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Abstrakt 

Obsahem práce je realizace hrubé vrchní stavby výrobní a skladové haly 

v Jindřichově Hradci. Zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu 

zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, technologický předpis pro ţelezobetonový 

montovaný skelet, návrh strojní sestavy, zprávu o bezpečnosti a ochraně zdraví na sta-

veništi, environmentální poţadavky, kontrolní a zkušební plán pro ţelezobetonový mon-

tovaný skelet a v závěru finanční porovnání zděné a montované konstrukce. Přílohy 

obsahují výkresy zařízení staveniště, schéma rozloţení nákladu na návěsech, trasy šir-

ších dopravních vztahů, poloţkový rozpočet a časový plán.  

Klíčová slova 

Stavba, montovaný ţelezobetonový skelet, autojeřáb, staveniště, dopravní vztahy, 

technologický předpis, strojní sestava, bezpečnost a ochrana zdraví, environmentální 

plán, kontrolní a zkušební plán  



   

 

Abstract 

The focus of this thesis is on the description of realization of rough upper construc-

tion of warehouse in Jindrichuv Hradec. The thesis consists of report on construction 

and technology, technical report on site technologies, wider transportation connections, 

technological guidelines for prefabricated reinforced concrete frame, proposal for the 

machinery assembly, report on safety and health protection on construction site, envi-

ronmental requirements, control and exam plan for prefabricated reinforced concrete 

frame and in lastly also financial comparisons of brick construction and mounted struc-

ture. The annexes consist of blueprints for the site technologies, scheme of the cargo 

distribution in the trucks, routes of wider transportation connections and also detailed 

budget with timeframe. 

Keywords 

Construction, prefabricated reinforced concrete frame, mobile crane, prefabricated 

element, cladding, construction site, transportation connections, technological require-

ments, machinery assembly, safety and health protection, environmental plan, control 

and exam plan, timeframe 
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Úvod 

Zaměření bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby výrobní a skladové ha-

ly v Jindřichově Hradci. Hala je řešena pomocí montovaného ţelezobetonového skeletu 

s opláštěním pomocí panelů Kingspan. Počítá se jiţ s hotovými zemními pracemi, dále 

bude zhotoven podkladní beton v základových patkách a staveniště bude zpevněno štěr-

kodrtí. 

Řešení bakalářské práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, širší do-

pravní vztahy pro dopravu prefabrikovaných prvků, návrh strojní sestavy, bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništi, environmentální plán, kontrolní a zkušební plán a závěr je 

věnován srovnání moţné verze ve zděném provedení a prefabrikované montované kon-

strukce. 

Součástí práce jsou i přílohy, které obsahují výkresy zařízení staveniště, schéma 

rozloţení nákladu na návěsech, trasy širších dopravních vztahů, poloţkový rozpočet a 

časový plán, histogram nasazení pracovníků, schématické znázornění prefabrikátů na 

dopravních prostředcích. 
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1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Výrobní a skladová hala Jindřichův Hradec 

Umístění stavby:   Jiráskovo předměstí č. parc. 3690/2 

Kraj:    Jihočeský 

Okres:    Jindřichův Hradec 

Katastrální území:  Jindřichův Hradec 

Charakter stavby:   Novostavba 

Projekce:    ASK PROJEKT s.r.o. 

Investor:    Smejkal JH s.r.o 

Hlavní dodavatel:   Hochtief CZ a.s. 

1.2 Informace o rozsahu stavby 

Délka: 38,25 m 

Šířka: 15,5 m 

Výška: 7,3 m (od +/- 0,000) 

Zastavěná plocha: 601,85 m
2 

Obestavěný prostor: 5 620 m
3 

1.3 Informace o území stavby 

Jedná se o pozemek v jihovýchodní části města Jindřichův Hradec. Konkrétně 

v průmyslové oblasti na Jiráskově předměstí. Navrhovaná stavba se nachází ve funkční 

ploše – plochy výroby a skladování. Záměr je v souladu s územním plánem města. 
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V okolí se nachází další skladovací prostory a čistírna odpadních vod. Pozemek je jiţ 

oplocen, pouze během realizace bude pouţito staveništní oplocení z čelní strany. 

1.4 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 38,25 / 15,5 m. Výška objektu je 8 me-

trů od okolního terénu. Opláštění je řešeno pomocí kombinací barev panelů Kingspan, 

konkrétně světle a tmavě šedou a zelenou. U severní strany, kde je hlavní vstup do ob-

jektu bude parkoviště pro zaměstnance a návštěvy. Opláštění obsahuje i sekční vrata pro 

nakládání a vykládání materiálu z halových prostor. 

 

Obrázek 1-1 Vizualizace objektu 
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1.5 Konstrukční řešení 

Jedná se o dvoupodlaţní nepodsklepený ţelezobetonový skelet. Objekt je zaloţen 

na ţelezobetonových dvoustupňových patkách. Patky jsou tvořeny pomocí kalichové 

objímky, která je následně zmonolitněna. Do patek jsou osazeny sloupy o rozměru 

400/400. Na které se následně osazují prahy, průvlaky, ztuţidla, štítové nosníky a vaz-

níky. Zastřešení je řešeno pomocí střešní konstrukce Kingspan, které je neseno pomocí 

vazníků. Budova je opláštěná pomocí izolačních sendvičových panelů Kingspan. Vstup 

do objektu je ze severní a západní strany. Hala má jedno hlavní výrobní podlaţí. Část 

objektu obsahuje mezipatro, kde jsou umístěny kanceláře. Kanceláře jsou protipoţárně 

odděleny od výrobních prostor. Stropní konstrukce jsou řešeny pomocí panelů Spiroll. 

Vertikální pohyb je řešen pomocí schodiště. Jedná se o pravotočivé schodiště 

s mezipodestou, které je z ţelezobetonu a bude vyhotoveno na prefě a následně osazeno 

na průvlaky a schodišťovou stěnu. 

1.6 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.6.1 Staveništní doprava 

Příjezd na staveniště je z Jiráskova předměstí, kde před objektem vznikne parkova-

cí stání. U vjezdu budou umístěny cedule dopravního značení, dopravní trasy jsou dále 

specifikovány v technické zprávě širších dopravních vztahů. Většina plochy bude zpev-

něna štěrkodrtí, tudíţ by nemělo docházet ani ke zbytečnému znečištění okolních ko-

munikací. 

1.6.2 Inţenýrské sítě 

Na staveništi bude zřízena dočasná vodovodní přípojka, která bude řešena podzem-

ní navrtávkou na nově zřízenou vodovodní přípojku objektu. Průměr přípojky je profil 

DN 25 z PE SDR 11. 
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Zařízení staveniště bude napojeno na přípojku NN, která povede v plastové chrá-

ničce. Elektrická rozvodná síť se umístí u kontejnerů. V průběhu výstavby se bude vyu-

ţívat i přenosných rozvaděčů. 

Dále bude zřízena kanalizační přípojka, která bude slouţit pro odvod splaškové vo-

dy ze sanitárního kontejneru a bude připojena na kanalizační šachtu kanalizační přípoj-

ky k nově budovanému objektu. Dimenze pro přípojku je DN 110 mm. 

1.6.3 Vliv na ţivotní prostředí 

Stavba nebude negativně ovlivňovat ţivotní prostředí, není v rozporu s územním 

plánem. Během výstavby a vlastního uţívání budou u objektu kontejnery na třídění pat-

řičného odpadu. 

1.7 Stavebně technologická část 

1.7.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

 V této zprávě je popsáno celkové uspořádání prostoru pro realizaci objektu. 

Jsou specifikovány stavební buňky, spotřeby energií, dimenze navrţených přípojek, 

dále vertikální doprava včetně návrhu jeřábu, horizontální doprava a oplocení. 

1.7.2 Technická zpráva širších dopravních vztahů 

Zpráva řeší dopravní trasy materiálu prefabrikované konstrukce z výrobny aţ na 

staveniště, jelikoţ se prvky vazníků musí převáţet jako nadrozměrná doprava. Ve zprá-

vě jsou řešeny zájmové body trasy, kde by mohlo eventuálně dojít ke komplikaci. 

1.7.3 Technologický předpis – prefabrikovaný ţelezobetonový skelet 

Technologický předpis je zpracován pro montáţ ţelezobetonového prefabrikova-

ného skeletu. Je vypracován s ohledem na správný postup stavebních prací, vyuţití 

vhodného materiálu a ochrany zdraví při práci. 
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1.7.4 Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy udává všechny vhodné stroje pro danou etapu hrubé vrchní 

stavby. Návrh obsahuje důleţité technické parametry daných strojů. 

1.7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při sepsání jednotlivých rizik bylo pouţito nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

1.7.6 Environmentální poţadavky 

V této kapitole je sepsáno, jak nakládat a třídit odpady podle vyhlášek a nařízení 

vlády. Třídit je nutné dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. Další specifikace 

je vypsána v dané kapitole. 

1.7.7 Kontrolní a zkušební plán pro ţelezobetonový skelet 

V kapitole je popsáno řešení přesnosti a správnosti provádění daných prací během 

montáţe prefabrikovaného skeletu. Je rozdělen na kontroly před zahájením prací – kon-

troly vstupní, v průběhu prací – kontroly mezioperační a po skončení prací – kontroly 

výstupní. Je udáno, kdo se kontrol účastní, jak často probíhá a měřící parametry. 

1.7.8 Porovnání prefabrikované a zděné verze 

V této části je popsáno srovnání dvou moţných verzí projektů. A to z hlediska fi-

nanční náročnosti a limitky pracovníků. Výstupy byly zpracovány v programu RTS 

BuildPower  
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1.7.9 Poloţkový rozpočet 

Poloţkový rozpočet je vytvořen v programu BuildPowerS a je v příloze P5. Pokud 

program umoţňoval, byly pouţity poloţky typu práce, které obsahují jak montáţ, tak 

materiál. Pro prefabrikované prvky jsou montáţe vybrány z databáze programu, ale díly 

skeletu jsou vkládány jako vlastní poloţka specifikace. Prvky jsou kalkulovány na m
3
. 

Ceny jednotlivým dílům určil dodavatel na základě vlastní kalkulace. Program Bui-

dlpowerS je pouţit i pro vytvoření limitky materiálů a profesí, které jsou přílohou P6 a 

P7. Limitka materiálu vyjadřuje hodnotu mnoţství jednotlivých materiálů, jejich cenu a 

výsledné náklady na veškerý materiál. Z limitky profesí je podstatný údaj celkového 

mnoţství normohodin a celkových nákladů na pracovníky.  

1.7.10  Časový harmonogram 

Je vytvořen jako řádkový harmonogram, pomocí softwaru Contec a je obsaţen 

v příloze P8. Normohodiny byly převzaty z programu BuildpowerS a porovnány se 

standardy časů. Časové úseky byly vybrány nejmenší moţné a to dny, aby bylo zřejmé, 

jak jednotlivé krátké činnosti na sebe navazují. Program je vhodný na delší časové úse-

ky, není s ním moţné vyuţít hodinové rozdělení, které v mém případě nastalo v montáţi 

schodiště, jelikoţ se jedná pouze o 2 kusy s výslednou normohodinou 3,5 hodiny. Jedná 

se o jediný prvek s takto malým objemem prací, další prvky obsahují delší časový pro-

stor. Jelikoţ většina prvků montovaného skeletu na sebe navazuje, je tedy časový plán 

povětšinu metodou kritické činnosti, pouze odbednění patek je uvaţováno aţ nejpozději 

před začátkem montáţe opláštění střešního pláště. Činnost by bylo moţné posunout i 

před konec montáţe opláštění stěn, ale z důvodu kontroly celistvosti montovaného ske-

letu jsem odbednění navázal na konec montáţe vazníků, čímţ končí montáţ ţelezobeto-

nového skeletu. Další činnost na nekritické cestě je montáţ schodišťové stěny, která 

vynáší schodišťové rameno a není tedy přímo vázána na okolní konstrukce.
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2.1 Obecné informace o stavbě 

2.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní a skladová hala Jindřichův Hradec 

Umístění stavby:   Jiráskovo předměstí č. parc. 3690/2 

Kraj:    Jihočeský 

Okres:    Jindřichův Hradec 

Katastrální území:  Jindřichův Hradec 

Charakter stavby:   Novostavba 

Projekce:    ASK PROJEKT s.r.o. 

Investor:    Smejkal JH s.r.o 

Hlavní dodavatel:   Hochtief CZ a.s.  
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2.1.2 Informace o rozsahu stavby 

Rozměry stavby: 

Délka: 38,25 m 

Šířka: 15,5 m 

Výška: 7,3 m 

Zastavěná plocha: 601,85 m
2 

Obestavěný prostor: 5 620 m
3 

2.1.3 Rozsah staveniště 

Poţadavky na zřízení a zajištění staveniště jsou uvedeny v nařízení vlády 591/2006 

Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Řešené staveniště bude zřízeno dle uvedeného předpisu. Pro zařízení sta-

veniště je vyuţíván pozemek investora, který bude oplocen. 

2.1.4 Informace o staveništi 

Jedná se o pozemek v jihovýchodní části města Jindřichův Hradec. Konkrétně 

v průmyslové oblasti na Jiráskově předměstí. Navrhovaná stavba se nachází ve funkční 

ploše – plochy výroby a skladování. Záměr je v souladu s územním plánem města. 

V okolí se nachází další skladovací prostory a čistírna odpadních vod. Pozemek je mír-

ně sklonitý a je celý oplocen, pouze čelní vjezdová strana bude opatřena dočasným sta-

vebním oplocením. 
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Obrázek 2-1 Letecký snímek budoucího staveniště 

2.2 Staveništní doprava 

2.2.1 Horizontální doprava 

Horizontální dopravu zajistí tahač Scania R580 s návěsem Schwarzmüller s loţnou 

plochou 13,6 x 2,48 m a Goldhofer s loţnou plochou 17 x 2,48 m pro vazníky. Dále 

konkrétně specifikováno v kapitole návrhu strojní sestavy. 

2.2.2 Vertikální doprava 

Vertikální dopravu zajití autojeřáb Liebherr LTM 1050. Dále bude vyuţito mon-

táţní plošiny Upright LX50. Technické parametry dále specifikováno v kapitole strojní 

sestavy. 
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Obrázek 2-2 Průkaz zvedacího mechanismu [1] 

2.3 Objekty zařízení staveniště 

2.3.1 Staveništní přípojky 

2.3.1.1 Vodovodní přípojka 

V rámci zařízení staveniště bude zřízena dočasná vodovodní přípojka, která bude 

řešena podzemní navrtávkou na nově zřízenou vodovodní přípojku objektu. Průměr 

přípojky by dle výpočtu stačil DN 15, ale je zvolen běţně pouţívaný profil DN 25 z PE 

SDR 11. Přípojka se povede v hloubce 1,2 m, kvůli zajištění nezámrzné hloubky a 

ochrany proti poškození od stavební mechanizace. 
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Tabulka 1 Spotřeba vody 

Potřeba vody pro provozní potřeby         

Činnost Mnoţství 
Měrná jed-

notka 

Střední 

norma 

(l) 

Potřebné mnoţ-

ství vody 

Ošetření betonových konstrukcí 40,3 m² 7 282,2 

Očištění stavební techniky 1 1 vozidlo 1000 1000,0 

Umývání pracovních pomůcek 1 kpl 250 250,0 

Součet       1532,2 

     Potřeba vody pro hygienické potře-

by         

Činnost Mnoţství 
Měrná jed-

notka 

Střední 

norma 

(l) 

Potřebné mnoţ-

ství vody 

Umyvadla, WC 8 osoba 40 320 

Sprchy 8 osoba 50 400 

Součet       720,0 

     Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 

   Qnp = (Pn * Kn)/(t * 3600) 

    Qnp = (1532,2*1,5)/(8*3600) 

    Qnp = 0,08 l/s 

    

     Výpočet pro hygienické účely 

    Qnh = (Pp * Kn)/t*3600 

    Qnh = (720 * 1,5)/(8*3600) 

    Qnh = 0,04 l/s 

    

     Celková potřeba vody 
    Qnc = Qnp + Qnh = 0,08 + 0,04 
    Qnc = 0,12 l/s 
    

 

Tabulka 2 Stanovení dimenze vodovodní přípojky 

Výpočtový průtok Q(l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 

D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 
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2.3.1.2 Elektrická přípojka 

Zařízení staveniště bude napojeno na přípojku NN, která povede v plastové chrá-

ničce. Elektrická rozvodná síť se umístí u kontejnerů. V průběhu výstavby se bude vyu-

ţívat i přenosných rozvaděčů. 

Výpočet spotřeby el. energie: 

S = K * √                2
+(0,7P1)

2 

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 

Tabulka 3 Tabulkový výpočet výkonů el. energie 

P1 – součet výkonů elektromotorů 

Nářadí 
Příkon 
(kW) 

Počet 
(ks) Celkem (kW) 

Svářečka 9 2 18 

Úhlová bruska 2,4 1 2,4 

Vytápění buněk 2 3 6 

Ostatní el. přístroje 4 1 4 

      30,4 

        

P2 - součet výkonů vnitřního osvětlení 

Buňka 
Příkon 
(kW) 

Počet 
(ks) Celkem (kW) 

Sklad 0,072 1 0,072 

Šatna 0,144 1 0,144 

Kancelář 0,144 1 0,144 

      0,36 
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P3 - součet výkonů vnějšího osvětlení 

Buňka 
Příkon 
(kW) 

Počet 
(ks) Celkem (kW) 

Sklad 1 2 2 

    

   

S = K * √                2
+(0,7P1)

2 

S =30,30 kW 

 

2.3.1.3 Oplocení 

Oplocení staveniště ze tří sousedních stran bude vyuţito jiţ stávající oplocení, které 

odděluje sousední pozemky. Výškou 2 m vyhoví minimální výšce 1,8 m. Čelní strana 

s vjezdem bude osazena mobilním oplocením Tempoline s informační a výstraţné tabu-

le, která bude upozorňovat na zákaz vstupu nepovoleným osob. 

 

Obrázek 2-3 Informační a výstražná tabule [2] 
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Obrázek 2-4 Oplocení Tempoline [3] 

2.3.2 Stavební buňky 

Stavební buňky budou umístěny v severozápadní části. Před umístěním je nutné 

odstranit křoviny a srovnat podklad. Buňky je nutné uloţit na smrkové hranoly 100/100 

mm. Hranoly se kladou kolmo k delší hraně. Jeden uprostřed a jeden na kaţdém kraji. 

Konkrétně jeden skladový kontejner AB – CONT SK 20, dva kontejnery AB CONT AB 

6, kde jeden bude vyuţit jako kancelář stavbyvedoucího a druhý jako šatna. A jeden 

sanitární kontejner SB 6, který obsahuje 2 x WC, 2 x pisoár, 4 x umyvadlo a 2 x sprchu. 

 

Obrázek 2-5 Skladový kontejner SK 20 [4] 
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Obrázek 2-6 Kontejner AB 6 [5] 

 

 

Obrázek 2-7 Sanitární kontejner SB 6 [6] 

2.3.3 Plochy a skládky 

Část staveniště bude zpevněna štěrkem frakce 8-16mm. Jedná se o plochu uvnitř 

stavebního objektu, vně pod kontejnery, stání pro vozy a cesty pro dopravu prefabriká-

tů. Vše je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. Vnější zpevněné plochy budou po 

dokončení hrubé vrchní stavby pouţity jako podklad pro asfaltový povrch, který bude 

tvořit parkovací stání a výjezdovou cestu z výrobní haly. Materiál a nářadí bude usklad-

něno v uzamykatelném kontejneru. 
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2.3.4 Oklepová plocha 

Vzhledem ke zpevněné cestě štěrkem se neuvaţuje značné znečištění dopravních 

prostředků. Pro případ znečištění bude k dispozici vysokotlaký čistič. 

2.3.5 Parkovací plochy 

V prostoru zařízení staveniště je navrţeno dočasné parkovací stání pro 3 vozidla. 

Rozměr stání je 4,5 x 2 m. Dále je moţné vyuţít veřejné plochy podél silnice. 

2.3.6 Osvětlení na staveništi 

Na staveništi bude probíhat pouze denní práce, proto se neuvaţuje s umělým osvět-

lením celého staveniště. Bude osvětleno dvěma vnějšími světly. 

2.4 Poţární bezpečnost 

Poţární zabezpečení bude řešeno pomocí hasicích přístrojů s práškovou náplní 

ABC s hasící schopností 34A. Tento typ je vhodný pro hašení elektrických zařízení pod 

proudem, hašení nafty a benzínu. Přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, 

šatně zaměstnanců a také ve skladovém kontejneru. V případě poţáru je ve vzdálenosti 

205 metrů poţární hydrant DN 200, coţ vyhoví normě pro výrobní objekty o ploše nad 

500 m2. Norma ČSN 73 0873 stanovuje poţadavek DN 125 a vzdálenost max. 300m. 

 

Obrázek 2-8 Hasicí přístroj 34A [7] 
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Obrázek 2-9 Dostupnost požárního hydrantu [8] 

2.5 Ochrana ţivotního prostředí 

Pro zamezení úniku provozních kapalin ze strojů bude po skončení práce stroj za-

parkován dané místo a bude pod něj vloţena nádoba na zachycení provozních kapalin. 

U vjezdu na staveniště budou umístěny kontejnery na tříděný a směsný odpad, vzniklý 

pracovníky a ze stavebního procesu. Půjde o kontejnery na papír, plast a směsný odpad. 

 

 

Obrázek 8 Použitý typ kontejnerů [9] 
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2.6  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při práci na staveništi je nutné dodrţovat veškeré bezpečnostní předpisy.  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při prací na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bliţší poţadavky na bezpečný provoz a po-

uţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací prokazatelně seznámení s bezpeč-

nostními předpisy. Proškolení potvrdí podpisem do protokolu o školení BOZP.  Všichni 

pracovníci musí být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky a to ochrannou přilbou, 

pracovními kalhotami, výstraţnou vestou a pracovní obuví.  
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3.1 Obecné informace 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně v Jindřichově Hradci na Jiráskově před-

městí. Prvky montovaného ţelezobetonového skeletu budou dováţený z výrobny pre-

fabrikátů Hochtief CZ v Plané nad Luţnicí. 

3.2 Nadrozměrná doprava 

Zásadní je řešení nejdelších a nejtěţších prvků, coţ jsou střešní vazníky, které ne-

splňují podmínky pro běţnou dopravu dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 341/2014 

Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních 

vozidel na pozemních komunikacích.  

Limitní rozměry dle vyhlášky: 

 Největší povolená šířka vozidla 2,55 m 

 Největší povolená výška vozidla 4,00 m 

 Největší dovolená délka tahače s návěsem 16,5 m 

 Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 48 t 

Je nutné zaţádat o povolení. Povolení lze získat na základě §25 zákona č.13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích. Ţádost je nutné zaslat na Ministerstvo dopravy, které ji 

prozkoumá a vydá rozhodnutí. K přepravě se vyjadřuje také ředitelství dopravní policie 

ČR. Dle vyhlášky č.314/2014 Sb., je nutné, aby nadrozměrný náklad doprovázela mi-

nimálně dvě doprovodná vozidla s oranţovými majáky. Řidič mají být vybavení reflex-

ními vestami, světelnou signalizací pro zastavení dopravy a vysílačkami pro 

komunikaci s řidičem převáţející nadrozměrný náklad. Dle zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích je přeprava nadrozměrného nákladu zpoplatněna. 
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Obrázek 3-1 Žádost o povolení nadměrného nákladu [10] 
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3.3 Trasa nadměrného nákladu 

Prvky ţelezobetonové montované haly budou převáţeny z výrobny z ulice Chý-

novská v Plané nad Luţnicí. Dále bude pokračovat na dálniční nájezd na D3 směr České 

Budějovice. Kde po 16 km sjede na silnici I/23 směr Jindřichův Hradec po které bude 

pokračovat 25 km na obchvat J. Hradce. Celková vzdálenost aţ na staveniště je 44 km. 

 

Obrázek 3-2 Trasa nákladu 



  26 

3.3.1 Bod zájmu A 

Jedná se o křiţovatku u výrobny prefabrikátů směrem na nájezd na dálnici. Zatáčka 

má v ideálním průjezdu 16m, při mírném nadjetí do protisměru dosáhneme na poţado-

vaný poloměr 22m. A posuzovaný úsek vyhoví. 

 

Obrázek 3-3 Bod A 
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3.3.2 Bod zájmu B 

Jedná se místo nájezdu na D3 směr České Budějovice. Nájezd vyhovuje bez pro-

blémů. 

 

Obrázek 3-4 Bod zájmu B 

 

3.3.3 Bod zájmu C 

Následující bod je na sjezdu z dálnice D3 na silnici I/23. Poloměr je dostatečný a 

bod zájmu vyhovuje.  
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Obrázek 3-5 Bod C 

3.3.4 Bod zájmu D 

Při vjezdu do J. Hradce se nachází most přes řeku Neţárku, který dle databáze 

vars.cz nevyhoví na normální zatíţení, ale na výhradní zatíţení. Celkové zatíţení sou-

pravy bude 38,5 t. Jedná se o vlastní tíhu tahače 13 t, vlastní tíhu návěsu 12 t a 2 kusy 

vazníků 2 x 6,75 t. Výsledná hmotnost je 38,5 t. Normální zatíţení mostu je do 32 t, 

výhradní 80 t. Dle zákonů musí vozidlo přejet po mostu samostatně. Tudíţ je nutné aby, 

doprovodná vozidla zastavila v obou směrech dopravu a aţ poté je moţný přejezd ná-

kladního vozu. 

 

Obrázek 3-6 Rozhodnutí o zatížení mostu přes Nežárku [11] 
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Obrázek 3-7 Bod D – nutnost zastavení dopravy 

3.3.5 Bod zájmu E 

Kruhový objezd v J. Hradci je moţné zkrátit přes vnitřní stranu a v tomto případě 

posouzení vyhoví. 

 

Obrázek 3-8 Bod E kruhový objezd J. Hradec 
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3.3.6 Bod zájmu F 

Další problematickým místem je most přes Hamerský potok na okruhu J. Hradce. 

Most dle databáze vars.cz nevyhoví na normální zatíţení 32 t, ale pouze na výhradní 

zatíţení do 80 t. Tudíţ je nutné zajistit stejné opatření jako u bodu D. Tj. zastavit dopra-

vu v obou směrech a povolit průjezd pouze nákladnímu vozu. 

 

Obrázek 3-9 Rozhodnutí o zatížení mostu přes Hamerský potok[12] 

 

Obrázek 3-10 Nutnost zastavení dopravy 
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3.3.7 Bod zájmu G 

Kruhový objezd je moţné stejně jako v bodě E zkrátit přes vnitřní stranu a v tomto 

případě vyhoví. 

 

Obrázek 3-11 Kruhový objezd 

3.3.8 Bod zájmu H 

Kruhový objezd má přímý odbočovací pruh s poloměrem 55 m, tudíţ bez problémů 

vyhoví. 
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Obrázek 3-12 Kruhový objezd 

3.3.9 Bod zájmu I 

Nájezd na silnici 128 nepředstavuje komplikace, jelikoţ poloměr nájezdu je 23 m. 

 

Obrázek 3-13 Nájezd na silnici 128 
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3.3.10  Bod zájmu J 

Zde se nachází most kříţící komunikace. Most opět dle databáze vars.cz nevyhoví 

na normální zatíţení 33 t, ale pouze na výhradní 74t. Tudíţ je nutné opět spolupráce 

s doprovodným vozidlem, které zastaví okolní dopravu, při vjezdu na most. 

 

Obrázek 3-14 Rozhodnutí o zatížení mostu [13] 

 

Obrázek 3-15 Most křížení komunikací 

3.3.11 Bod zájmu K 

Jedná se o odbočení do průmyslové zóny na Jiráskově předměstí, které vyhovuje na 

poloměr 22 m. 
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Obrázek 3-16 Odbočení do průmyslové zóny 

3.3.12 Bod zájmu L 

Jedná se o příjezd ke staveništi. Kde je nutné nadjetí a zastavení okolní dopravy, je-

likoţ souprava bude na staveniště couvat. Poloměr pro natočení do směru je vyhovující. 

 

Obrázek 3-17 Příjezd na staveniště 



  35 

3.4 Dopravní značení v místě stavby 

Na komunikacích kolem staveniště se počítá po celou dobu výstavby omezující do-

pravní značení, které je zaznačeno na výkrese širší dopravní vztahy příloha P3.

 

  



  36 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OFTECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
 

 

 

 

 

4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

ŢELEZOBETONOVÝ MONTOVANÝ SKELET 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

ROMAN HIRSCH 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

ING. BORIS BIELY 

BRNO 2018 
  



  37 

4.1 Obecné informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní a skladová hala Jindřichův Hradec 

Umístění stavby:   Jiráskovo předměstí č. parc. 3690/2 

Kraj:    Jihočeský 

Okres:    Jindřichův Hradec 

Katastrální území:  Jindřichův Hradec 

Charakter stavby:   Novostavba 

Projekce:    ASK PROJEKT s.r.o. 

Investor:    Smejkal JH s.r.o 

Hlavní dodavatel:   Hochtief CZ a.s. 

 

4.1.2 Základní charakteristika stavby 

Stavební pozemek se nachází na Jiráskově předměstí, J.Hradec I. Je umístěn 

v zastavěném území, kde z okolních stran jsou další skladovací, výrobní haly a ČOV. 

Ze severní strany je přístup do ulice, kde jsou vedeny i veškeré inţenýrské sítě. Poze-

mek je na mírně svaţitém terénu. Jedná se o dvoupodlaţní nepodsklepený ţelezobeto-

nový skelet. Objekt je zaloţen na ţelezobetonových dvoustupňových patkách. Patky 

jsou tvořeny pomocí kalichové objímky, která je následně zmonolitněna. Do patek jsou 

osazeny sloupy o rozměru 400/400. Na které se následně osazují průvlaky, prahy, ztuţi-

dla a vazníky. Zastřešení je řešeno pomocí střešní konstrukce Kingspan, které je neseno 

pomocí vazníků. Budova je opláštěná pomocí izolačních sendvičových panelů Kin-

gspan. Vstup do objektu je ze severní a západní strany. Hala má 1 hlavní výrobní podla-

ţí a v časti je zvýšené podlaţí, kde jsou umístěny kanceláře. Kanceláře jsou 
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protipoţárně odděleny od výrobních prostor.  Vertikální pohyb je řešen pomocí schodiš-

tě. Jedná se o pravotočivé schodiště s mezipodestou, které je z ţelezobetonu a bude vy-

hotoveno na prefě. 

4.2 Materiál 

4.2.1 Specifikace ţelezobetonových dílců 

Konkrétně specifikován v příloze A1. Fotografie jednotlivých prvků byly pořízeny 

při návštěvě Prefy Brno v Kuřimi, kterou jsme navštívili v rámci exkurze.  

4.2.2 Kalichové objímky 

Základové patky jsou řešeny jako dvoustupňová prefa – monolitické konstrukce. 

Nejprve dojde k osazení výztuţe, která budu uloţena v jiţ zhotoveném výkopu, který 

bude zaloţen podkladním betonem. Následně dojde k osazení prefabrikované kalichové 

objímky o rozměru 1100/1100/900 a 950/950/650 mm z betonu C25/30, třída prostředí 

XC1, ocel 10 505 R. Objímky budou osazeny kotvícími prvky DEHA. Po osazení dojde 

ke zmonolitnění objímky betonem C25/30, třída prostředí XC3. Celkem bude zhotove-

no 22 základových patek. Výpočet spotřeby betonu pro zmonolitnění je v příloze A2. 

4.2.3 Sloupy 

Sloupy jsou rozměru 400/400 mm, pouze dva sloupy vynášející schodiště jsou 

rozměrů 400/300 mm Materiál je beton C35/45, třída prostředí XC1, ocel 10 505 R. 

Sloupy jsou vsazeny do kalichových patek, kde budou zmonolitněny zálivkovým beto-

nem. Hloubka vetknutí je 650 mm. Sloupy jsou opatřeny krátkými konzolami a vybrá-

ním pro budoucí osazení průvlaků, vazníků, ztuţidel a štítových nosníků.  Pro 

připevnění základových prahů jsou sloupy osazeny kotevními destičkami. Pro montáţ je 

ve sloupech vloţena ocelová trubka pro provlečení a DEHA kotevní prvky pro manipu-

laci. Celkově je poţito 22 ks sloupů. Výpočet spotřeby zálivkového betonu pro je 

v příloze A3. 
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Obrázek 4-1 Pata sloupu s hrubým povrchem pro lepší zmonolitnění 

 

Obrázek 4-2 Hlava sloupu s výztuží pro napojení dalších prvků 
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4.2.4 Základové prahy 

Základové prahy jsou tloušťky 150 mm a 300 mm, výšky 430, 630, 980 a 1730 

mm. Beton je pouţit C30/37 třída prostředí XC1, ocel 10 505 R. Prahy budou osazeny 

na základové patky a následně přivařeny pomocí kotevních destiček ke sloupům. Pro 

montáţ a uloţení nosníků bude poţito DEHA kotvících prvků. Celkem je pouţito 18 

základových prahů a 6 základových pasů. 

 

Obrázek 4-3 Kotvící destička 

4.2.5 Průvlaky 

Průvlaky jsou o rozměrech 400/400, 400/450, 300/400, 360/285. Beton je pouţit 

C30/37 třída prostředí XC1, ocel 10 505 R. Průvlaky jsou čtvercové a tvaru L pro osa-

zení stropních panelů Spiroll v krajním poli. Prvky budou osazovány pomocí kotvících 

prvků DEHA a budou osazeny na trny v konzolách sloupů. Celkem je pouţito 9 průvla-

ků. 
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Obrázek 4-4 Ukázka kotvení prvků pro montáž 

4.2.6 Podélná ztuţidla 

Podélná ztuţidla jsou o rozměru 150/350 a 220/350 mm. Beton je pouţit C30/37 

třída prostředí XC1, ocel 10 505 R. Prvky budou osazovány pomocí kotvících prvků 

DEHA a budou osazeny na trny v konzolách sloupů. Celkem je pouţito 5 podélných 

ztuţidel. 

4.2.7 Schodišťová stěna 

Stěna je o rozměru 1 190/150/1 660 mm a slouţí k podepření schodišťových ra-

men. Beton je pouţit C30/37 třída prostředí XC1, ocel 10 505 R. Prvek bude osazován 

pomocí kotvících prvků DEHA a bude přikotven pomocí ocelových destiček ke sloupu 

a základovému prahu. 
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4.2.8 Schodišťová ramena 

Celkem se jedná o 2 schodišťová ramena o šířce 1 200 mm s výškou stupně 171 

mm. Beton je pouţit C30/37 třída prostředí XC1, ocel 10 505 R. Prvky budou osazová-

ny pomocí kotvících prvků DEHA a budou přikotveny pomocí ocelových destiček 

k základovému prahu, schodišťové stěně a průvlaku. 

 

Obrázek 4-5 Kotvící otvory pro montáž schodiště 

 

4.2.9 Stropní panely spiroll 

Stropní panely jsou o výšce 200 mm a budou uloţeny pomocí samosvorných kleští 

jeřábu. Budou uloţeny na konzoly průvlaků. Spáry budou vyplněny pomocí betonu tří-

dy C20/25 třída prostředí XC1. 
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Obrázek 4-6 Výroba stropních panelů Spiroll 

 

4.2.10 Ztuţidla 

Ztuţidla jsou o rozměru 200/400 mm. Beton je pouţit C30/37 třída prostředí XC1, 

ocel 10 505 R. Prvky budou osazovány pomocí kotvících prvků DEHA a budou osaze-

ny na trny v konzolách sloupů. Celkem je pouţito 12 ztuţidel. 

4.2.11 Štítové nosníky 

Štítové nosníky jsou tl. 200 mm s proměnnou výškou. Beton je pouţit C30/37 třída 

prostředí XC1, ocel 10 505 R. Prvky budou osazovány pomocí kotvících prvků DEHA a 

budou osazeny na trny v hlavách sloupů. Celkem je pouţito 9 štítových nosníků. 
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4.2.12 Vazníky 

Vazníky jsou o rozměru 15 520/350/1050 mm. Beton je vyuţit C35/45 třída pro-

středí XC1, ocel 10 505 R. Vazníky jsou osazeny do vybrání sloupů, kde budou přiva-

řeny. Celkem budou pouţity 4 vazníky. 

4.3 Doprava 

Doprava prefabrikovaných prvků je konkrétně řešena v kapitole širších dopravních 

vztahů a kapitole návrhu strojní sestavy.  

4.3.1 Primární doprava 

Doprava z výrobny prefabrikátů z Plané nad Luţnicí zajistí souprava tahače Scania 

R580 s návěsem Schwarzmüller a Goldhofer 17 x 2,48 m. Goldhofer bude vyuţit pro 

přepravu vazníků, kde je nutné uvaţovat s nadrozměrnou dopravou. Dále bude vyuţito 

autodomíchávače, který dopraví betonovou směs na základové patky.   

 

Obrázek 4-7 Návěs Goldhofer [14] 

4.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární dopravu zajití autojeřáb Liebherr LTM 1050, který bude jednotlivé 

prvky přesouvat ihned z dopravních prostředků na místo. Dále bude vyuţito dvou mon-

táţních plošin, z kterých budou pracovníci jednotlivé prvky spojovat.  
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4.3.3 Skladování 

Všechny prvky budou z dopravního prostředku ihned odebírány k montáţi, tudíţ 

není řešeno místo pro skladování prvků skeletu. Skladování se tedy řeší pouze na do-

pravním prostředku, kde by prvky měli být uloţeny do maximální výšky 1,5 m a podlo-

ţeny proklady. 

4.4 Předání stavby 

4.4.1 Převzetí staveniště 

K převzetí staveniště dojde mezi investorem a generálním dodavatelem. 

4.4.2 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem, který 

bude realizovat dodávku a montáţ ţelezobetonového skeletu. Bude převzato pracoviště 

s jiţ hotovými výkopy, kde základové patky budou jiţ s vytvrzeným podkladním beto-

nem. Pracoviště bude vyklizené a vybavené zařízením staveniště dle dohody. Budou zde 

umístěny celkově 4 buňky. Buňka pro stavbyvedoucího, šatna, sklad a sanitární buňka. 

Dále budou zřízený přípojky elektřiny, vody a kanalizace. Jak k objektu, tak i k sanitár-

ní buňce, která bude napojena na kanalizaci a vodu. U buněk bude rovněţ rozvaděč. 

Staveniště bude oploceno a bude provedena vrstva zhutněného štěrku o tloušťce 250 

mm. O převzetí bude zhotoven zápis ve stavebním deníku. 

4.5 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště má jeden vyhrazený vjezd, který je řádně označen a je součástí oplocení, 

které svou výškou 2,0 m vyhovuje nařízení vlády 591/2006 Sb. Veškeré práce budou 

probíhat za příznivých podmínek: 
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 Při rychlosti větru větší neţ 8 m/s, nesmí být prováděny práce na plošinách 

nad 5 m. 

 Při rychlosti větru větší neţ 11 m/s musí být zastaveny veškeré montáţní 

práce 

 Nesmí klesnout viditelnost pod 30 m 

Dále je nutné dodrţovat omezující podmínky, mezi které patří pokles teploty pod 

5°C. V tomto případě je nutné zařadit častější přestávky, zimní oblečení navíc, ohřev 

vody do betonové směsi a ochrana pouţitého betonu. 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací poučeni o BOZP, správném tech-

nologickém postupu, seznámeni se zařízením staveniště a poučeni o vhodném nakládání 

s odpady. 

4.6 Personální obsazení 

1 x Vedoucí čety – řídí postup dle technické dokumentace, zodpovídá za produktivitu a 

dodrţování BOZP 

1 x  Jeřábník – musí mít platný jeřábnický průkaz, zvedá a manipuluje s břemeny na 

poţadovaná místa 

2  x Vazač – musí mít platný vazačský průkaz, upevňují a směrují jednotlivé prvky 

2 x Montáţníci – osazují jednotlivé prvky do daných pozic, při montáţi ztuţidel, prů-

vlaků a vazníků vyuţívají montáţních plošin 

1 x Svařeč – provádí stykové sváry jednotlivých prvků 

4.7 Stroje a pracovní pomůcky 

4.7.1 Velké stroje 

- Nákladní automobil - Scania R 580 

- Návěsy 

- Autojeřáb Liebherr LTM 50 
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- Montáţní plošiny 

- Autodomíchávač Volvo – max. 8 m
3
 

4.7.2 Ruční nářadí 

- Svářečka Einhel CEN 200 EC 

- Úhlová bruska Narex 23-26 A 

- Spádová míchačka Lescha SM 185 S 

- Ruční míchadlo Narex 2x 

- Teodolit 

- Kolečko 

- Pásmo, metr 

- Palice, kladivo 

- Zednické lţíce, špachtle 

4.7.3 Pomůcky ochranné 

Pracovní oděv, helma, obuv, reflexní vesta s nápisem firmy, helma pro sváření, 

ochranné brýle 

4.8 Pracovní postup 

4.8.1 Základové patky 

Nejprve se na podkladním betonu připraví bednění a vyváţe se výztuţ prvního 

stupně patky. Třída výztuţe je pouţita 10 505 R. Dále se osadí prefabrikovaný kalicho-

vá objímka a provaří se výztuţ obou prvků. Patka se vyrovná a srovná do roviny dle 

projektové dokumentace. Následně se patka zalije betonem třídy C25/30 XC3. 
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Obrázek 4-8 Prefabrikovaná kalichová objímka[15] 

4.8.2 Montáţ sloupů 

Po přibliţně 14 - ti denní technologické přestávce z důvodu zmonolitnění základo-

vých patek se začnou osazovat základové patky. Před osazováním se musí kalich vyčis-

tit od nečistot a vody. Vazač provlékne vázací lano s tyčí a uchytí sloup na jeřábovou 

kočku. Sloup se zvedne do svislé polohy a přesune na místo montáţe. Spodní hranu 

kalichu je nutné ve spodní části vyplnit cementovou maltou v tl. 50 mm. Poté se sloup 

osadí do kalichu a řádně srovná pomocí nivelačního přístroje. V patce se zajistí pomocí 

vyrovnávacích klínů a prostor se zalije zálivkovou směsí. Po 3 dnech se klíny vyjmou a 

spára se zalije. 



  49 

 

Obrázek 4-9 Montáž sloupů [16] 

4.8.3 Montáţ základových prahů 

 Prahy se nejprve připevní vazačem pomocí kotvících prvků a následně přenese 

mezi základové patky. Před uloţením se patka podmaţe stykovou maltou tl. 30 mm. 

Práh se vyrovná do roviny a pomocí kotevních destiček přivaří ke sloupům. 

 

Obrázek 4-10 Ukázka osazení základového prahu [17] 
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4.8.4 Montáţ stěny 

Stěna slouţící pro přenos zatíţení od schodiště bude uloţena na základovém prahu, 

kde bude pomocí kotevních destiček i svarem spojena. K dalšímu spojení dojde mezi 

stěnou a sloupem. 

4.8.5 Montáţ ztuţidel a průvlaků 

Ztuţidla a průvlaky jsou osazovány na vyčnívající výztuţ ze zhlavi, nebo konzoly 

sloupu. Vazači prvek správně zajistí a následně dojde k přemístění pomocí jeřábu na 

místo určení, kde montáţník zajistí správné navlečení otvorů na výztuţ. Následně svá-

řeč zajistí spojení prvků dohromady. 

 

Obrázek 4-11 Ukázka spojení průvlaku se sloupy[17] 

4.8.6 Montáţ panelů Spiroll 

Manipulace je vyřešena pomocí samosvorných kleští. Panely budou osazovány na 

ozub do maltového loţe tl. 10 mm. Spára bude zalita zálivkovým betonem C20/25, 

frakce kameniva max. 8 mm. Zálivka bude dopravena pomocí badie. 
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Obrázek 4-12 Montáž panelů Spiroll [18] 

4.8.7 Montáţ schodiště 

Schodiště vazači ukotví pomocí 4 kotevních bodů. První rameno bude uloţeno na 

základový práh a stěnu, kde bude pomocí destiček přivařeno. Poté dojde k osazení dru-

hého ramene, které se osadí na podestu prvního ramene a průvlak. Opět dojde ke svaře-

ní prvků. 

 

Obrázek 4-13 Ukázka manipulace se schodištěm[19] 
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4.8.8 Montáţ vazníků 

Vazači vazník zajistí dvoubodovým závěsem a jeřáb ho přenese na místo určení. 

Vazníky se osadí do vidličky v hlavě sloupu, kde budou přivařeny. 

 

Obrázek 4-14 Ukázka montáže vazníků [20] 

4.9 Jakost a kontrola 

4.9.1 Vstupní kontrola 

Před zahájením prací se zkontroluje úplnost a platnost projektové dokumentace. 

Dále je nutné zkontrolovat zařízení staveniště, oplocení, označení staveniště, dopravní 

značení, připravenost zařízení staveniště a přívod všech poţadovaných přípojek. Dále je 

nutné zkontrolovat správné výškové a polohové zaloţení podkladního betonu. 

4.9.2 Mezioperační kontrola 

Musí se kontrolovat čtyřikrát denně klimatické podmínky s následným zápisem do 

stavebního deníku. Kontrolují se pracovníci, zda mají poţadované průkazy a je nutné je 

proškolit na BOZP. Kaţdý den se musí kontrolovat stroje, zda jsou správně zabrzděny a 
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zamčeny po skončení směny. Dále je nutné stroje podkládat nádobami na odkapávání 

provozních kapalin. Během montáţe se kontroluje správná vodorovnost a svislost všech 

prvků. Dále kontrolovat práci vazačů, zda správně uchycují jednotlivé konstrukce, 

správné dodrţení všech technologických přestávek, správné spoje prvků svařením a 

zálivkou. 

4.9.3 Výstupní kontroly 

Po dokončení všech prvků skeletu dojde k celkovému přeměření veškeré rovinatos-

ti, svislosti a ke kontrole celku. 

4.10  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pracovnici musí být proškoleni na BOZP a dále seznámeni s daným technologic-

kým postupem. Všichni pracovníci musí být vybaveni vestami, helmami, botami třídy 

S3, rukavicemi a případně ochrannými brýlemi. Svářeči musí mít ochranou masku. 

Konkrétní poţadavky ze zákona č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. jsou 

řešeny v samostatné kapitole. 

4.11  Ekologie 

Stavba nebude svým budoucím provozem negativně ovlivňovat ţivotní prostře-

dí. Je situována v plánované zástavbě, kterou nebude svou výškou převyšovat a bude 

plnit skladovací funkci, stejně tak jako většina okolní zástavby. Při provádění je potřeba 

minimalizovat vliv činnosti na ţivotní prostředí. Jedná se především o prašnost, hluč-

nost a znečištění komunikací dle č. 272/2011 Sb. Pouţívaná mechanizace, musí být v 

dobrém technickém stavu, aby neobtěţovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí 

být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a 

ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být pro-

váděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plo-

chách, doporučuje se pouţití úkapových van pro zachycení olejů a nafty. Kaţdý 

pracovník bude seznámen s těmito opatřeními, seznamy třídění odpadů a bude je bez 
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výjimky dodrţovat. O tomto obeznámení bude proveden zápis do stavebního deníku, 

kde jej pracovníci stvrdí svým podpisem. 

Tabulka 4 Vzniklé odpady 

Kód Název odpadu Likvidace 

17 02 01 Dřevo Dále použitelné kusy uskladněny 

17 04 05 Železo a ocel S 

20 01 01 Papír a lepenka O 

13 13 02 
Motorové, převodové a 
mazací oleje S 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

17 01 01 Beton S 

   O - ostatní běžný odpad (AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.) 

S - skládka 
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Příloha A1 Výpis prvků skeletu 
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Příloha A2: Mnoţství betonu na základové patky 

 

Výpočet mnoţství betonu C25/35, třida prostředí XC3: 

V = (1,4*1,8*8+1,2*1,2*14) * 0,5 = 20,16 m3 
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Příloha A3: Spotřeba zálivkového betonu sloupů 

 

V1 = (0,4+0,05*2)*2*0,05 = 0,05 m
3 

V2 = (0,4+0,05*2)*0,05*0,9*4 = 0,09 m
3 

V3 = V2/2 = 0,09/2 = 0,045 m
3 

V = (0,05 + 0,09 + 0,045)*22 = 0,185 m
3 

* 22 = 4,07m
3 
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5.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1050 3.1 

Pro přemístění prvků skeletu a opláštění bude vyuţito autojeřábu Liebherr LTM 

1050 

 

Obrázek 5-1 Rozměry autojeřábu [21]  
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Technické parametry: 

Max. nosnost:     50 t / 3 m radius 

Teleskop:      11,3 – 38,0 m 

Příhradová špička:    11,3 – 16,0 m 

Pohon:       6 x 4 x 6 ( 6 x 6 x 6) 

Pojezdový / jeřábový motor:  Dieslový Liebherr motor přeplňovaný 6-ti válec o vý-

konu 270 kW 

Hmotnost jeřábu:     36 t 

Protiváha:      7,0 t 

Maximální rychlost:    80 km/hod 

Stoupavost:      60 % 

 

Obrázek 5-2 Zatěžovací křivka[22] 
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5.2 Tahač Scania R 580 

Tahač bude pouţit pro dopravu prefabrikovaných prvků a prvků opláštění Kin-

gspan. 

 

Obrázek 5-3 Tahač Scania R 580[23] 

Technické parametry: 

Konfigurace náprav 6x2/4 

Řízení Vlevo 

Kabina Vyvýšená kabina 

Výkon motoru 433 kW (580 hp) 

Převodovka opticruise 

Rozvor kol 4050 

Brutto hmotnost 27 000 kg 
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5.3 Návěs Schwarzmüller 

Pro dopravu prefabrikátů a opláštění bude vyuţito návěsů Schwazmuller. 

 

Obrázek 5-4 Návěs Schwarzmuller[24] 

 

Obrázek 5-5Rozměry návěsu [25] 

Technické parametry: 

Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 t  

Celková hmotnost (technická) 39 t 

Zatíţení náprav (technické) 27 t 
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Vlastní hmotnost 5,6 t 

Zatíţení točnice (technické)12 t 

Vnitřní délka loţné plochy cca 13.620 mm 

Vnitřní šířka loţné plochy cca 2.480 mm 

Celková šířka 2.550 mm 

 

5.4 Návěs Goldhofer 

Pro přepravu nadrozměrného nákladu bude vyuţito návěsu Goldhofer, který vyuţí-

vá teleskopického roztáhnutí a moţnosti natočení zadních kol. 

 

Obrázek 5-6 Pohled na návěs Goldohofer[26] 

Technické parametry: 

 

Celková hmotnost návěsu: 50 tun 

Zatíţení labutího krku: 20 tun 

Zatíţení náprav: 3x 10 tun 

Vlastní hmotnost návěsu: 11 tun 

Nápravy jsou hydraulicky řízené impulzem z točny tahače. Úhel řízení je aţ 55°. 
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Obrázek 5-7 Možnost natočení zadních kol [27] 

5.5 Montáţní plošina Upright LX 50 

Pro montáţ skeletu a opláštění ve výšce bude vyuţito montáţní plošiny Upright LX 

50. 

 

Obrázek 5-8 Zapatkovaná montážní plošina[28] 
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Technické parametry: 

Pracovní výška: 17,5 m 

Nosnost koše: 380 kg 

Váha stroje: 5800 kg 

Pohon: Diesel 

Povrch: Terénní 

Stabilita: Hydraulické patkování 

Variabilita: Oboustranně roztaţitelná podlaha koše 

 

Obrázek 5-9 Variabilita plošiny[29] 
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5.6 Přívěsná montáţní plošina Aerial E12 

Výhoda této plošiny spočívá v dostupnosti k místu určení i přes překáţky. Bude 

vyuţita společně s předešlou plošinou pro montáţní práce. Je moţné ji i přepravovat na 

taţném zařízení za vozidlem. 

 

Obrázek 5-10 Zapatkovaná plošina[30] 

Technické parametry: 

Pracovní výška: 12,5 m 

Nosnost koše: 215 kg 

Váha stroje 1190 kg 

Pohon: Baterie + 220V 

Stabilita: Mechanické patkování 
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5.7 Autodomíchávač Volvo 

Pro zmonolitnění prefabrikovaných patek je nutné dodatečné zalití betonovou smě-

sí, kterou zajistí betonárka HB beton J. Hradec domíchávačem Volvo s kapacitou 8 m
3
. 

 

Obrázek 5-11 Autodomíchavač Volvo[31] 

Technické parametry: 

Objem: 8m
3 

Výkon: 279 kW 

Nápravy: 8 x 4 
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5.8 Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 

Pro zhutnění betonové směsi bude vyuţit ponorný vibrátor. 

 

Obrázek 5-12Ponorný vibrátor[32] 

Technické parametry: 

Napětí: 230 / 50   V / Hz  

Příkon: 0,6   kW  

Proud: 2,7   A  

Otáčky motoru: 3.000   ot./min.  

Vibrace: 1,2   m/s2  

Hladina akustického výkonu/tlaku 93/82   d(B)   

Délka přívodního kabelu 5   m  

Hmotnost: 1,9   kg 
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5.9 Spádová míchačka Lescha SM 185 S 230V  

Pro výrobu směsi na zálivku sloupů a panelů Spiroll bude vyuţito spádové míchač-

ky. 

 

Obrázek 5-13 Spádová míchačka[33] 

Technické parametry: 

Obsah: Geometrický objem bubnu: 180 litrù 

Max. objem suché směsi: 110 litrů  

Max. objem mokré směsi: 135 litrů 

Výkon: Motor 230V/50Hz 1,0 kW 

Na deset namíchání: cca 1,1 m
3 

Vybavení: Ovládací kolo, noţní brzda, litinový věnec, celogumová kola 

Hmotnost: 101,5 kg 

Rozměry: 146x83x140 cm 
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5.10  Ruční míchadlo Narex EGM 10 

Pro míchání menšího mnoţství zálivky bude pouţito míchadla. 

 

Obrázek 5-14Míchadlo Narex[34] 

Technické parametry: 

Napětí: 230 – 240 V 

Příkon: 950 W 

Otáčky při zatíţení: 140 – 400/min 

Otáčky naprázdno: 250 – 720/min 

Doporučený max. ø metly: 120 mm 

Vnitřní závit na vřetenu: M14 mm 

Hmotnost: 4,3 kg 
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5.11  Svářečka CEN 200-EC Einhel 

Pro spojování prefabrikovaných dílců bude pouţito svářečky. 

 

Obrázek 5-15 Svářečka CEN 200 – EC Eihel [35] 

Technické parametry: 

Síťová přípojka: 230V/ 400 V /50Hz 

Příkon: 4 kVA při 80 A 

Svařovací proud: 55 - 200 A 

Elektrody prům.: 2 - 4 mm 

Napětí při chodu naprázdno: 43-48 V 

Jištění: 20 / 10 A 

Hmotnost: 20,8 kg  
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5.12  Úhlová bruska Narex 23 – 26 A 

 

 

Obrázek 5-16 Úhlová bruska[36] 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon: 2 600 W 

ø kotoučů: 230 mm 

Otáčky naprázdno: 6 500 min-1 

Závit na vřetenu: M14 

Hmotnost: 6,0 kg 

5.13  Teodolit digitální elektronický FET 220 GeoFennel 15-

G313 

Pro správné osazování a kontrolu bude vyuţito teodolitu. 
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Obrázek 5-17 Digitální teodolit [36a] 

Technické parametry: 

Přesnost 20" (6 mgon) 

Zvětšení 30 x 

Vertikální vyrovnání 

Průměr objektivu 45 mm 

Minimální záměra 1.5 m 

Minimální čtení 10" (3 mgon) 

Měření úhlů přírůstkové 

Měřící jednotky 400 gon 

1x LCD displej 

Zabudovaná optická olovnice (ø bodu 2 mm na 1.5 m) 

Třída laseru olovnice 2 

Odnímatelná trojnoţka 

Napájení NiMH akumulátor + nabíječka 

Výdrţ na jedno nabití cca. 18 hodin 

Teplotní pracovní rozsah -20 aţ +50 °C 

Váha 4.2 kg 
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5.14  Kotoučová pila Bosch GKS 600 

Kotoučová pila bude vyuţita pro bednění patek a pro úpravu dřevěných klínů 

 

Obrázek 5-18 Kotoučová pila Bosh GKS 600 [37] 

Technické parametry: 

Průměr kotouče: 165 mm 

Hloubka řezu při 45°: 37 mm 

Hloubka řezu při 90°: 55 mm 

Příkon pily: 1200 W 

Volnoběţné otáčky: 5200 ot/min 

Hmotnost: 3,6 kg  
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5.15  Vysokotlaký čistič Karcher K3 

V případě znečištění vozidel budou před vjezdem na komunikaci očištěny vysokot-

lakým čističem. 

 

Obrázek 5-19 Vysokotlaký čistič Karcher[38] 

Technické parametry: 

Příkon: 1600 W 

Tlak: 120 bar 

Průtok vody: 380 l/hod 

Mycí účinek: 1,27 kW 

Max. teplota přívodní vody: 40°C 

Hmotnost bez příslušenství: 4,4 kg 

Rozměry (DxŠxV): 307×272×600 mm  
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6.1 Obecné informace 

Pracovníci budou seznámeni s riziky a předpisy BOZP, které mohou během reali-

zace nastat. Vzhledem k charakteru stavby se bere v úvahu převáţně Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracovníci potvrdí svým podpisem bez-

pečnostní školení do protokolu BOZP. Dále je nutné, aby všichni pracovníci byli vyba-

veni bezpečnostními pomůckami dle podmínek dané činnosti. 

6.2 591/2006 Sb. Nařízení vlády – o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

6.2.1 Obecné poţadavky 

6.2.1.1 Poţadavky na zajištění staveniště 

Zařízení staveniště je navrţeno dle tohoto nařízení vlády. Oplocení je výšky 2,0 m, 

vjezd je zajištěn uzamykatelnou bránou, kde jsou umístěny bezpečnostní a výstraţné 

tabule. U vjezdů bude opatřeno dopravení značení sniţující rychlost a upravující pohyb 

vozidel. 

6.2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 

U staveništních buněk bude osazen rozvaděč, ze kterého budou rozvody dále vede-

ny. Veškeré rozvody budou vedeny v chráničkách, aby nedošlo k poškození technikou. 

Hlavní vypínač bude označen nápisem a s jeho umístěním budou seznámeny všechny 

osoby pohybující se na staveništi. 

6.2.1.3 Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Pohyblivá pracoviště ve výšce představují pojízdné plošiny. Plošiny mohou obslu-

hovat pouze proškolené osoby. Je nutné dbát na maximální zatíţení plošin a správného 

zapatkování dle technologických listů. Bude-li hrozit ohroţení na zdraví vlivem povětr-
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nostních vlivů, bude práce ihned přerušena. Při práci s plošinami a jeřáby je nutné se 

řídit i nařízením vlády 362/2005 Sb. 

6.2.2 Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a pouţívání strojů a nářadí na staveništi 

6.2.2.1 Obecné poţadavky na obsluhu strojů 

Obsluha strojů bude seznámena s podmínkami na staveništi a potvrdí to svým pod-

pisem do protokolu o školení. Na staveništi bude jiţ zpevněná plocha ze štěrkodrti, tu-

díţ by neměl nastat problém s pohybem strojů po staveništi. Důleţité je správné 

zapatkování jeřábů a plošiny. 

6.2.2.2 Míchačky [39] 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 

nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění 

míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mecha-

nicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 

6.2.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí [40] 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 

dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 

této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 

místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

6.2.2.4 Vibrátory [41] 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je 

ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jed-

notkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 

drženou v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen 

za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 

stanoveno v návodu k používání. 

6.2.2.5 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Obsluha stroje bude zaznamenávat závady, nebo provozní odchylky zjištěné během 

provozu. Všechny stroje budou po ukončení prací zabrzděny a správně zamčeny. Mon-

táţí plošiny budou mít spuštěné montáţní koše v nejniţší poloze. Pod stroje je nutné 

umístění nádoby pro zachycení provozních kapalin. 

6.2.2.6 Přeprava stojů 

Montáţní plošina bude dopravena nákladním automobilem, kde musí být zajištěna 

pomocí popruhů. Autojeřáb a domíchávač se dopraví po vlastní ose. Během přepravy je 

nutné zajištění pohyblivých zařízení. 

6.2.3 Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Pro montáţ skeletu se nepočítá se skladováním, jelikoţ všechny prvky budou hned 

montovány z návěsu. Pokud by ale došlo ke skladování prvků z důvodu urychlení do-

pravy, je nutné dodrţovat skladování do maximální výšky 1,5m.  

6.2.3.1 Bednění 

Bude vyuţito klasického dřevěného bednění z prken. Je nutné, aby bylo bednění 

dostatečně těsné a únosné po celou dobu betonáţe. Pře zahájením betonáţe se musí 

všechny prvky bednění zkontrolovat. 

6.2.3.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při dopravě betonu je nutné stanovit způsob dorozumívání mezi obsluhou autodo-

míchávače  a obsluhou provádějící ukládání betonu. 
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6.2.3.3 Odbednění. 

Odbednění bude probíhat aţ dosaţení poţadované pevnosti. Jedná se o odbednění 

základových patek, tudíţ nehrozí pád z výšky. Všechny prvky se je nutné uloţit, tak aby 

nebyly zdrojem moţných úrazů. 

6.2.3.4 Montáţní práce 

Je nutná vzájemná koordinace vazačů, montáţníků a obsluhy jeřábu. Domluví si 

gesta pro jednotlivé druhy manipulací. Před zvedáním musí vazač zkontrolovat správné 

zajištění prvků. Pod zvedaným břemenem se nesmí nikdo pohybovat. 

6.2.3.5 Svařování  

Svařování jednotlivých prvků musí vykonávat osoba s platným svářečským průka-

zem. Svářeči musí mít ruka rukavice a svářečskou kuklu. V blízkosti svařování nesmí 

být hořlavé látky. 

6.3 Nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečí 

pádu z výšky nebo do hloubky 

6.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Plošiny chrání své uţivatele pomocí zábradlí ve výšce 1,2 m a u podlahy je pak 

bezpečnostní lišta výšky větší neţ 15 cm proti pádu nářadí. 

6.3.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Kaţdý pracovník bude dbát, aby jeho pracovní pomůcky neleţeli v okolí volného 

okraje. Pracovníci na plošinách budou mít pás na upevnění ručního nářadí. Montáţní 

plošina je chráněna lištou s minimální výškou 15 cm proti pádu nářadí z výšky. 
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6.3.3 Zajištění pod místem práce a v jeho výšce 

Při přepravování břemene se pod ním nesmí zdrţovat ţádný pracovník. Všichni 

pracovníci musí mít nasazeny ochranné přilby na ochranu před případným pádem drob-

ného materiálu. 

6.3.4 Přerušení práce ve výškách [42] 

Je nutné v průběhu dne všechny faktory sledovat. V případě překročení limitních 

poţadavků je nutné práce přerušit. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 

ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních ploši-

nách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polo-

hovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

6.3.5 Školení zaměstnanců. 

Pracovníci podílející se na výstavbě budou dostatečně proškoleni o moţných ne-

bezpečích při výstavbě a seznámeni, jak jim předcházet. Zaměstnanci musí podepsat 

souhlas o absolvování daného školení. Stavbyvedoucí uchová všechny protokoly o ško-

lení k případným kontrolám. Osoby nepovolané budou rovněţ seznámeny s moţnými 

riziky na pracovišti a budou jim poskytnuty ochranné pomůcky. 
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7.1 Obecné informace 

Na staveništi bude produkován odpad, který musí být třízen dle katalogů odpadů a 

můţe dojít ke zvýšené úrovni hluku. Nesmí však dojít k porušení dotčených zákonů a 

vyhlášek: 

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

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

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozděj-

ších předpisů 

7.2 Odpady na stavbě 

Během stavby vznikly odpady, které budou roztříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 

o katalogu odpadů. 

Tabulka 5 Likvidace odpadů 

Kód Název odpadu Likvidace 

17 02 01 Dřevo Dále použitelné kusy uskladněny 

17 04 05 Železo a ocel S 

20 01 01 Papír a lepenka O 

13 13 02 
Motorové, převodové a 
mazací oleje S 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

17 01 01 Beton S 

   O - ostatní běžný odpad (AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.) 

S - skládka 
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7.3 Nakládání s odpady 

Odpad, který vznikne na stavbě se bude třídit do označených kontejnerů a popelnic, 

které budou označeny kódem odpadu a jeho názvem. Ţelezný odpad bude shromaţďo-

ván na vyhrazeném místě, kde bude následně vyvezen do sběrny. Ostatní komunální 

odpad bude pravidelně odváţen. 

7.4 Ochrana proti hluku a vibracím 

V okolí se nachází další výrobní haly, tudíţ by realizace neměla mít vliv na okolní 

prostředí. Realizace navíc bude probíhat pouze přes den, takţe nebude omezen noční 

klid v okolí. 

7.5 Znečištění prostředí 

Všechny stroje pouţité během výstavby musí mít platnou technickou a emisní kon-

trolu. Při odstavení strojů je nutné dbát, aby byly podloţeny úkapovou vanou kvůli za-

bránění úniku kapalin. 

7.6 Prašnost 

Během výstavby by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti. 

7.7 Čistota komunikací 

Vzhledem ke zpevněné ploše ze štěrkodrti, která bude na staveništi, nebude dochá-

zet ke zvýšenému znečišťování komunikací. Pokud dojde ke znečištění, bude 

k dispozici vysokotlaký čistič.
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8.1 Vstupní kontroly 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace. Na stavbě bude k dis-

pozici kompletní projektová dokumentace a technologický postup. Bude slouţit k na-

hlédnutí v případných nejasnostech. 

8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontroluje připravenost zařízení staveniště. A to přístupnost, správné oplocení, vy-

tvoření zpevněných ploch, dimenze přípojek. Kontroluje se i správnost poţadovaných 

stavebních buněk pro zaměstnance a skladů. 

8.1.3 Kontrola vytýčení 

Kontrolují se připravené vytýčení na místě budoucí stavby. Body by měly být vy-

značeny s odchylkou +/- 5 mm. 

8.1.4 Kontrola předchozích prací 

Kontroluje se správné sejmutí ornice s odchylkou 10 mm svisle a max. 50 mm vo-

dorovně. Dále kontrolujeme, zda byla správně umístěna a zhutněna štěrkodrť. 

8.1.5 Kontrola podkladního betonu 

Kontroluje se správné umístění, mnoţství a rovinatost podkladního betonu, který 

slouţí k osazení základových kalichů. Dále je nutné zkontrolovat čistotu povrchu. 
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8.2 Kontroly mezioperační 

8.2.1 Kontrola materiálu 

V kaţdé dodávce materiálu se kontroluje kvalitu, mnoţství materiálů, vše musí od-

povídat dodacímu listu. U prefabrikátů se soustředíme na mnoţné praskliny a další me-

chanické poškození. 

8.2.2 Kontrola pracovníků 

U pracovníků je nutné kontrolovat průkazy, certifikáty, které zaručují odbornost 

k provádění prací. Jedná se především o vazače, montáţníky, jeřábníky a svářeče, kteří 

musí mít průkazy k oprávnění danou pozici vykonávat. Dále je nutné, aby byli všichni 

pracovníci proškoleni BOZP a seznámeni s technologickým předpisem, coţ stvrdí svým 

podpisem do stavebního deníku. 

8.2.3 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrolují se provozní kapaliny, technický stav a čistota. U jeřábu a plošin je nutné 

kontrolovat správné zapatkování před montáţí. Po ukončení prací je nutné zkontrolovat 

správné zabrzdění, uzamčení a podloţení nádob na zachycení provozních kapalin pod 

stroji. Při výjezdu na komunikaci se kontroluje čistota strojů. 

8.2.4 Kontrola klimatických podmínek 

Kontroluje se teplota, viditelnost, rychlost větru. Ke kontrole musí dojít 4 x denně a 

musí být zapsána do stavebního deníku. Rychlost větru nesmí překročit 8 m/s pro mon-

táţní práce. Viditelnost nesmí klesnout pod 30 m. 
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8.2.5 Kontrola bednění 

Kontroluje se správné umístění, rozměry, rovinatost a stabilitu bednění prvního 

stupně základových patek. 

8.2.6 Kontrola betonáţe 

Beton bude dovezen autodomíchávačem, kde je nutné kontrolovat shození betono-

vé směsi do bednění a následně jeho správné vibrování. Dále je nutné beton po dobu 

hydratace zvlhčovat. 

8.2.7 Kontrola dutiny kalichu 

Kontroluje se dutina kalichu, zda neobsahuje nečistoty, aby bylo dosaţeno správné 

spojení se sloupem. Dále je nutné zkontrolovat navlhčení kalichu kvůli zmonolitnění se 

sloupem pomocí zálivky. 

8.2.8 Kontrola upevnění závěsů 

Vazač u všech prvků kontroluje správnost uchycení a pouţití vázacích prvků. Bě-

hem přemístění břemene je nutné, aby se pod ním nikdo nepohyboval.  

8.2.9 Kontrola osazení sloupů do kalichů 

Kontroluje se správné umístění sloupu v patce dle projektové dokumentace. Orien-

tace vzhledem v osám patky se nesmí lišit ve vodorovné  směru o vice neţ +/- 10 mm. 

8.2.10  Kontrola svislosti sloupů 

Po osazení sloupu je maximální odchylka +/- 20 mm od osy sloupu. 
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8.2.11 Kontrola vyklínování sloupů 

Kontroluje se dostatečné zajištění sloupů pomocí klínů, které zajišťují stabilitu bě-

hem zmonolitnění. 

8.2.12 Kontrola zálivkové směsi 

Kontroluje se mnoţství, kvalita a zpracování směsi. Je nutné zkontrolovat úplné 

vyplnění kalichu. 

8.2.13  Kontrola osazení vodorovných prvků 

Kontrolujeme správný postup osazování dle harmonogramu. Prvky musí být čisté a 

neporušené. Rovinatost dílců musí být v rozmezí +/- 5 mm/2 m. Ve vodorovném směru 

musí být v rozmezí +/- 5 mm. 

8.3 Výstupní kontroly 

8.3.1 Konečná kontrola svislosti a rovinatosti skeletu 

Kontroluje se celková svislost prvků, která se nesmí lišit o více neţ +/- 30 mm a 

celková vodorovnost prvků se nesmí lišit o více neţ +/- 25 mm. Hodnoty jsou měřeny 

od celkové geometrie předepsané projektovou dokumentací. 

8.3.2 Kontrola celku 

Kontrolujeme jednotlivé styky prvků, vizuální vzhled konstrukce, zda není znečiš-

těná, či mechanicky poškozená.  Provede se zápis o předání ucelené části stavby. 
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Tabulka kontrol: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6 Tabulka kontrol 
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9.1 Obecné informace 

Jelikoţ jsem se dostal i k původní verzi projektové dokumentace, která počítala 

s výstavbou haly jako zděné konstrukce, rozhodl jsem se v rámci bakalářské práce obě 

varianty z finančního hlediska porovnat. Porovnal jsem zaloţení objektu, obvodové 

konstrukce a nosné konstrukce střešního pláště. Aby byla porovnatelná celistvost a este-

tika započetl jsem do srovnání i venkovní a vnitřní omítky u zděné verze, jelikoţ skelet 

je navrţen pomocí opláštění panely Kingspan, které tvoří finální povrch. 

9.2 Zděná verze konstrukce 

Původní návrh byl řešen jako zděná konstrukce, zaloţena na základových pasech a 

tvarovkách ze ztraceného bednění. Nosné obvodové zdivo je řešeno pomocí tepelně 

izolačních cihel tl. 450 mm. Překlady jsou řešeny jako součást věnce v 1. NP a ve 2. NP 

pomocí nosných překladů Porotherm. Nosná konstrukce střechy je řešena pomocí dře-

věných vazníků se sklonem 10 °. 

Výsledná cena: 2 833 704 Kč bez DPH 
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Obrázek 9-1 Zděná verze – rozpočet 
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Obrázek 9-2 Limitka pracovníků 
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9.3 Prefabrikovaná verze 

Na tuto verzi je řešena bakalářská práce. Oproti celkovému rozpočtu řešenému 

v rámci bakalářské práce jsem odstranil některé poloţky, aby byl návrh srovnatelný. 

Neposuzoval jsem tedy mezipodlaţí se schodištěm. A dále střešní plášť z panelů Kin-

gspan. Konstrukce je tedy zakončená ţelezobetonovými vazníky. 

Výsledná cena: 2 727 882 Kč 

 

Obrázek 9-3 Limitka pracovníků 
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Obrázek 9-4 Prefabrikovaná konstrukce – rozpočet 
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9.4 Výsledek 

Z hlediska finančního vyšla výhodněji verze z montovaného ţelezobetonového ske-

letu s rozdílem 105 823 Kč. I z hlediska limitky pracovníků vychází nesporně lépe verze 

s prefabrikovanými prvky. Konkrétně 2 439 Nh u zděné verze vs. 797 Nh u prefabriko-

vané konstrukce. Jelikoţ u zděné verze je nutné započítání i omítek, nátěrů a maleb, 

tudíţ je větší poţadavek na pracovníky oproti opláštění, kde nebude vyuţito ani lešení, 

jelikoţ se prvky dají namontovat z montáţních plošin. Nespornou výhodou montované-

ho skeletu je i moţnost montáţe za horších klimatických podmínek oproti zdění. Nevý-

hodu můţe byt nadrozměrná doprava prvků, která je pro většinu takových konstrukcí 

nutná, coţ můţe být bráno dle srovnání jako jediná hlavní nevýhoda montovaného pre-

fabrikovaného skeletu stavby obdobného rozsahu. 
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Závěr 

Úkolem zadání bakalářské práce bylo vytvořit návod na postup realizace hrubé 

vrchní stavby prefabrikované ţelezobetonové haly. Podklad jsem měl v projektové do-

kumentaci. Ze kterého jsem následně vypracoval řešení zařízení staveniště, aby byla 

zajištěna bezproblémová montáţ prefabrikovaného skeletu a opláštění. Textová zpráva 

dále obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, řešení nadrozměrného nákladu, 

návrh strojní sestavy, technologický předpis, řešení bezpečnosti a ochrany zdraví, envi-

ronmentální poţadavky, kontrolní a zkušební plán a finanční porovnání montovaného 

skeletu se zděnou verzí. V průběhu vypracování bakalářské práce jsem se seznámil se 

základy programů BuilPowerS a Contec, jejich pokročilejší funkce bych se rád naučil 

během navazujícího magisterského studia na oboru Realizace staveb. S programem Bui-

ldPowerS jsem vytvořil poloţkový rozpočet, limitku materiálů a pracovníků, které jsou 

v příloze. V programu Contec je vytvořen harmonogram prací a histogram pracovníků, 

které je také součástí přílohy. Oba programy mi přinesli nový pohled na stavby 

z hlediska financí a časového plánování.  
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