1,00000

S10 : 1 1,00000

S10z : 2 2,00000

S10a : 1 1,00000

6 3-POL01 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

400/400/8500

m3    3,87300 10 500,00 40 666,50

ŽB sloup s vybráním : 

S1 : 3*1,291 3,87300

7 3-POL02 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

400/400/7000

m3    4,40000 10 500,00 46 200,00

ŽB sloup s vybráním : 

S2 : 1,1 1,10000

S2z : 1,1 1,10000

S3 : 1,1 1,10000

S3z : 1,1 1,10000

8 3-POL03 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

300/400/7000

m3    4,78800 10 500,00 50 274,00

ŽB sloup s vybráním : 

S4 : 4*0,798 3,19200

S5 : 0,798 0,79800

S5a : 0,798 0,79800

9 3-POL04 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

300/400/7000

m3    4,92600 10 500,00 51 723,00

ŽB sloup s vybráním : 

S6 : 5*0,821 4,10500

S6a : 0,821 0,82100

10 3-POL05 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

300/400/8755

m3    1,03000 10 500,00 10 815,00

ŽB sloup s vybráním : 

S7 : 1,03 1,03000

11 3-POL06 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

300/400/8750

m3    1,03000 10 500,00 10 815,00

ŽB sloup s vybráním : 

S8 : 1,03 1,03000

12 3-POL07 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

300/400/8100

m3    3,80800 10 500,00 39 984,00

ŽB sloup s vybráním : 

S9 : 0,952 0,95200

S9z : 2*0,952 1,90400

S9a : 0,952 0,95200

13 3-POL08 Prefabrikovaný železobetonový sloup s vybráním 

300/400/7460

m3    3,50800 10 500,00 36 834,00

ŽB sloup s vybráním : 

S10 : 0,877 0,87700

S10z : 2*0,877 1,75400

S10a : 0,877 0,87700

Položkový rozpočet 

Výrobně – montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. v Sudoměřicích

Prefabrikovaná skeletová hala

Prefabrikovaná skeletová hala - nosná konstrukce skeletu

2. Položkový rozpočet pro etapu montáže prefabrikované haly 
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 900 453,00
14 413125001 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 2,00000 1 198,00 2 396,00

ŽB ztužidla : 

Z3 : 1 1,00000

Z3z : 1 1,00000

15 413125001 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 13,00000 1 198,00 15 574,00

ŽB vaznice : 

K3 : 12 12,00000

K4 : 1 1,00000

16 413125001 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 12,00000 1 198,00 14 376,00

ŽB štítové nosníky : 

N1 : 4 4,00000

N1a : 4 4,00000

N2 : 4 4,00000

17 413125002 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 3 t kus 36,00000 1 649,00 59 364,00

ŽB vaznice : 

K1 : 24 24,00000

K2 : 12 12,00000

18 413125002 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 3 t kus 6,00000 1 649,00 9 894,00

ŽB ztužidla : 

Z1 : 4 4,00000

Z2 : 1 1,00000

Z2z : 1 1,00000

19 413125005 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 10 t kus 6,00000 3 015,00 18 090,00

ŽB vazník - T profil : 

V1 : 4 4,00000

V1a : 1 1,00000

V1b : 1 1,00000

20 4-POL01 Prefabrikovaný železobetonový vazník - T profil 

400/1300/17500

m3    22,86600 10 500,00 240 093,00

ŽB vazník - T profil : 

V1 : 4*3,811 15,24400

V1a : 3,811 3,81100

V1b : 3,811 3,81100

21 4-POL02 Prefabrikované železobetonové vaznice 

180/600/12000

m3    24,02400 10 500,00 252 252,00

ŽB vaznice : 

K1 : 24*1,001 24,02400

22 4-POL03 Prefabrikované železobetonové vaznice 

180/600/12200

m3    12,30000 10 500,00 129 150,00

ŽB vaznice : 

K2 : 12*1,025 12,30000

23 4-POL04 Prefabrikované železobetonové vaznice 180/350/6200 m3    4,12800 10 500,00 43 344,00

ŽB vaznice : 

K3 : 12*0,344 4,12800

24 4-POL05 Prefabrikované železobetonové vaznice 180/350/6300 m3    0,35000 10 500,00 3 675,00

ŽB vaznice : 

K4 : 0,350 0,35000

25 4-POL06 Prefabrikovaný železobetonový štítový nosník 

150/400/6000

m3    2,88000 10 500,00 30 240,00

ŽB štítový nosník : 

N1 : 4*0,360 1,44000

N1a : 4*0,360 1,44000

26 4-POL07 Prefabrikovaný železobetonový štítový nosník 

150/400/5550

m3    1,32800 10 500,00 13 944,00

ŽB štítový nosník : 

N2 : 4*0,332 1,32800

27 4-POL08 Prefabrikované železobetonové ztužidla 

400/300/12000

m3    3,95200 10 500,00 41 496,00

ŽB ztužidla : 

Z1 : 4*0,988 3,95200

28 4-POL09 Prefabrikované železobetonové ztužidla 

400/300/12200

m3    1,99800 10 500,00 20 979,00

ŽB ztužidla : 

Z2 : 0,999 0,99900

Z2z : 0,999 0,99900

29 4-POL10 Prefabrikované železobetonové ztužidla 150/300/6200 m3    0,53200 10 500,00 5 586,00

ŽB ztužidla : 

Z3 : 0,266 0,26600

Z3z : 0,266 0,26600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 397,89
30 998014011 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 322,25739 66,40 21 397,89

Díl: VN Vedlejší náklady 33 167,00
31 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 33 167,00 33 167,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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1. Obecné informace o harmonogramu pro etapu montáže prefabrikované haly  

 Časový plán pro montovanou prefabrikovanou halu byl vytvořen v programu CONTEC. Všechny 

normohodiny jednotlivých pracovníků k daným položkám byly zjištěny přes rozpočtový program 

BUILDpoweS. Na základě těchto normohodin, byl vytvořen harmonogram pro montáž skeletu. 
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2. Harmonogram 
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3. Graf potřeby pracovníků   



94 
 

 

 

 

 

 



95 
 

OBSAH: 

1. Vstupní kontrola 96 

1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 96 

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 96 

1.3 Kontrola pracovníků 96 

1.4 Kontrola strojů a nářadí 97 

1.5 Kontrola hlavního a doplňkového materiálu při dodávce 97 

1.6 Kontrola skladování materiálu 98 

1.7 Kontrola provedení předchozí technologické etapy 98 

1.8 Kontrola výškového a směrového vyměření budoucích sloupů 98 

2. Mezioperační kontrola 99 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 99 

2.2 Kontrola rektifikace dna kalichu 99 

2.3 Kontrola zaháknutí, odháknutí a manipulace prefabrikovaných prvků 99 

2.4 Kontrola osazení sloupu do kalichu 100 

2.5 Kontrola svislého osazení sloupu 100 

2.6 Kontrola betonové směsi 101 

2.7 Kontrola zhutnění betonové směsi v kalichu 101 

2.8 Kontrola výroby zálivek a malt 102 

2.9 Kontrola osazení základových prahů 102 

2.10 Kontrola dilatace ZP a základové desky administrativní části SO.01 103 

2.11 Kontrola svaru 103 

2.12 Kontrola osazení vazníků a štítových nosníků 104 

2.13 Kontrola osazení ztužidel 104 

2.14 Kontrola osazení vaznic 105 

2.15 Kontrola ošetření betonové směsi 105 

3. Výstupní kontrola 105 

3.1 Kontrola geometrické přesnosti 105 

3.2 Kontrola skeletové konstrukce jako celku 106 

4. Použité normy pro KZP montované haly 106 

4.1 Použité zdroje 106 

4.2 Použité zkratky 107 

5. Formulář KZP pro montáž prefabrikované haly 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

1. Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Před samotným zahájením montážních prací je potřeba zkontrolovat: 

- úplnost a správnost projektové dokumentace, která souvisí s etapou montáže prefabrikované haly 

- musí být vypracován technologický postup montáže 

- zpracován harmonogram montážních prací a dodávek prefabrikovaných prvků 

- je potřeba určit postupu zmonolitnění jednotlivých dílců 

- vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby 

- opatření všech dokumentů a náležitostí pro zajištění BOZP (vypracování plánu BOZP) 

V případě nejasností v projektové dokumentaci, je potřeba veškeré náležitosti konzultovat 

s technickým investorem, projektantem nebo statikem. 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 

- v případě nejasností v projektové dokumentaci projektant, statik 

Způsob kontroly: 

- vizuálně (je potřeba důkladného nastudování veškeré projektové dokumentace) 

Četnost kontroly: 

- jednorázově, poté v průběhu montáže vždy před montáží jednotlivých dílců 

Výsledek: 

- při předání projektové dokumentace hlavním dodavatelem subdodavateli se provede zápis do 

stavebního deníku 

 

1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

 Předání pracoviště probíhá mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem, který provádí montážní 

práce. Vše je zapsáno v zápise o převzetí staveniště. Je důležité, aby se v zápise o převzetí staveniště 

objevilo, v jakém rozsahu staveniště bylo předáno. Jedná se zejména o dopravní trasy, přístupové 

cesty na staveniště, plochy staveniště, oplocení a veškeré objekty zařízení staveniště včetně skladů 

materiálu a nářadí. Taktéž je potřeba uvést geodetické směrové a výškové body, které jsou zakresleny 

do geodetické dokumentace a předány subdodavateli. Je také zapotřebí subdodavatele obeznámit a 

předat přípojná místa elektrické energie a vody. Pokud při předání staveniště byly zjištěny závady 

neodpovídající skutečnosti, je zapotřebí, aby hlavní dodavatel tyto závady co nejdříve odstranil. 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- jednorázově při předání staveniště 

Výsledek: 

- předání pracoviště se zapíše do zápisu o převzetí staveniště 

 

1.3 Kontrola pracovníků 
Před samotnou montáží prefabrikované haly, je zapotřebí seznámit pracovníky: 

- s projektovou dokumentací a technologickým postupem 

- s riziky a bezpečnostními předpisy, které při jeho dané činnosti můžou nastat (jedná se zejména o 

seznámení s návody na obsluhu stavebních strojů, ručního nářadí, také s používáním OOPP, případně 

s bezpečnostním plánem, pokud byl na tuto stavbu vypracován) 

- s místem první pomoci a také s přístupovými a únikovými cestami na staveništi 

Jelikož se jedná o náročné montážní procesy, smějí je vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří 

musí být seznámeni se závaznými technologickými postupy výrobce prefabrikovaných prvků. Můžou 

je provádět zaměstnanci, kteří jsou zdravotně způsobilí a mají potvrzenou periodickou lékařskou 
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prohlídku pro stanovenou činnost. Pro danou činnost musí všichni také vlastnit platné oprávnění a to 

zejména vazačský průkaz, jeřábnický průkaz, svářecký průkaz a také průkaz obsluhy pracovních 

plošin. 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr, namátkově při kontrolách koordinátor BOZP 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- 1x denně (jedná se zejména o OOPP pracovníků) 

Výsledek: 

- po proškolení dojde k podpisu všech zaměstnanců do evidenčního listu pro výdej OOPP a listu o 

seznámení pracovníků s BOZP 

 

1.4 Kontrola strojů a nářadí 

 Před začátkem samotné montáže, je potřeba, aby byla provedena kontrola strojů a zařízení pro 

vertikální a horizontální dopravu a dalších zařízení, které budou používány pro montáž skeletové haly 

(jedná se především o vodící lana, tyče atd.). 

Kontroluje se zejména: 

- stav všech strojů a nářadí (technické listy) 

- údaje o únosnosti a hmotnosti strojů 

- souhlas k užívání 

- osvědčení o pevnosti vodících lan, tyčí, závitových pouzder 

- revize elektrického nářadí dle platné legislativy 

- zajištění BOZP 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr, obsluha stroje 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- 1x denně (před začátkem montáže) 

Výsledek: 

- výsledek kontroly bude zapsán do provozního deníku strojů 

- vždy bude také zapsána a upřesněna každá závada a oprava všech strojů a nářadí 

 

1.5 Kontrola hlavního a doplňkového materiálu při dodávce 

Při dodávce hlavního a doplňkového materiálu na stavbu je potřeba kontrolovat: 

- počet a shodu prvků s výrobní dokumentací 

- značení jednotlivých dílců dle výrobní dokumentace 

- výrobci, kteří dodávají hlavní a doplňkový materiál musí předložit osvědčení o jakosti a 

kompletnosti dodávky 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- vždy při přejímce nového materiálu 

Výsledek: 

- výsledek zapsán ve stavebním deníku a podepsání dodacího listu o přejímce materiálu 
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1.6 Kontrola skladování materiálu 

 Prefabrikované prvky mají být na stavbě pokud možno vždy skladovány v poloze budoucího 

osazení do stavební konstrukce. Musí být skladovány tak, abychom zabránili poškození, posunutí nebo 

jinému nepředvídatelnému poškození jednotlivých dílců. Skladování doplňkového materiálu bude 

probíhat v uzavřených skladovacích kontejnerech tak, aby nedošlo k jejich poškození, nebo jinému 

znehodnocení. 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- 1x denně 

Výsledek: 

- není potřeba zapisovat 

 

1.7 Kontrola provedení předchozí technologické etapy 

 Před zahájením montáže, je potřeba provést technickou přejímku o kontrole a předání předchozí 

technologické etapy (základové konstrukce), která probíhá za účasti montážní firmy, hlavního 

dodavatele, technického dozoru a investora. 

Technická přejímka by měla obsahovat: 

- min. tři výškové body a jejich umístění (sloužící pro kontrolu přesnosti prováděných prací) 

- výsledky kontroly o provedení základových konstrukcí s uvedením zjištěných úchylek 

- porovnání zjištěných odchylek s příslušnými normami mezních odchylek 

- dílce základu skeletu: ve vodorovné rovině je max. vychýlení osy kalichu +/-10 mm 

   v předepsané výškové úrovni je vychýlení kalichu max. +/-10 mm 

- montážní práce je možno zahájit až betony opěrných konstrukcí (základů) dosáhnou nejméně 70% 

krychelné pevnosti třídy betonu uvedeného v projektu 

- vyhodnocení celkového stavu přejímaných konstrukcí 

Kontrolu provede: 

- technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- jednorázově, před zahájením prací 

Výsledek: 

- výsledek přejímky se zapíše do stavebního deníku a do zápisu o převzetí staveniště 

 

1.8 Kontrola výškového a směrového vyměření budoucích sloupů 

 Před zahájením prácí montáže sloupů je zapotřebí překontrolovat směrové a výškové vytýčení os 

sloupů na kalichových základech. Na prefabrikovaném kalichu budou zakresleny 3 body směrového 

vytýčení. Tyto tři body určují podélné, příčné a diagonální směrové přímky budoucího sloupu. Dalším 

postupem je překontrolování výškové úrovně dna kalichu. Je zapotřebí, abychom zjistili nejvyšší 

úroveň dna všech kalichů. Po zjištění nejvyšší úrovně se provede rektifikace daného kalichu a výškové 

urovnání dalších montovaných sloupů. 

V normě ČSN 73 0210-1 v tabulce B.1 jsou uvedeny doporučené měřické přístroje a pomůcky pro 

měření při osazování prvků, které odpovídají mezním odchylkám konstrukcí v normě ČSN 73 0210-1. 

- osazování na vodorovné montážní rovině např. pomocí ocelového komparovaného pásma se střední 

chybou do +/-5 mm 

- osazení v předepsané výškové úrovni např. pomocí nivelačního přístroje tř.3 a nivelační lať se střední 

chybou do +/-3 mm 
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- uvedení dílce do svislé polohy: teodolit tř.3 se střední chybou +/- 10 mm nebo vodováha délky 2 m 

se střední chybou do +/-3 mm 

Kontrolu provede: 

- technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením 

Četnost kontroly: 

- jednorázově před zahájením prací, poté průběžná kontrola 

Výsledek: 

- provede se zápis do stavebního deníku 

 

2. Mezioperační kontrola 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Při montážních prací, může být pracovník vystaven max. rychlosti větru ve volném prostoru do 

11 m/s a při manipulaci s břemenem ve výškách je max. rychlost větru do 8 m/s. Pokud budou 

překročeny max. hodnoty rychlosti větru, je potřeba montážní práce přerušit. Důvodem přerušení 

montážních prací může být také snížená viditelnost do 30 m, teplota nižší než -10
0
C, přívalové deště, 

bouřky, sněžení nebo tvoření námrazy. Kontroluje se zejména teplota vzduchu, rychlost větru, úhrn 

srážek, viditelnost. 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- 2x denně 

Výsledek: 

- provede se zápis do stavebního deníku 

 

2.2 Kontrola rektifikace dna kalichu 

 Kontrola rektifikace kalichu probíhá tak, že nejprve zjistíme nejvyšší úroveň dna všech kalichů. 

Po zjištění nejvyšší úrovně se provede rektifikace daného kalichu pomocí vláknobetonové montážní 

podložky, která zajistí patu sloupu v požadované poloze. Umísťuje se na dno kalichu do středu 

budoucího sloupu. Od takto zrektifikovaného kalichu se poté provádí vyrovnání dna dalších 

kalichových patek, které jsou naplánovány daný den montovat. 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením 

Četnost kontroly: 

- průběžně, před montáží jednotlivých sloupů 

Výsledek: 

- provede se zápis do stavebního deníku 

 

2.3 Kontrola zaháknutí, odepínání a manipulace prefabrikovaných prvků 

Kontrola zaháknutí: 

 Před zavěšením jednotlivých prvků je potřeba zkontrolovat jejich stav, označení dílců, osazení 

závitových tyčí do předem připravených závitových pouzder a další části. 

Je také potřeba všechny vázací prostředky seřídit tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení tíhy 

zavěšeného břemene na všechny závěsy. Úhel, který svírá lano závěsu se svislicí je max 60
0
. 

Při manipulaci těžkého a rozměrově dlouhého prvku se použije vahadlo a vodící lano. 
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Před samotnou dopravou dílce na místo uložení, je potřeba zvednutí prvku o 200 až 300 mm a tím 

prověřit správnost zavěšení. 

Kontrola manipulace: 

 Při manipulaci s dílcem nesmí docházet k trhavým pohybům, otáčením nebo houpáním (lze 

zabezpečit pomocí vodících lan a vahadla). Každý prvek cca 300 mm nad místem uložení je potřeba 

ustálit, vyrovnat a až v daný moment osadit. 

Kontrola odepnutí: 

 Dílce, které nejsou sami o sobě stabilní, je třeba ponechat zavěšené až do zajištění jejich stability. 

Uvolnění dílců musí probíhat z bezpečného místa (např. pracovní plošina). U dílců, kde je špatný 

přístup odepnutí je zapotřebí vázací prostředky a vodící lana odepínat dálkovým ovládáním. 

Kontrolu provede: 

- vazač 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- každý prvek  

Výsledek: 

- není potřeba provést žádný zápis 

 

2.4 Kontrola osazení sloupu do kalichu 

 Kontroluje se osazení správného sloupu do správného kalichu dle projektové dokumentace. A 

také se zjišťují odchylky ve vodorovné rovině a v předepsané výškové úrovni. Následně dojde k 

porovnání zjištěných odchylek s příslušnými normami mezních odchylek. 

- svislé dílce skeletu: ve vodorovné rovině je max. vychýlení osy úložné plochy sloupu +/-10 mm 

              v předepsané výškové úrovni je vychýlení hrany opěrné plochy max. +/-10 mm 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením 

Četnost kontroly: 

- každý prvek  

Výsledek: 

- proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku 

 

2.5 Kontrola svislého osazení sloupu 

 Svislost osazení sloupu budeme kontrolovat pomocí dvou teodolitů, které budou umístěny 

současně ze dvou na sebe kolmých směrů. A následně se zjišťují odchylky ve svislosti a dojde 

k porovnání s mezními hodnotami. 

- svislé dílce skeletu: mezní odchylka svislosti sloupu od osy je +/-h/200, nebo max. 30 mm, kde h je 

výška sloupu 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením 

Četnost kontroly: 

- každý prvek  

Výsledek: 

- proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku 
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2.6 Kontrola betonové směsi 

 Složení betonové směsi a malt je dáno stavebním projektem. Pokud nejsou v projektu udány 

požadavky na betonovou směs, doporučuje se volit pevnost betonové směsi shodnou s pevností 

prefabrikovaných dílců. Před zalitím kalichů je potřeba provést zkoušku konzistence betonové směsi. 

V stavebním projektu pro zálivku kalichu montované haly je uveden beton frakce 8-16, třídy C30/37, 

konzistence S3, vybral jsem tedy zkoušku betonu sednutím dle ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého 

betonu, část 2 – zkouška sednutím. 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- zkouška betonové směsi sednutím, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- jednou, případně podruhé namátkově  

Výsledek: 

- proveden zápis do stavebního deníku s výsledkem zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B8-2.6 Zkouška betonové směsi sednutím 

 

2.7 Kontrola zhutnění betonové směsi v kalichu 

Při hutnění betonové směsi v kalichu pomocí ponorného vibrátoru, je třeba dodržet následující postup: 

- vibrační hlava se musí vkládat do betonové směsi vždy ve svislé rovině a to v pravidelných 

vzdálenostech 1,5 násobku akčního rádiosu (akční rádius vibrátoru se musí překrývat) 

- je potřeba, aby každý bod byl vibrován min. 5s 

- dobře vibrovaný beton se pozná na základě toho, když se povrch okolo vibrační hlavy stává 

kompaktní, bez vystupování vzduchových bublin 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- každý kalich  

Výsledek: 

- není vyžadován provést žádný zápis 
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2.8 Kontrola výroby zálivek a malt 

 Výroba zálivek pro montážní styky a spáry se bude provádět v místě míchacího centra, dle 

předepsaných receptur v technologických postupech. Na zálivky jednotlivých prvků je navrhnuta 

vysokopevnostní malta GROUTEX 603 (zrnitost 0-3 mm, vlastní roztékavost 650 mm), postup výroby 

malty je potřeba zkontrolovat na základě zkoušky rozlitím kužele dle ČSN EN 12350-5 Zkoušení 

čerstvého betonu, část 5 – zkouška rozlitím. 

Na vyplnění spár mezi prefabrikáty je potom navrhnuta vysokopevnostní nestékavá malta Groutex 

Fill-In (zrnitost 0-1 mm) 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- zkouška zálivkové malty rozlitím, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- při výrobě první zálivky, potom namátkově 

Výsledek: 

- výsledek zkoušky zapsán ve stavebním deníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B8-2.8 Zkouška zálivkové malty rozlitím 

 

2.9 Kontrola osazení základových prahů 

Při osazování základových prahů je potřeba kontrolovat: 

- shodnost polohy dílce s polohou dle projektové dokumentace 

- hodnoty odchylek a jejich porovnání s mezními hodnotami 

- svislé stěnové dílce skeletu:  

 - ve vodorovné rovině je osa úložné plochy ZP vychýlena max. o +/-8 mm 

 - ve vodorovné rovině je hrana úložné plochy ZP vychýlena max. o +/-8 mm 

 - v předepsané výškové úrovni je horní hrana ZP od předepsané výškové úrovně vychýlena  max. 

o +/-10 mm 

- kontrola výztuže 

- kontrola svaření základového prahu ke sloupu pomocí ocelových destiček 
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- kontroluje se tloušťka spár 

- kontrola provedení všech styků 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- kontrola každého základového prahu 

Výsledek: 

- výsledek zkoušky zapsán ve stavebním nebo montážním deníku 

 

2.10 Kontrola dilatace ZP a základové desky administrativní části SO.01 

 Jelikož skeletová konstrukce navazuje na zděnou administrativní část objektu SO.01 (v průběhu 

montáže skeletu se počítá s provedenou základovou deskou), je zapotřebí mezi těmito částmi provést 

dilataci pomocí polystyrénu tloušťky 10 mm, jedná se pouze o dilataci jednoho základového prahu 

(označení ZP1). 

Kontrolu provede: 

- mistr 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- jednorázově před montáží základového prahu ZP1 

Výsledek: 

- není potřeba provést zápis 

 

2.11 Kontrola svaru 

 Provedení svarů vždy podle technologického předpisu a projektové dokumentace. 

Při montážních prací je dovoleno používat pouze tyto způsoby svařování: 

 - tavné svařování elektrickým obloukem 

 - svařování elektrickým obloukem do měděné formy nebo do ocelové žlabové podložky 

 - jiný způsob svařování lze použít v případě vydání příslušného technologického předpisu 

Kontroluje se zejména: 

- správnost osazení dílců před samotným svařováním 

- všechny spojovací prostředky musí být před svařováním důkladně očištěny 

- vizuální prohlídka svarů 

- kontrolují se předepsané rozměry svarů 

- hladkost povrchu 

- zjišťují se viditelné trhliny a vady 

- určují se mezní odchylky rozměrů a polohy svarů, porovnání se skutečností (velikost odchylek závisí 

na typu svaru) 

- způsob ochrany spojů vždy navrhnut v projektu stavby  

 Místo svařování musí být osvětleno a chráněno proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Je 

potřeba také ochránit svařovací zařízení a nářadí. Při velmi špatných klimatických podmínkách (tj. 

rychlost větru přesahující interval 5,4 až 7,9 m/s, při dešti, mlze, mrholení a sněžení) nelze bez 

ochranného opatření provádět svařovací práce. Pokud se teplota vzduchu bude pohybovat v rozmezí 

+0
0
C až -10

0
C musí být dodrženy všechny technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. 

Jedná se například o zvýšení stupně svaru o 1 stupeň nebo předehřevu svařovaného materiálu na min. 

teplotu +70
0
C. Svařování při rychlosti větru větší než 8 m/s a teploty vzduchu nižší než -10

0
C je 

zakázáno. 
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Kontrolu provede: 

- svářeč 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- vždy po provedení svaru 

Výsledek: 

- zápis je proveden do deníku svářeckých prací 

 

2.12 Kontrola osazení vazníků a štítových nosníků 

Při osazování vazníků a štítových nosníků je potřeba kontrolovat: 

- shodnost polohy dílce s polohou dle projektové dokumentace 

- hodnoty odchylek a jejich porovnání s mezními hodnotami 

- vodorovné tyčové dílce skeletu:  

 - ve vodorovné rovině je osa uložení vazníků a štítových nosníků vychýlena max. o +/-5 mm 

 - v předepsané výškové úrovni jsou protilehlé hrany dílců ve spáře vychýleny max. o +/-5 mm 

- kontrola výztuže 

- kontrola a osazení pryžového ložiska 

- kontrola bočního vymezení vazníku pomocí pryžové distanční podložky 

- kontroluje se tloušťka spár 

- kontrola provedení všech styků 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- kontrola každého vazníku a štítového nosníku 

Výsledek: 

- výsledek kontroly zapsán ve stavebním nebo montážním deníku 

 

2.13 Kontrola osazení ztužidel 

Při osazování ztužidel je potřeba kontrolovat: 

- shodnost polohy dílce s polohou dle projektové dokumentace 

- hodnoty odchylek a jejich porovnání s mezními hodnotami 

- vodorovné tyčové dílce skeletu:  

 - ve vodorovné rovině je osa uložení ztužidel vychýlena max. o +/-5 mm 

 - v předepsané výškové úrovni jsou protilehlé hrany dílců ve spáře vychýleny max. o +/-5 mm 

- kontrola výztuže 

- kontrola maltového lůžka pro osazovací plochu ztužidla 

- kontroluje se tloušťka spár 

- kontrola provedení všech styků 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- kontrola každého ztužidla 

Výsledek: 

- výsledek kontroly zapsán ve stavebním nebo montážním deníku 
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2.14 Kontrola osazení vaznic 

Při osazování vaznic je potřeba kontrolovat: 

- shodnost polohy dílce s polohou dle projektové dokumentace 

- hodnoty odchylek a jejich porovnání s mezními hodnotami 

- vodorovné tyčové dílce skeletu:  

 - ve vodorovné rovině je osa uložení vaznic vychýlena max. o +/-5 mm 

 - v předepsané výškové úrovni jsou protilehlé hrany dílců ve spáře vychýleny max. o +/-5 mm 

- kontrola výztuže 

- kontrola a osazení pryžového ložiska 

- kontroluje se tloušťka spár 

- kontrola provedení všech styků 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 

Četnost kontroly: 

- kontrola každé vaznice 

Výsledek: 

- výsledek kontroly zapsán ve stavebním nebo montážním deníku 

 

2.15 Kontrola ošetření betonové směsi 

 Při nevhodných klimatických podmínkách je zapotřebí ošetřovat jak betonovou směs, tak i 

zálivku jednotlivých spojů prefabrikovaných dílců. Zálivka kalichu je provedena betonem frakce 8-16, 

třídy C30/37, konzistence S3. V případě špatných klimatických podmínek se zálivka při teplotě vyšší 

než +30
0
C musí začít kropit, aby nedošlo k nadměrnému smršťování. V  zimním období je naopak 

potřeba objednat betonovou směs s plastifikátory nebo zálivku kalichové patky ochránit geotextilií. 

Vysokopevnostní zálivky GROUTEX montážních spojů nesmí být prováděny při překročení teplot 

v intervalech +0
0
C až +40

0
C (dle technických listů výrobce).  

V případě nevhodných klimatických podmínek se všechny vysokopevnostní malty (zálivka všech 

prefabrikovaných dílců) při teplotě vyšší než +30
0
C ochrání nástřikem CUROL SiT60, který zamezuje 

rychlému odpařování vody. V zimním období, pokud teplota klesne pod +5
0
C, je ochrana řešena 

zahříváním záměsové vody. 

Kontrolu provede: 

- hlavní stavbyvedoucí 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- dle klimatických podmínek 

Výsledek: 

- výsledek kontroly zapsán ve stavebním deníku 

 

3. Výstupní kontrola 

3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontroluje se celková svislost a vodorovnost celé skeletové haly. Svislost skeletu celé haly se 

může lišit max. o +/-30 mm a vodorovnost max. +/-25 mm od hodnot stanovených v projektové 

dokumentaci a dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Kontrolu provede: 

- technický dozor investora, hlavní dodavatel, hlavní stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly: 

- měřením, vizuálně 
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Četnost kontroly: 

- jednorázově po ukončení prací 

Výsledek: 

- výsledek kontroly zapsán ve stavebním deníku 

 

3.2 Kontrola skeletové konstrukce jako celku 

Kontroluje se zejména: 

- zda smontované prefabrikované konstrukce odpovídají projektu 

- kontrola kvality provedení 

- kontrola připravenosti skeletu pro další technologické etapy 

- četnost zkoušek betonových směsí a malt 

- četnost měření vodorovných a svislých konstrukcí a jejich odchylky 

- dodržení mezních odchylek konstrukcí, zejména pak celé konstrukce 

- stav a vzhled všech namontovaných dílců 

- ochrana všech svarů 

- kontrola dosažení pevnosti betonů a malt 

Kontrolu provede: 

- technický dozor investora, hlavní dodavatel, hlavní stavbyvedoucí, mistr, investor 

Způsob kontroly: 

- vizuálně 

Četnost kontroly: 

- jednorázově po ukončení prací 

Výsledek: 

- výsledek kontroly zapsán ve stavebním deníku 

 

4. Použité normy pro KZP montované haly 

4.1 Použité zdroje 

ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

NV č.136/2016 Sb., kterým se mění NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č.262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

NV č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Vyhláška č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů 

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část1: Přesnost osazení 

NV č.136/2016 Sb., kterým se mění NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12350-5 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím 

ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
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4.2 Použité zkratky 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

M – mistr 

kBOZP – koordinátor BOZP 

HD – hlavní dodavatel 

I – investor 

SD – stavební deník 

ZoPS – zápis o převzetí staveniště 

MD – montážní deník 
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č. NÁZEV KONTROLY ZDROJ 
KONTROLU 

PROVEDE

ZPŮSOB 

KONTROLY

ČETNOST 

KONTROLY

VÝSLEDEK 

(zápis)

VYHOVÍ/   

NEVYHOVÍ

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

Zákon č.262/2006 Sb. JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

NV č.495/2001 Sb. DATUM: DATUM: DATUM:

NV č.21/2003 Sb. PODPIS: PODPIS: PODPIS:

NV č.378/2001 Sb. JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

Vyhl. č.192/2005 Sb. DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

ČSN 73 2480 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

NV č.136/2016 Sb. DATUM: DATUM: DATUM:

NV č.362/2005 Sb. PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

ČSN 73 2480 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

 ČSN EN 12350-2 DATUM: DATUM: DATUM:

Dle PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

ČSN 73 2480 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

 ČSN EN 12350-5 DATUM: DATUM: DATUM:

Dle PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

ČSN 73 2480 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

 ČSN 73 1201 DATUM: DATUM: DATUM:

Dle PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

ČSN 73 2480

NV č.136/2016 Sb.

ČSN 73 2480

ČSN 73 2480

ČSN 73 0210-1

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

Dle projektové 

dokumentace

ČSN 73 2480

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

ČSN EN 13670

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

Dle projektové 

dokumentace

3 Kontrola pracovníků

HSV, M, 

namátkově 

kBOZP

Vizuálně 1x denně

TDI, HSV, M Měření

Jednorázově před 

zahájením prací, poté 

průběžná kontrola

evidenční list 

OOPP, list 

BOZP

Dle projektové 

dokumentace

Dle projektové 

dokumentace,       

ČSN 73 0205

Kontrola projektové a 

montážní dokumentace
1

2
Kontrola připravenosti 

staveniště
HSV

SD

Jednorázově, pak vždy 

před montáží 

jednotlivých dílců

VizuálněHSV, TDI, M

Vizuálně
Jednorázově při 

předávání staveniště
ZoPS

4 Kontrola strojů a nářadí
HSV, M, 

Obsluha stroje
Vizuálně 1x denně

Provozní deník 

strojů

Dodací list, SD

6
Kontrola skladování 

materiálu
Mistr Vizuálně 1x denně

Není potřeba 

zapisovat

5

Kontrola hlavního a 

dopňkového materiálu při 

dodávce

Mistr Vizuálně
Každá dodávka 

nového materiálu

7
Kontrola provedení předchozí 

technologické etapy
TDI, HSV, M Měření, vizuálně

Jednorázově před 

zahájením prací
ZoPS, SD

15
Kontrola zhutnění betonové 

směsi v kalichu
Mistr Vizuálně Každý kalich

SD

Průběžně, před 

montáží jednotlivých 

sloupů

MěřeníHSV, M
Kontrola rektifikace dna 

kalichu

17

SD

Kontrola osazení 

základových prahů
HSV, M Měření, vizuálně Každý základový práh SD nebo MD

16
Kontrola výroby zálivek a 

malt
Mistr

Zkouška 

zálivkové malty, 

vizuálně

Při výrobě první 

zálivky, poté 

namátkově

Není potřeba 

zapisovat

12
Kontrola osazení sloupů do 

kalichu
HSV, M Měření Každý prvek

SD

SD2x denněMěření, vizuálněMistr
Kontrola klimatických 

podmínek
9

11

Kontrola zaháknutí, odepínání 

a manipulace 

prefabrikovaných prvků

Vazač Vizuálně Každý prvek
Není potřeba 

zapisovat

8

Kontrola výškového a 

směrového vyměření 

budoucích sloupů

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A

18

Kontrola dilatace ZP a 

základové desky objektu 

SO.01

M Vizuálně
Jednorázově před 

montáží prahu ZP1

Není potřeba 

zapisovat

13 SD nebo MDKaždý prvekMěřeníHSV, M
Kontrola svislého osazení 

sloupu

10

SD nebo MD

14 Kontrola betonové směsi Mistr

Zkouška 

betonové směsi, 

vizuálně

Jednou, případně 

podruhé namátkově
SD

Každé vaznice SD nebo MD

19 Kontrola svaru Svářeč Měření, vizuálně
Vždy po provedení 

svaru

Deník 

svářeckých 

prací

20
Kontrola osazení vazníků a 

štítových nosníků
HSV, M Měření, vizuálně

Každý vazník a štítový 

nosník
SD nebo MD

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

Dle projektové 

dokumentace,         

ČSN 73 0210-1

23
Kontrola ošetření betonové 

směsi
HSV Vizuálně

Dle klimatických 

podmínek
SD

M
E

Z
IP

E
R

A
Č

N
Í

24
TDI, HD, 

HSV, M
Měření, vizuálně

Jednorázově po 

ukončení prací
SD

21 Kontrola osazení ztužidel HSV, M Měření, vizuálně Každé ztužidlo SD nebo MD

22 Kontrola osazení vaznic HSV, M Měření, vizuálně

25
TDI, HD, 

HSV, M, I
Vizuálně

Jednorázově po 

ukončení prací
SD

Kontrola geometrické 

přesnosti

Kontrola skeletové 

konstrukce jako celku

Dle projektové 

dokumentace

5. Formulář KZP pro montáž prefabrikované haly 
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 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro etapu montáže prefabrikované haly 

byl zpracován na základě NV č.136/2016 Sb., kterým se mění NV č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Z přílohy č.6 jsou 

vybrány pouze body, které jsou spjaty s etapou montáže prefabrikované haly. V závěru plánu jsou také 

popsány rizika a opatření související s touhle etapou. 

 

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové 

dokumentace a koordinátorovi 

1. Údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby 

 Novostavba výrobně – montážního a skladovacího areálu firmy PRIMARC, s.r.o. je navržena na 

parcelách ve vlastnictví investora na okraji obce Sudoměřice v průmyslové zóně. Hrubá vrchní stavba 

haly je řešena jako ŽB prefabrikovaná montovaná konstrukce. Dispozičně se jedná o dvoulodní halu 

s vrcholem ve střední ose (+8,600). Všechny prvky skeletu vyrobí dle individuální zakázky firma 

Prefa Brno a.s. - provozovna Hodonín, která taktéž bude zajišťovat dopravu prvků na místo stavby. 

Objekt haly je založen na železobetonových monolitických základových patkách v hloubce základové 

spáry (-2,000), do kterých budou zapuštěny ŽB prefabrikované kalichy. Po obvodu bude půdorys haly 

lemován ŽB prefabrikovanými základovými prahy o průřezu 150x800 mm. Vrchní část hrubé stavby 

bude tvořena ŽB nosnými sloupy s vybráním o rozměrech 400x400 mm (umístěny v rozích a ve 

střední části haly) a 400x300 mm (umístěny po obvodě haly), které budou osazeny do ŽB 

prefabrikovaných kalichů základových patek. Nosná střešní konstrukce bude tvořena hlavními ŽB 

prefabrikovanými vazníky tvaru T, o rozměrech 400/1300/17500 mm, kdy umístění jednotlivých 

vazníků v polích je ve vzdálenosti po á 12,0 m. Dalšími prvky jsou krajní štítové nosníky průřezu 

150x400 mm (umístěny v čelních štítech haly) a obvodové ztužidla průřezu 400x300 mm. Na příčných 

hlavních nosných ŽB vazníkách budou osazeny podélné ŽB prefabrikované vaznice kónického 

průřezu 180x350 a 600 mm pro následné ukotvení střešního pláště. 

 

b) název stavby 

 Výrobně – montážní a skladovací areál firmy PRIMARC, s.r.o. v Sudoměřicích 

 

c) místo stavby 

 Nově navržený objekt je navržen na parcelách investora (parcelní č.2654/138 a 2654/141) na 

okraji obce v Sudoměřicích v průmyslové zóně. Dostupnost pozemku je zajištěna z východní strany 

pomocí stávající místní živičné komunikace, která je napojena na silnici první třídy I/70H spojující 

hranice České a Slovenské republiky. 

 Kraj:     Jihomoravský 

 Okres:    Hodonín 

 Obec:    Sudoměřice 

 Katastrální území:  k.ú. Sudoměřice 758818 

 Parcelní číslo:   2654/138 a 2654/141 

 Kapacitní bilance: Administrativa SO.01 

      - zastavěná plocha: 501,83 m
2
 

      - obestavěný prostor: 3.075,56 m
3 

     Výrobně – montážní a skladovací hala SO.02 

      - zastavěná plocha: 1.548,00 m
2
 

      - obestavěný prostor: 10.584,00 m
3
 

     Zpevněné plochy SO.03 a SO.04 

      - zastavěná plocha: 1.734,58 m
2
 

      - parkovací stání: 254,00 m
2
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d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o 

odstraňování stavby) 

 Výrobně – montážní hala je řešena jako novostavba, volně stojící. 

 

e) účel užívání stavby 

 Účelem výstavby areálu firmy PRIMARC, s.r.o. je soustředění stávajících kompletačních, 

skladovacích a administrativních prostorů firmy do nových objektů. Objekty jsou situovány na parcele 

tak, aby umožnily další rozvoj a expanzi firmy. 

 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na objekty) 

Termín výstavby:     1. dubna 2017 

Předpokládaný konec výstavby:  1. dubna 2019 

Stavba je členěna na tyto objekty: 

SO.01 Administrativa 

SO.02 Výrobně – montážní a skladovací hala 

SO.03 Živičný povrch nově vybudované areálové komunikace 

SO.04 Komunikace – dlážděný povrch 

SO.05 Veřejné osvětlení 

SO.06 Studna 

SO.07 Požární jímka 

SO.08 Splašková jímka 

SO.09 Dešťová jímka 

SO.10 Oplocení 

SO.11 Regulační a měřící stanice RMS 

SO.12 Zatravnění plochy  

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

 Výrobní hala, která je navržena jako samostatně stojící, nebude po dokončení ani v průběhu 

výstavby využívat sousedící dotčené parcely. Okolní parcely v průmyslové zóně jsou volné, bez 

stavebních objektů a tudíž se nepředpokládají žádné negativní vlivy na tyto pozemky. K řešenému 

objektu vede stávající místní živičná komunikace, která je napojena na silnici první třídy spojující 

hranice České a Slovenské republiky. Nepředpokládá se žádné nové vybudování silniční komunikace. 

Ochranné pásmo stávajících inženýrských sítí prochází kolem dotčeného pozemku, přičemž stavba 

respektuje ochranné pásmo předmětné sítě. Další ochranné a bezpečnostní pásma se v dané řešené 

lokalitě nenachází. Žádné další opatření jako jsou demolice nebo kácení dřevin stavba nevyžaduje. Po 

dokončení terénních úprav je pouze naplánováno zatravnění ploch a výsadba okrasné zeleně 

s omezeným růstem 3 až 5 m.  

 

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis 

dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

 Montáž těžkého prefabrikovaného skeletu je ze stavebního hlediska náročný proces, při kterém se 

zvyšuje riziko ohrožení nebo dokonce i úmrtí pracovníků na staveništi. 

Jelikož se předpokládá realizace stavby z více zhotoviteli, rozsah stavby přesahuje 500 dní v přepočtu 

na jednu fyzickou osobu a na stavbu je vydáno stavební povolení, je potřeba ze zákona zajistit 

koordinátora BOZP a tím i zpracování plánu BOZP. Plán BOZP podle zákona nesmí být zpracován 

zadavatelem stavby, ale pouze koordinátorem BOZP na staveništi podle § 15 odst. 2 zákona č.88/2016 

Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinnosti koordinátora zpracovat plán BOZP, 

zajištění bezpečnosti na stavbě a dodržování dalších náležitostí, je potřeba, aby stavba byla ohlášena 
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na oblastní inspektorát bezpečnosti práce. Dokument o ohlášení se poté vylepí na viditelné místo vedle 

tabulky stavba povolena. Plán BOZP je zpracován na základě NV č.136/2016 Sb., příloha č.5, kterým 

se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi, neboť při realizaci skeletové haly budou prováděny tyto rizikové práce: 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních betonových dílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. B9-2 Diagram, kdy je a kdy není nutné vytvářet plán BOZP 
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3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) zpracovatel projektové dokumentace 

Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o. 

Kasárenská 4, Hodonín 695 01 

IČO: 65278801 

tel.: 518 322 124 

 

b) jméno hlavního projektanta 

Ing. Miloslav Čech 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, osvědčení č. 15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. 

vydané ČKAIT 

V seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1300882 

tel.: 721 110 487 

 

4. Údaje o zadavateli stavby 

firma PRIMARC s.r.o. 

U Zastávky 147, Ratiškovice 696 02 

IČO: 60741031 

tel.: 518 357 588 

 

5. Údaje o koordinátorovi BOZP 

PROST Hodonín s.r.o. 

Brněnská 3497 

695 01 Hodonín 

tel.: 518 341 288 

Jednatel: Ing. Jan Kubík 

 

B. Situační výkres stavby 

 Situační výkres širších vztahů musí být vypracován dle vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde je zapotřebí ve výkresech znázornit napojení 

stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, označit navrhovaná a ochranná pásma a vyznačení 

hranic dotčeného území. Jelikož výkres širších vztahů není vypracován, je nahrazen výkresem zařízení 

staveniště v měřítku 1:420, který z velké části nahrazuje situační výkres širších vztahů. Výkres bude 

přílohou č.1. 

 

C. Požadavky na obsah plánu 

 Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a 

v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, 

včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

Stavba byla povolena na základě těchto dokumentů: 

- projektová dokumentace 

- vyjádření všech dotčených orgánů 

- územní rozhodnutí 

- stavební povolení 
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Stavební úřad, který vydal stavební povolení: 

Městský úřad Strážnice – stavení úřad Strážnice 

Náměstí Svobody 503 

696 62Strážnice 

 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních 

předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci 

dané stavby, jedná se o: 

 

a) zajištění oplocení, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

 Jelikož celková vzdálenost obvodu staveništního oplocení je cca 323,5 m, byla navrhnuta 

varianta vybudovat ze tří stran staveniště nové systémové oplocení výšky 2,2 m (SO.11) oproti 

provizornímu a tím ušetřit investorovy náklady na tuto položku. Je ale potřeba dbát velké opatrnosti na 

to, aby nedocházelo k poškození jednotlivých částí oplocení v průběhu výstavby. Přístup na stavební 

pozemek je teda umožněn a upraven z východní strany ze stávající místní živičné komunikace 

mobilním oplocením o výšce 2,0 m (délka jednoho pole je 3,455 m) a bránou o délce 6,91 m. 

 Je také řešeno bezpečnostní a informační značení u vjezdů a vstupů na staveniště, které jsou 

umístěny na mobilním oplocení po levé straně při příjezdu na stavbu. Jedná se zejména o značky 

zakazující vstup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti, také značky upozorňující 

na výskyt elektrického zařízení, příkazu použití OOPP, značka upravující rychlost po celém staveništi 

na 15 km/h, přikázaný směr jízdy a stůj, dej přednost v jízdě. V místě ohroženého prostoru jsou potom 

staveništní značky, které upozorňují na práci ve výškách, značky upozorňující na pád předmětů 

v souvislosti s prováděnými pracemi ve výškách a upozornění zákazu vstupu pod zavěšené břemeno. 

Je zpracován také přehledný výkres  dopravního a bezpečnostního značení na staveništi (výkres č.19). 

 V průběhu celé noci je staveniště chráněno ostrahou, v důsledku toho byla u vjezdu na staveniště 

zřízena buňka, která bude složit pro denní (vrátnice) a noční (ostraha) službu. Přes den bude prováděna 

evidence osob, které vstupují na staveniště a také evidence automobilů včetně kontroly jejich nákladů. 

  Vzhledem k předpokladu, že je navrhnuta montáž prefabrikovaných prvků z nákladního vozidla, 

nepředpokládá se vytvoření plochy pro skladování těchto prvků. Jednotlivé skládky, které jsou 

zakresleny v  montážních schématech všech prvků, jsou navrženy proto, aby usnadnily montážní 

postup autojeřábu. Tyto ojedinělé skládky prvků jsou buď namontovány ještě téhož dne, nebo 

v případě prodloužení prací budou zabudovány následující den. Všechny doplňkové materiály budou 

uskladněny v uzamykatelných kontejnerových buňkách o celkové ploše 15 m
2
. Kontejnerová buňka je 

umístěna ze severní strany staveniště a označena tabulí sklad materiálu. 

 

b) zajištění osvětlení staveniště 

 Práce v pozdních nebo nočních hodinách se na staveništi nepředpokládá. Pracovní doba začne 

v 7.00 hod. a končí 15.30 hod., tudíž osvětlení bylo zajištěno na nejdůležitějších místech pomocí tří 

reflektorů umístěných na staveništních buňkách vrátnice, stavbyvedoucího a buňce pro sociální 

zařízení. Ovládání osvětlení je pomocí soumrakových čidel. V případě potřeby je možnost také 

napojení mobilního reflektoru pomocí bubnové prodlužovačky na rozvod elektrické energie. 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

 Požární zabezpečení na staveništi bude řešeno pomocí hasících přístrojů s práškovou náplní ABC 

s hasící schopností 34A. Tyto práškové hasící přístroje jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení 

pod proudem, také pro hašení benzínu, nafty a jiných pevných materiálů. Hasící přístroje s náplní 6 kg 

budou umístěny v buňkách stavbyvedoucího, v šatnách zaměstnanců a také v kontejnerech pro 

skladování nářadí a materiálu. Na každé z těchto buněk bude osazena tabulka znázorňující výskyt 

hasícího zařízení. Pro zásah hasičského záchranného sboru je možnost využití podzemního hydrantu, 

který je vzdálený od místa staveniště cca 50 m. 
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 Při montážních pracích se nepředpokládá nebezpečí výbuchu, v tomto směru nebudou prováděna 

žádná opatření.  

 

e) zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody 

 Přístup na staveniště je umožněn pouze z východní strany uzamykatelnou vjezdovou bránou o 

délce 6,91 m. Přístup k tomuto hlavnímu vjezdu je umožněn ze stávající místní živičné komunikace o 

celkové šířce 6 m, která je napojena na silnici první třídy I/70H spojující hranice České a Slovenské 

republiky. Podkladní vrstva pro zajištění komunikace na staveništi je tvořena ze zhutněné zemní pláně 

a násypu ze štěrkodrti. V místě, které je určené pro vjezd na staveniště, dojde ke křížení se 

staveništními sítěmi. Zde je potřeba inženýrské sítě ochránit silničními betonovými panely. 

 Rozvod elektrická energie po staveništi bude veden přes RMS do hlavního staveništního 

rozvaděče umístěného tak, aby byl snadný přístup k napojení staveništních buněk, míchacího centra, 

osvětlení a dalších přístrojů. Rozvod pro napojení staveništních buněk bude veden v zemi (drážka 

hluboká 0,4 m) a ochráněn proti mechanickému poškození chráničkou Ø 50 mm a vyznačena 200 mm 

nad osou chráničky reflexní páskou. Všechny rozvody energie musí být identifikovány, zkontrolovány 

a viditelně označeny. 

Elektrické nářadí na staveništi musí odpovídat normovým požadavkům a musí být podrobeny 

kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní staveništní rozvaděč musí být řádně označen 

bezpečnostními tabulkami s hlavním vypínačem elektrické energie, příkazem k vypnutí v případě 

nebezpečí a značkou zakazující použití vody, vodního a pěnového hasícího přístroje nebo hydrantu 

jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím. Pokud se na staveništi nepracuje, je potřeba 

veškerá zařízení vypnout (pokud nemusí zůstat v provozu) a uskladnit je tam, kde s nimi nedojde 

k neoprávněné manipulaci. 

 V průběhu výstavby montované haly se počítá s již vybudovanou základovou deskou 

administrativní části objektu SO.01. Nad touto základovou deskou v místech budoucí kotelny bude v 

chráničce vyvedena venkovní část domovního rozvodu a ukončena uzavíracím ventilem. Na tento 

vývod poté bude osazen kulový kohout s redukcí pro napojení zahradní hadice, která bude hlavním 

zdrojem vody na staveništi. Je počítáno také s napojením dvou sanitárních buněk. Napojení se provede 

za vodoměrnou šachtou pomocí redukovaného T kusu, na který bude připojeno potrubí SDR11-PE100 

a svedeno k sanitárním buňkám. Potrubí je umístěno v chráničce Ø 60 mm do nezámrzné hloubky 0,8 

m a vyznačeno cca 400 mm nad chráničkou reflexní modrou páskou. Po dokončení stavby a odpojení 

sanitárních buněk od přívodu vody, je nutností na redukovaný T kus připojit zátku. 

 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy 

osob a materiálu 

 Staveniště se nachází na pozemku investora, tudíž nebudou potřeba žádné zábory. Zařízení 

staveniště je možno vybudovat v plném rozsahu. 

 Pro svislou dopravu materiálu byl vybrán autojeřáb GROVE GMK, který byl navržen tak, aby 

byl schopen bezpečně přenést veškeré prefabrikované dílce. Při provádění pracovních činností stroje, 

je zapotřebí, aby byl stroj stabilizován tak, aby nedošlo k následnému zaboření, naklonění nebo 

dokonce převrácení stroje. Před samotným uvedením stroje do provozu, musí všechny osoby opustit 

nebezpečný prostor a to do vzdálenosti min. 2 m od max. dosahu stroje. Jedná se hlavně o osoby, které 

se nepodílejí na montážních pracích. Při montážích jednotlivých dílců, je také nápomocna terénní 

stříhací plošina, kde je zapotřebí uchycení pracovníka pomocí jistícího lana k pevné části koše. Je 

velmi důležité, aby plošina stála na zpevněném povrchu a byla bezpečně stabilizovaná. Při vysunutém 

stavu, je zakázáno s plošinou popojíždět nebo jinak manipulovat. 

 Pro dopravu všech prefabrikovaných dílců je navržena nákladní souprava tahače MAN 

s teleskopickým návěsem. Při plánovaných dodávkách je zapotřebí v místě staveništního parkoviště 

uvolnit místo pro bezpečné otáčení nákladní soupravy. Zákaz parkování bude upřesněn vždy den před 

plánovanou dodávkou materiálu. 
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j) postupy pro betonářské práce řešících způsob dopravy betonové směsi, přístup k místům betonáže 

 Pro zmonolitnění kalichu se sloupem bude přivezena betonová směs z nedaleké betonárny 

pomocí autodomíchávače T815 AM 169 s užitečným obsahem 6 m
3
. Vozidlo musí být při betonáži na 

přehledném a dostatečně únosném místě tak, aby nebyla ztěžována manipulace s výsypným zařízením. 

Pro dopravu zálivkových malt je navrženo membránové čerpadlo s hadicí délky 50 m. Při použití 

čerpadla musí být zajištěno vhodné dorozumívání mezi osobami provádějící nanášení malty a 

obsluhou čerpadla. Při provozu čerpadel také není dovoleno ohýbat hadice nebo jinak manipulovat se 

spojkami hadic.  

 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a 

s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístup na místo montáže, 

doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

 Všichni montážníci musí používat vždy montážní a bezpečnostní pomůcky pouze v souladu 

s technologickým postupem. Je potřeba před samotným upevněním břemene zkontrolovat a seřídit 

všechny vázací prostředky tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení tíhy zavěšeného břemene 

na všechny závěsy. Úhel, který svírá lano závěsu se svislicí je max. 60
0
. Při manipulaci těžkého a 

rozměrově dlouhého prvku se použije vahadlo a vodící lano. Před samotnou dopravou dílce na místo 

uložení, je potřeba zvednout prvek o 200 až 300 mm a tím prověřit správnost zavěšení. Při manipulaci 

s dílcem nesmí docházet k trhavým pohybům, otáčením nebo houpáním (lze zabezpečit pomocí 

vodících lan a vahadla). Každý prvek cca 300 mm nad místem uložení je potřeba ustálit, vyrovnat a až 

v daný moment osadit. Dílce, které nejsou sami o sobě stabilní, je třeba ponechat zavěšené až do 

zajištění jejich stability. Uvolnění dílců musí probíhat z bezpečného místa (např. pracovní plošina). U 

dílců, kde je špatný přístup odepnutí je zapotřebí vázací prostředky a vodící lana odepínat dálkovým 

ovládáním. Je velmi důležité, aby se během zdvihání a přemísťování břemene všechny fyzické osoby 

zdržovaly v bezpečné vzdálenosti. Teprve, až dojde k ustálení dílce nad místem montáže, mohou 

montážní pracovníci provádět osazení prvku z plošiny. 

 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, 

dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob 

určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 

kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

 Práce ve výškách nesmí být prováděna při nepříznivých podmínkách, které mohou ohrozit 

bezpečnost zaměstnanců. Při montážních prací, může být pracovník vystaven max. rychlosti větru ve 

volném prostoru do 11 m/s a při manipulaci s břemenem ve výškách je max. rychlost větru do 8 m/s. 

Pokud budou překročeny max. hodnoty rychlosti větru, je potřeba montážní práce přerušit. Důvodem 

přerušení montážních prací může být také snížená viditelnost do 30 m, teplota nižší než -10
0
C, 

přívalové deště, bouřky, sněžení nebo tvoření námrazy. 

 Při montážních prací na plošině jsou použity jak prostředky kolektivní ochrany (montážní plošina 

s ochranným zábradlím), tak prostředky pro osobní ochranu (celotělový postroj přivázaný pomocí 

jistícího lana k pevné části koše). Je zakázáno konstrukci plošiny sloužící pro práci ve výškách 

přetěžovat, nesmí být nikdy překročena nosnost stanovená v technických parametrech plošiny.  

 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci 

ve výšce 

 Při prováděných pracích ve výškách je potřeba všechny místa, která budou ohrožena pádem osob 

nebo předmětů, vždy bezpečně zajistit. V ohrožených místech bude vyloučen veškerý provoz. 

Montážníci na plošinách budou vybaveni vhodnou výstrojí nebo upraveným pracovním oděvem, který 

bude zajišťovat nářadí a materiál tak, aby nedošlo k jeho pádu během práce.  
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Rizika a opatření při provádění montované konstrukce 

1) Riziko:  Vstup nepovolaných osob 

Opatření:  U vjezdu na staveniště vyvěšena tabule "Zákaz vstupu nepovolaným osobám" 

   Oplocení staveniště novým systémovým (2,2 m) a mobilním oplocení (2,0 m) 

   V nočních hodinách je stavba hlídána ostrahou 

   Přes den probíhá evidence osob na vrátnici umístěné u vjezdu na staveništi 

 

2) Riziko: Vjezd cizích vozidel 

Opatření:  Přes den evidence vozidel pohybujících se na staveništi 

 

3) Riziko: Srážka osob s vozidlem nebo strojem 

Opatření:  Vozidla při couvání musí být vybavena zvukovou signalizací 

   Pohyb zaměstnanců po staveništi vždy v reflexních vestách 

 

4) Riziko: Srážka vozidel a strojů 

Opatření:  Je potřeba po staveništi dodržovat maximální dovolenou rychlost 15 km/h 

   Vozidla při couvání musí být vybavena zvukovou signalizací 

   Vzdálenosti všech vozidel a strojů musí být takové, aby nedošlo ke vzájemnému  

   ohrožení 

 

5) Riziko: Poraněním elektrickým proudem 

Opatření:  Provést školení o bezpečnosti (zacházení s nářadím pod elektrickým proudem) 

   Provádění revizí u všech elektrických spotřebičů a zařízení 

 

6) Riziko: Upadnutí nebo zakopnutí na staveništi 

Opatření:  Průběžný úklid staveniště 

   Používat předepsanou pracovní obuv, nejlépe pracovní obuv s pevnou špičkou 

   Zajištěno osvětlení na stavbě 

 

7) Riziko: Pád břemene 

Opatření:  Provést školení zaměstnanců o bezpečné manipulaci s břemenem a využívání  

   pomocných zařízení 

   Omezený pohyb v ohroženém prostoru 

   Kontrola vázacích prostředků 

   Uvolnění prvku až po jeho konečné stabilizaci v konstrukci 

 

8) Riziko: Pád z výšky 

Opatření:   Při práci na plošině je pracovník pomocí lana upevněn k pevné části koše celotělovým 

   postrojem 

   Seznámení pracovníků s ovládáním plošiny 

   Plošina stabilizována na zpevněném a rovném místě 

   Při práci ve výškách není dovoleno s plošinou popojíždět nebo jinak manipulovat 

 

9) Riziko: Pád nářadí z výšky 

Opatření:  Je zakázáno shazovat nářadí z montážní plošiny 

   Potřeba použití takových prostředků nebo upravených oděvů aby nedošlo k pádu  

   nářadí z výšky 

   Omezený pohyb v ohroženém prostoru  
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10) Riziko: Používání strojů 

Opatření:  Je potřeba používat stroje výhradně pro práci k tomu určenou 

   V případě poruchy stroje je potřeba stroj odstavit a nahlásit nejbližšímu    

   nadřízenému 

   Není dovoleno stroje přetěžovat, vždy musí být používány dle technických předpisů 

 

11) Riziko: Nepoužívání OOPP 

Opatření:  Zaměstnanci musí být vybavení OOPP, podepsání evidenčního listu o předání OOPP 

   Kontrola zaměstnanců, minimálně 1x denně 

 

12) Riziko: Nevhodné klimatické podmínky 

Opatření:  Při nevhodných klimatických podmínkách je potřeba vždy zastavit montážní práce

   Udělat taková opatření na stavbě, aby vlivem počasí nedošlo k poškození materiálu 

    (jedná se zejména o pytlované směsi malt) 
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Závěr 

 Při plánování pracovních postupů montáže nadměrných prefabrikovaných dílců jsem se snažil 

zabezpečit plynulý postup všech prací, naplánovat pracovní postupy tak, aby na staveništi nevznikaly 

prostoje a tím minimalizoval náklady investora a to vše s maximálním ohledem na bezpečnost 

pracovníků a ochranu životního prostředí. 

Během času stráveným na bakalářské práci jsem se zdokonalil nejen v běžných PC stavebně 

technických programech jako je AutoCad a ArchiCad, ale v průběhu řešení dopravních tras jízdních 

souprav jsem mohl poprvé využít pro mě nového programu AutoTurn, který simuluje trasu 

nadrozměrného nákladu na staveniště. 

Sepsáním této práce jsem si také prohloubil své znalosti ohledně montovaných železobetonových 

konstrukcí a uvědomil si návaznosti jednotlivých pracovních postupů.  
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  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
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  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

  předpisů 

NV č.217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

  hluku a vibrací 

Vyhláška č.341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách 
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  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.88/2016 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

  a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
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  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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