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Abstrakt v českém jazyce 
 
V této diplomové práci je řešeno provádění zemních prácí, základových konstrukcí, 
ocelového a železobetonového monolitického skeletu prodejního a servisního centra 
v Praze. Založení objektu bude provedeno na železobetonových patkách, pásech a 
základové desce. Objekt je navržen z části jako ocelový skelet a z části 
železobetonový skelet. Stavebně technologický projekt obsahuje pro dané etapy 
zejména časový a finanční plán stavby, technologický předpis, časový harmonogram, 
položkový rozpočet, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán, plán bezpečnosti. 
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
 
In this diploma thesis deals with execution of ground works, foundation constructions, 
steel and armored concrete monolithic framework of the sales and service center in 
Prague. Establishment of the building will be done on armored concrete basement 
feet, strips and basement plate. The building is desinged in part as a steel framework 
and in part as a armored concrete framework. The building technological project 
contains for the phases primarily time and financial plan of object, technology 
prescription, time schedule, budget, model of the building site accessories, model of 
the machines, check and test plan, safety plan. 
 
 
 
Klíčová slova v českém jazyce 
 
Zemní práce, základové konstrukce, ocelový skelet, železobetonový skelet, 
monolitický, základové patky, základové pásy, základová deska, technologická 
etapa, časový plán, finanční plán, technologický předpis, harmonogram, rozpočet, 
zařízení staveniště, stroje, bednění, ocel, beton, dopravní vztahy, jakost, bezpečnost 
práce. 
 
Klíčová slova v anglickém jazyce 
 
Ground work, foundation constructions, steel framework, armored concrete 
framework, monolithic, basement feet, basement strips, basement plate, technology 
phases, time plan, financial plan, technology prescription, time schedule, budget, 
building site accessories, machine, formwork, steel, concrete, traffic contexts, quality, 
safety work. 
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 ÚVOD 
V této diplomové práci se zabývám výstavbou Prodejního a servisního centra Praha. 
V diplomové práci jsem se detailněji zaměřil na výstavbu objektu SO02 prodejního a 
servisního centra. V rámci řešení technologické části jsem se zaměřil na 
technologickou etapu hrubé horní stavby – ocelové konstrukce.  
V rámci zadáni jsem k výstavbě zpracoval časový a finanční plán, projekt zařízení 
staveniště, technologický předpis a bezpečnost práce při výstavbě Prodejního a 
servisního centra Praha. 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 
 
Název stavby: 
Prodejní a servisní centrum-Prague west 
 
Místo stavby: 
Ulice Bavorská, Praha 13 – Stodůlky 
 
Kraj: 
Praha 
 
Druh stavby: 
Novostavba 
 
Účel: 
Objekt bude sloužit k prodeji a základní údržbě nových osobních vozů značky  
Mercedes, k opravám vozů této značky a k prodeji náhradních dílů 
 
Dotčené pozemky: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
Termín zahájení a dokon čení stavby: 
2011-2012 
 
Dohodnutá lh ůta výstavby: 
20 měsíců 
 
Dohodnutá cena výstavby: 
76 098 412 kč 
 
 
 

2.HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
 
Investor: 
DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o. 
Daimlerova 2/2296 
149 45 Praha 4 – Chodov 
IČO: 48024562 
DIČ: 011-48024562 
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Generální projektant:  
AIK – architektonická a inženýrská kancelář 
Ing. Pavel Drábek, autor. arch. Pro pozemní stavby ČKA 03 047 
Pod Hloubětínskou zastávkou 2 
190 00 Praha 9 
 
Inženýrská činnost:  
SKANSKA CZ, a.s. 
Ing. Petr Neděla 
Kubánské nám. 1391/11 
100 05 Praha 10 – Vršovice 
 
 
 

3.ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

OZN. STAV. OBJEKTU NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU 

SO01 Příprava území 

SO02 Objekt prodejního a servisního centra 

SO03 Objekt myčky 

SO04 Objekt skladů a dílny povrchu 

SO11 Areálová komunikace, zpevněné plochy 

SO12 Areálová kanalizace 

SO13 Areálový vodovod 

SO14 Areálový rozvod plynovodu 

SO15 Areálové rozvody elektroinstalace 

SO16 Areálové osvětlení 

SO17 Sadové úpravy 

SO21 Přípojka dešťové kanalizace 

SO22 Přípojka splaškové kanalizace 

SO23 Vodovodní přípojka 

SO24 Přípojka plynovodu 
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4.STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

4.1.DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Prodejní a servisní centrum (objekt SO-03) je objemově členitý objekt s převažujícími 
halovými prostorami, místy s vloženým podlažím. Převažující výška objektu (přes 2 
podlaží) činí cca 7,5 m. V části objektu s provozním zázemím je podlažnost budovy 
zvýšena na 3 podlaží. V tomto případě činí výška budovy cca 10,5 m. 
Objekt zaujímá půdorysně tvar členitého obdélníku. Servis a prodej osobních vozů je 
orientován jižním směrem, tj. k hlavní přístupové komunikaci Bavorské ulici. Servis a 
prodej nákladních vozů je orientován směrem na západ, dílny nákladních vozů leží 
směrem na sever a technické zázemí zaměstnanců je situováno převážně 
východním směrem. 
Místnosti s převažujícím pobytem osob (kanceláře) jsou situovány na sever a západ, 
jsou dostatečně osvětleny prosklenou fasádou, či otevíravými okny. Denní osvětlení 
halových prostor (showroomů a servisních dílen) je vyjma obvodového prosklení 
zajištěno též střešními světlíky. 

 
4.2.ARCHITEKTONICKO – URBANISTICKÉ REŠENÍ 
Všechny navržené objekty jsou jednoduchých a zřetelných tvarů. Materiálová 
jednotnost podtrhuje její nevtíravý vzhled, který je prostředkem pro zvýraznění 
vystavených modelů aut.  
Fasáda objektu je z velké části prosklená pomocí systémového zasklení se skly 
v jemném namodralém odstínu. Nosná konstrukce prosklených ploch je v barvě 
eloxovaného hliníku. Prosklené plochy jsou navrženy v celém čelním pohledu a 
v obou přilehlých bocích, kde zaplňují cca dvě třetiny plochy. Velkoplošné zasklení je 
navrženo za účelem průhledu do vnitřních prostor z komunikací, kde je výrazný 
pohyb osob a vozidel. Zároveň je do čelní prosklené plochy umístěn hlavní vstup do 
budovy, který budou používat zákazníci oddělení osobních vozidel. Vstup je tvořen 
betonovým portálem v modré barvě. Čelní fasáda je charakteristická výrazným 
přesahem střechy, který je podpírán ocelovými sloupy kruhového průřezu a modré 
barvě. 
Podobného charakteru je i část západní fasády, kde je situován prodej a příjem 
oprav nákladních vozů. 
Zbývající, méně exponované plochy fasády (boky a zadní fasáda směrem k servisní 
části areálu), jsou opláštěný systémovými kazetovými plechy a jsou doplněny okny 
dle funkce v daném místě objektu, tak aby všechny kanceláře a pracovní místa byly 
dostatečně osvětleny přirozeným světlem. 
 
Střecha objektu je plochá s výraznými přesahy po celém obvodě. Přesahy střechy 
kryjí fasádu a nejbližší okolí před nepřízní počasí a navíc vytvářejí na proskleném 
obvodovém plášti zastíněné plochy, čím snižují nepříznivé tepelné účinky slunečního 
záření v interiéru. 
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Ve střeše jsou osazeny světlíky, které zajišťují přívod světla do centra vnitřní 
dispozice, kde přispívají k optimální světelné pohodě. 
 
 

5.PROBLEMATIKA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Zařízení staveniště znázorňuje celkovou situaci stavby s polohou objektu a jeho 
umístění vůči okolnímu prostředí. Staveniště se nachází na ulici Bavorská na parcele 
č. 1050/339 v Praze 13 – Stodůlky. Staveniště má celkovou výměru cca 19137m2. 
Plocha staveniště má rozměry přibližně 190x100m. Na jižní straně, objekt sousedí 
s příjezdovou komunikací, na východní straně objekt sousedí s parkovištěm a točnou 
pro autobusy. Severní hranici pozemku tvoří liniová rekonstruovaná stavba objekt 
SO04 Sklady a úpravy povrchů.  
Problematikou zařízení staveniště řeším ve dvou fázích. První fází je hrubá stavba a 
druhou je zařízení staveniště ve fázi dokončovacích prací. Zařízení staveniště v první 
fázi je znázorněno ve výkrese B1.1. ZS hrubá stavba. Druhá fáze ve výkrese B1.2. 
ZS dokončovací práce. Problematika zařízení staveniště je podrobně řešena 
v dokumentu A2. Technická zpráva zařízení staveniště. 
 

5.1.DIMENZE STAVENIŠTNÍCH PŘÍPOJEK 
Zde je řešeno dimenzování staveništních přípojek pro plynulý chod stavby. Zabýval 
jsem se průměrem vodovodní staveništní přípojky, která bude sloužit pro sociální a 
hygienické potřeby zaměstnanců a pro provozní účely, především pro ošetřování 
čerstvého betonu. Dále je zde řešeno dimenzování nutného příkonu elektrické 
energie. Největší předpokládány elektrický odběr bude od stavebních strojů a 
osvětlení staveniště. Dimenze jsou podrobněji řešeny v dokumentu A2.2. Dimenze 
staveništních přípojek.  
 

5.2.BUŇKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro výstavbu objektu SO02 servisní a prodejní centrum byly navrženy staveništní 
buňky pro plynuly postup výstavby a sociální a hygienické zázemí zaměstnanců. 
Podrobnější informace o návrhu staveništních buněk v dokumentu A2. Technická 
zpráva zařízení staveniště. Technické parametry a účel buněk dále v dokumentu 
A2.1. Buňky zařízení staveniště. 
 
 

6.TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PRO 
OCELOVOU KONSTRUKCI 
 
Technologický postup se zabývá montáži ocelového skeletu objektu SO02 servisního 
a prodejního centra. Je zde uveden postup práce při montáži OK a způsob 
osazování ocelových prvků. Dále řeším v této problematice pracovní podmínky, ze 
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kterých je možno postupovat v montáži, uskladnění materiálů, dopravu materiálů, 
personální obsazení a strojní sestavu, která bude potřebná k dokončení ocelového 
skeletu. Problematika je dále podrobněji řešena v dokumentu A3. Technologický 
postup montáže ocelové konstrukce. 
 
 

7.DOPRAVNÍ VZTAHY 
 

7.1.ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Řešení problematiky dopravy ocelových prvků pro konstrukci prodejního a servisního 
centra v Praze. Ocelové prvky se budou vozit, z velkoobchodu s hutním matriálem 
Ferona v Praze, na místo stavby prodejního a servisního centra v Praze. Na trase se 
vyskytuje 8 bodu zájmů, které je třeba vyšetřit. Dále se problematika řeší 
v dokumentu A4. Širší dopravní vztahy. 
 

7.2.PODROBNÉ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Zde jsou řešeny dopravní vztahy v okolí staveniště a znázorněno dopravní značení 
v okolí staveniště, kterými je nutné upozornit okolí na výstavbu prodejního a 
servisního centra. Podrobněji řešeno ve výkrese a B1.3. Koordinační situace 
dopravních vztahů. 
 
 

8.STROJNÍ SESTAVA 
 
Strojní sestava je soupis veškerých strojních zařízení, které bude potřeba 
k provedení Prodejního a servisního centra v Praze. V dokumentu jsou obsaženy 
bližší informace o technických parametrech jednotlivých strojních zařízení a také účel 
na který byly stroje navrženy. Stroje slouží k výkopovým a zemním pracím, 
osazování jednotlivých prvků, dopravě materiálů, betonování, zdění, svařování, 
zaměřování. Technické parametry jsou uvedeny v dokumentu A5. Strojní sestava. 
 
 

9.PRŮKAZ JEŘÁBU 
 
Průkaz jeřábů obsahuje podrobnější informace a technické parametry zvedacího 
mechanizmu, který byl navržen k realizaci Prodejního a servisního centra v Praze. 
V tomto dokument obsahuje diagram únosnosti navrženého jeřábu. Jeřáb jsem 
posuzoval na nejvzdálenější a nejtěžší břemeno, které je vždy zakresleno v diagramu 
únosnosti. Z tohoto diagramu je patrné že navržený autojeřáb splňuje podmínky a 
vyhovuje daným potřebám stavby. 
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Navržený autojeřáb bude potřebný především k osazování ocelových prvků 
ocelového skeletu, při výstavbě monolitického skeletu a při výstavbě střešní 
konstrukce. 
Dále je zde znázorněný schéma pojezdu jeřábů a postup při montáži ocelové 
konstrukce. Ke každému pojezdu je vytvořená tabulka s údaji osazovaných prvků. 
Technické parametry a informace o jeřábu jsou uvedeny v dokumentu B5. Strojní 
sestava a diagram únosnosti se schématem pojezdu jeřábu je uveden ve výkresech 
B1.4. Průkaz jeřábu + schéma montáže 1.fáze, B1.5. Průkaz jeřábu + schéma 
montáže 2.fáze,  B1.6. Průkaz jeřábu + schéma montáže 3.fáze, B1.7. Průkaz jeřábu 
+ schéma montáže 4.fáze, B1.8. Průkaz jeřábu + schéma montáže 5.fáze, B1.9. 
Průkaz jeřábu + schéma montáže 6.fáze. 
 

10.PLÁN BOZP 
 
Zde jsou uvedeny nařízení vlády, které se týkají výstavby Prodejního a servisního 
centra v Praze. Jsou zde vybrány citace bezpečnostních pokynu a jejich opatření, 
aby stavba byla provozována bezpečně. Týkající se nařízení 591/2006 sb. 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Text převzaty z nařízení je napsán 
kurzívou, text napsaný normálním tučným písmem je vyhodnocení bezpečnosti. Dále 
je problematika řešena v dokumentu A6. Plán BOZP.  
 

11.ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Zde je řešeno zabezpečení ochrany životního prostředí. V odstavcích je popsáno 
jaké nepříznivé vlivy můžou nastat a jaké jsou jejich opatření, aby bylo dosaženo 
největší ochrany životního prostředí. Vycházím ze zákonů: 
Zákon č. 17/1992 sb. O životním prostředí   
Zákon č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 100/2001 sb. O hodnocení vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 185/2001 sb. O odpadech o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 356/2005 sb. O chemických látkách a chemických přípravcích 
Vyhláška č. 383/2001 sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
Dále je tato problematika řešena v dokumentu A7. Zásady ochrany životního 
prostředí. 

 
12. ROZPOČET 
 
Položkový rozpočet je vytvořen, na objekt SO02 Prodejní a servisní centrum, pomocí 
softwaru BUILDpower. Předpokládané náklady na provedení objektu SO02 
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prodejního a servisního centra jsou 76 098 412,- Kč s DPH. V ceně jsou zahrnuty 
také náklady na zařízení staveniště a mimostaveništní dopravu. Celkový rozpočet je 
dále řešen v B2.1.Rozpočet SO02. V rámci oceňování jsem zjistil, že jsem nemohl 
dohledat jednotkové ceny některých položek v programu, proto jsem oslovil možné 
dodavatele, které jsem poprosil o jednotkovou cenu. Jedná se o položky lehké dělící 
příčky, skleněné příčky a prosklenou fasádu. Tyto položky jsem ocenil jednotkovou 
cenou od firmy Dosting spol. s r. o. Dále ocelovou konstrukci od firmy Ferona a. s. 
Dále je zde řešen finanční plán na základě ukazatele THU. Bližší informace v příloze 
B2.2. Propočet dle THU. Odhadovaná cena dle ukazatele THU je 286 804 905 kč. 
 
 

13. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Časový harmonogram objektu SO02 je vytvořen v programu MS Project 2003. Při 
vytváření řádkového harmonogramu byly k napojení jednotlivých činností využity 
vazby typu konec – začátek a konec – konec. Červenou barvou je v řádkovém 
harmonogramu označena kritická cesta, která nemá žádnou časovou rezervu. Modrá 
barva znázorňuje činnosti, které mají časovou rezervu. Postup jednotlivých činností 
odpovídá technologickému postupu. Časový harmonogram je dále řešen v B3.1. 
Harmonogram SO02.  
Dále je vytvořený časový harmonogram objektový, který je vytvořen v programu 
BuildPower. Tento harmonogram znázorňuje průběh celé stavby B3.3.Harmonogram  
+ finanční plán (objektový). K obou dvou harmonogramům je vytvořen finanční plán 
stavby.  
 
 

14. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 
Kontrolní a zkušební plán udává kvalitativní požadavky týkající se především objektu 
SO02 Prodejní a servisní centrum. V kontrolním a zkušebním plánu jsou zpracovány 
kvalitativní požadavky na ocelovou konstrukci a monolitickou konstrukci. Jednotlivé 
kontrolní a zkušební plány jsou rozděleny do kontrolních bodů, ve kterých je uveden 
stavební proces, předmět kontroly a způsob kontroly. Dále se zde uvádí, kdo kontrolu 
provede, podle kterého přepisu se bude kontrola provádět, datum, kdy byla kontrola 
provedena a kdo kontrolu převzal. Podrobné informace v dokumentu B4.1. Kontrolní 
a zkušební plán. 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
Staveniště se nachází na ulici Bavorská na parcele č. 1050/339 v Praze 13 – 
Stodůlky. Staveniště má celkovou výměru cca 19137m2. Plocha staveniště má 
rozměry přibližně 190x100m. 
Povrch staveniště je tvořen převážně rovinatým povrchem. Na staveništi se 
nenachází žádná vzrostlá zeleň, která by omezovala prostor staveniště. 
Dopravní napojení staveniště je bezproblémové, protože se staveniště nachází 
v blízkosti ulice Bavorská. Staveniště a komunikace jsou od sebe odděleny zeleným 
pruhem a chodníkem pro chodce. 
Kolem celého prostoru staveniště bude zřízeno staveništní oplocení do výšky 1,8m. 
V místě vjezdu a výjezdu bude oplocení opatřeno uzamykatelnou bránou a ostrahou. 
Další dotčené parcely vystavbou: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
 

2.SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Nově vybudovaný objekt SO02 Servisní a prodejní centrum bude napojeno na 
veřejný vodovod, elektrickou energii a splaškovou kanalizaci. Veřejný vodovod a 
splašková kanalizace bude napojena na jižní straně pozemku. Elektrická energie 
bude napojena na západní straně pozemku přes nově vybudovanou transformační 
stanici. Nově vybudované sítě budou rozvedeny v zemi. 
 
 

3.NAPOJENÍ PŘÍPOJEK ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NA 
IS 
 
Množství potřebné vody pro provoz staveniště bude zajišťovat nově vybudovaná 
vodovodní přípojka pro objekt SO02 prodejní a servisní centrum. Přes vodoměrnou 
šachtu se na vodovodní přípojku napojí vodovodní přípojka pro zařízení staveniště. 
Přípojný bod se nachází na jižní straně pozemku. Na vodovodní přípojce pro zařízení 
staveniště bude umístěn vodoměr a hydrant. Staveništní přípojka bude vedena po 
celé délce vedena na povrchu, a proto bude opatřena chráničkou. Průměr staveništní 
přípojky bude DN 50mm. 
Přívod elektrické energie pro zařízení staveniště bude veden z elektrického 
rozvaděče umístěného na západní hranici pozemku hned vedle nově vybudované 
trafostanice. Před rozvaděčem bude umístěn elektroměr na spotřebu elektrické 
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energie pro zařízení staveniště. Rozvod elektrické energie bude veden po celé délce 
v zemi. 
Odvod splaškových vod ze zařízení staveniště bude zajištěno pomocí dočasně 
vybudované staveništní splaškové kanalizace, která je napojena na nově 
vybudovanou přípojku splaškové kanalizace. Dočasná vedení splaškové kanalizace 
pro zařízení staveniště budou umístěny v zemi. 
 
 

4.USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ 
 
Bezpečnost zařízení staveniště bude především zajišťovat neprůhledné rozebíratelné 
oplocení nově zbudované do výšky 1,8m. Cedule s nápisem „Staveniště, cizím vstup 
zakázán“ budou umístěny před vjezdem na bráně a po obvodu celého plotu 
staveniště. Bezpečnost na staveništi se bude řídit nařízením vlády 591/2006 sb. a 
362/2005 sb. 
 
 

5.ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

5.1.MOBILNÍ STAVEBNÍ BUŇKY 
Pro plynulý chod staveniště musí být navrženy stavební buňky, které budou sloužit 
jako kanceláře vedení stavby a subdodavatelů, hygienické zázemí staveniště, šatny 
dělníků a sklady materiálů a drobného nářadí potřebného na stavbu. Všechny buňky 
na stavbě budou uloženy na zpevněném povrchu ze zhutněného štěrku tloušťky min. 
150mm. 
Pro fázi výstavby hrubé stavby jsou navrženy tyto buňky: 
 3 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 4 
 2 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 1 
 1 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 19 
 2 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 24 
Všechny buňky budou připojeny ke zdroji elektrické energie a buňky typu 4 a 19 
budou navíc připojeny k dočasně vybudované splaškové kanalizaci pro zařízení 
staveniště a ke zdroji vody. 
Umístění buněk na staveništi lze vidět na výkreseB1.1. ZS hrubá stavba. 
Technické parametry a účel buněk viz. příloha A2.1. Buňky zařízení staveniště. 
Pro fázi dokončovacích prací jsou navrženy tyto buňky: 
 3 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 4 
 5 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 1 
 1 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 19 
 5 x stavební buňky firmy CONTIMADE typ 24 
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Všechny buňky budou připojeny ke zdroji elektrické energie a buňky typu 4 a 19 
budou navíc připojeny k dočasně vybudované splaškové kanalizaci pro zařízení 
staveniště a ke zdroji vody. 
Umístění buněk na staveništi lze vidět na výkrese B1.2. ZS dokončovací práce. 
Technické parametry a účel buněk viz. příloha A2.1. Buňky zařízení staveniště. 
 

5.2.STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
Pro dopravu v prostorách staveniště je navržena vnitrostaveništní komunikace, která 
je vytvořena ze zhutněného štěrků o min. tloušťce 150mm. Staveništní komunikace 
zabírá plochu cca 5875m2. Poloha komunikace je patrná na výkresech B1.1. ZS 
hrubá stavba a B1.2. dokončovací práce.  
Vertikální přepravu materiálů a stavebních prvků bude zajišťovat autojeřáb AD28 
Tatra, technické parametry viz dokument A5. Strojní sestava. 
Horizontální přepravu materiálů a stavebních prvků bude zjišťovat tahač Megatrailer, 
technické parametry viz dokument A5. Strojní sestava. 
V prostorách zařízení staveniště jsou vybudovány dva parkoviště, které slouží pro 
parkování osobních aut vedení stavby a subdodavatele. Při výstavbě hrubé stavby je 
navrženo v prostorách staveniště 13 parkovacích míst a při dokončovacích pracích je 
parkoviště rozšířeno o dalších 7 parkovacích míst. Parkovací plochy budou oploceny 
provizorním oplocením kvůli ochraně osobních aut zaměstnanců. 
 

5.3.USKLADNĚNÍ MATERIÁLŮ 
Skladky stavebních prvků budou osazovány přímo z návěsu tahače, proto není třeba 
navrhnout centrální skládku pro stavební dílce. Menší skládka je navržena na 
východní hranici pozemku, kde jsou také umístěné skladovací sila na matlu a omítky. 
Drobný materiál a drobné nářadí bude uskladněno ve skladovacích kontejnerech. 
Dále jsou navržena dva kontejnery pro skladování tříděného odpadu.  
 

5.4. NAPOJENÍ NA IS A DIMENZE STAVENIŠTNÍCH 
PŘÍPOJEK 

5.4.1.VODA 
Stavební buňky budou napojeny na dočasný staveništní rozvod vody, který bude 
připojen na vodovodní přípojku budoucího objektu SO02 servisního a prodejního 
centra. Napojení na vodovodní přípojku se přes vodovodní šachtu napojí rozvod 
vody pro zařízení staveniště. Na rozvodu bude umístěn vodoměr. Spotřeba vody se 
uvažuje jen pro provozní účely. 
Návrh dimenze staveništního rozvodu vody je uveden a vypočítán v příloze A2.2. 
Dimenze staveništních přípojek. 
NAVRŽENÁ DIMENZE STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY JE DN25mm.  
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5.4.2.ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Stavební buňky budou napojeny na dočasný staveništní rozvod elektrické energie, 
který bude připojen na elektrickou přípojku budoucího objektu SO02 servisního a 
prodejního centra. Napojení na elektrickou přípojku se připojí přes elektrický 
rozvaděč s elektroměrem pro zařízení staveniště.  
Návrh dimenze maximálního nutného příkonu elektrické energie vychází 
z předpokladu, že nemohou vzhledem k provádění stavby běžet současně všechny 
strojní zařízení, které využívají elektrickou energii. 
Výpočet maximálního nutného příkonu elektrické energie je uveden v příloze A2.2. 
Dimenze staveništních přípojek. 
NAVRŽENÝ NUTNÝ PŘÍKON STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY JE 21,3kW.  
 
 

6.OSTRAHA STAVENIŠTĚ 
 
Z důvodu velikosti staveniště, a jelikož většina prací bude řešena pomocí 
subdodavatelů, je nutné najmout hlídací agenturu, která bude mít za úkol ostrahu 
zařízení staveniště. Agentura bude mít pravomoc kontrolovat přivážený a odvážený 
materiál ze stavby. Agentura bude hlídat staveniště nepřetržitě z důvodu parkování 
stavebních strojů přes noc na staveništi. Ostraha bude mít k užívání jednu stavební 
buňku umístěnou při vjezdu na staveniště, která bude sloužit jako vrátnice. Vrátnice 
bude opatřena zdvihatelnou závorou, kterou bude obsluhovat ostraha zařízení 
staveniště. Ostraha bude využívat sociální a hygienické zázemí zhotovitele. 
 
 

7.OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Je navrženo z důvodu montáže v pozdních měsících, kdy je brzo  tma. Venkovní 
osvětlení bude zajišťovat 16 halogenových svítidel, které budou osazeny na 8 
dřevěných sloupech. Svítidla budou přichyceny pomocí kloubu, které umožní měnit 
místo osvícené plochy. Venkovní osvětlení je navrženo především kvůli těmto 
činnostem: 
 -Zdění 
 -Zasklívání fasády 
Osvětlení je také navrženo kvůli lepší podmínkám při hlídání zařízení staveniště a 
stavebních strojů. 
 
 

8.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Pro výstavbu Servisního a prodejního centra v Praze je vytvořen dokument A6. Plán 
BOZP. Provoz staveniště se bude řídit následujícími předpisy: 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na BOZ při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na BOZ při nebezpečí pádu 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Zákon č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 
 

9.OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Pro výstavbu Servisního a prodejního centra v Praze je vytvořen dokument A7. 
Zásady ochrany životního prostředí. Během provádění stavby se musí zamezit 
nadměrné prašnosti v okolí stavby používáním shozů na suť nebo přilehlé veřejné 
komunikace skrápět.  
Na staveništi se bude třídit odpad do připravených kontejnerů tak, aby bylo možné ho 
odevzdat k recyklaci. S obaly od chemických látek se zachází jako s nebezpečným 
odpadem.  
Dále musíme zabránit znečištění zeminy v okolí stavby ropnými a jinými 
nebezpečnými látkami. Z tohoto důvodu na staveništi bude umístěna nádoba 
s vapexem a případná znečištěná zemina bude muset být umístěna do speciálních 
kontejnerů a předána k odborné likvidaci. Pro případ, že by hrozilo znečištění zeminy 
na staveništi úkapy ropných látek od strojů, bude na staveništi připravena nádoba, 
která se v případě nutnosti vloží pod stroj na místo úkapu. 
Před výjezdem stavebních strojů se vizuálně zkontroluje, zda je stroj znečištěný, 
pokud ano zastaví se u úklidové čety zařízení staveniště, která stroj mechanický bez 
použití vody očistí. Znehodnocený a znečištěný materiál se bude ukládat do 
samostatného kontejneru. Zbytky nečistot budou poté uklizeny strojní mechanizací. 
Provoz staveniště se bude řídit následujícími předpisy: 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon č. 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
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1.OBYTNÉ KONTEJNERY CONTIMADE STANDART 
TYP 1 

 
Základní rozměry: 
 
Délka: 6058mm 
Šířka: 2435mm 
Výška:2610mm (SV: 2300mm) 
 

Základní vybavení: 
 
1. Elektroinstalace  
vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
zářivka 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
 
2. Dveře 
venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
 
3. Okna  
plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 
za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
4. Ostatní  
větrací mřížky v obvodových stěnách 
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2.OBYTNÉ KONTEJNERY CONTIMADE STANDART 
TYP 4 

 
Základní rozměry: 
 
Délka: 6058mm 
Šířka: 2435mm 
Výška:2610mm (SV: 2300mm) 

 
Základní vybavení: 
 
1. Elektroinstalace  
vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka 
pro topení - 2 ks 
 
2. Dveře 
venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks, 561 / 1968 mm - 1 ks 
 
3. Okna  
plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 
plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 1 ks 
za příplatek venkovní pozinkované ocelové okenní mříže 
 
4. Ostatní  
porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou vodu, zrcadlo, háček na ručník, 
držák na toaletní papír 
přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
větrací mřížky v obvodových stěnách 
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3.OBYTNÉ KONTEJNERY CONTIMADE STANDART 
TYP 19 

 
Základní rozměry: 
 
Délka: 6058mm 
Šířka: 2435mm 
Výška:2610mm (SV: 2300mm) 
 
Základní vybavení: 
 
1. Elektroinstalace  
vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 2 ks 
ventilátor - 1 ks 
 
2. Dveře 
venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
 
3. Okna  
plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks 
za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
4. Ostatní  
porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, 
porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se 
směšovací baterií - 2 ks, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4 ks, boiler 150 l - 1 
ks, podlahová vpusť - 2 ks 
přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
větrací mřížky v obvodových stěnách 
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4.OBYTNÉ KONTEJNERY CONTIMADE STANDART 
TYP 24 

 
Základní rozměry: 
 
Délka: 6058mm 
Šířka: 2435mm 
Výška:2610mm (SV: 2300mm) 
 
Základní vybavení: 
 
1. Dveře 
venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
 
2. Elektroinstalace  
vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní 
zprávy) 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 
16A - 1 ks 
 
 
 
 
 

5.SEZNAM ZDROJŮ 
 
[1] Stavební buňky [online] 2011. WWW:http://www.contimade.cz/ 
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1.VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
1.1. SPOTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ 
UČELY 
Výpočet spotřeby vody je vypočítán v době, se na staveništi nachází nejvíce 
pracovníků využívající sociální a hygienické zázemí. Podle mých předpokladů 
nejvyšší spotřeba vody pro sociální a hygienické účely bude ve fázi dokončovacích 
prací. V této době se na staveništi budou nacházet tito pracovníci: 
 Vrátnice:      2 x hlídači 
 Vedení stavby:     1 x vedoucí projektu 
        2 x stavbyvedoucí 
        2 x mistr 
 Subdodavatel skleněné fasády:   5 x sklenáři 
        3 x stavební dělník 
 Subdodavatel vnitřního vodovodu:  6 x instalatér 
 Subdodavatel vnitřního plynovodu:  6 x instalatér 
 Subdodavatel elektrických rozvodů:  6 x elektrikář 
 Subdodavatel vzduchotechniky:   6 x montážník 
 
Výpočet spotřeby vody: 
 

sl
t

KnNsPp
Qh /211,0

36008

7,25539

3600
=

×
××=

×
××=  

 
Celkový počet pracovníků:    Pp = 39Lidí 
Specifická spotřeba na jednoho pracovníka: Ns = 5l (pití) + 50l (hygiena) = 55l 
Koeficient nerovnoměrnosti:   Kn = 2,7 
Doba, po kterou je voda odebírána:  t = 40hod 
Spotřeba vody v l/týden     Qh 
 

1.2. SPOTŘEBA VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
Výpočet spotřeby vody pro provozní účely je vypočítán v době, kdy na stavbě pro 
provoz bude největší odběr. Podle mých předpokladů největší odběr vody pro provoz 
bude při výstavbě monolitického skeletu. 

Potřeba vody pro 
provozní účely: 

Množství m3 Střední norma [l/m3] Potřeba vody [l] 

Ošetřování betonu 
nosných zdí: 

70,2526 100 7025,26 

Ošetřování betonu 
sloupů: 

23,6222 100 2362,22 

Ošetřování betonu 
stropních desek: 

301,2825 100 30128,25 

Součet:   39515,73 
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Výpočet spotřeby vody: 
 

sl
t

kS
Q nv

n /058,2
36008

5,173,39515

3600
=

×
×=

×
×Σ

=
 

Spotřeba vody v l:     Sv = 39515,73l 
Koeficient nerovnoměrnosti:   Kn = 1,5 
Doba, po kterou je voda odebírána:  t = 40hod 
Spotřeba vody v l/týden:    Qh 
 

1.3. CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 
 
Tabulka dimenzí potrubí: 

Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 18 
∅mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 

slQ /269,2211,0058,2 =+=  

 
Průměr staveništní přípojky bude navržen DN 50mm. 
 
 
 
 

2.VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz vychází 
z předpokladu, že nebudou všechna strojní zařízení vzhledem k výstavbovému 
procesu odebírat energii součastně. Vzhledem k časovému nasazení strojů 
předpokládám největší odběr elektrické energie v době, kdy se bude montovat 
ocelový skelet. Předpokládám provoz těchto zařízení: 
 

Strojní zařízení: Štítkový příkon 
[kW] 

Počet zařízení  
[ks] 

Celkový příkon 
[kW] 

Trafosvářečka Artika 
 

8 2 16 

Rázový utahovák 
Bosch 

0,5 2 1 

Úhlová bruska 
 

0,9 2 1,8 

Příklepová vrtačka 
Bosch 

1,01 1 1,01 

Součet:   19,81 
Osvětlení vnítřní 

 
Štítkový příkon 

[kW] 
Počet zařízení  

[ks] 
Celkový příkon 

[kW] 
Vrátnice 

 
0,116 1 0,116 
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Kanceláře vedení 
stavby 

0,156 3 0,468 

Šatny dělníků 
 

0,116 2 0,232 

Sociální zázemí 
 

0,072 1 0,072 

Sklady 
 

0,072 2 0,072 

Součet:   0,96 
Osvětlení vnější 

 
Štítkový příkon 

[kW] 
Počet zařízení  

[ks] 
Celkový příkon 

[kW] 
Halogenové svitidla 

 
0,5 16 8 

Součet: 
 

  8 

Celkový součet: 
 

  28,77 

 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 

kWS

tgPPPPS

3,21

)75,081,1955,0()8196,08,081,1955,0(

)11()321(

22

2
1

2
321

=
××+×+×+×

=××+×+×+×= ϕββββ

 

S – celkový příkon v kW 
P1 – příkon elektromotorů 
P2 – příkon  vnitřního osvětlení 
P3 – příkon  vnějšího osvětlení 
 
 
Pro mnou řešenou technologickou etapu je nutný příkon elektrického proudu 
staveništní přípojky 21,3 kW. 
 
 
 
 
 
 

3.SEZNAM ZDROJŮ 
 
[1] HRAZDIL, V., M01 Ekologické aspekty stavební výroby Studijní opory Ekologie a 
bezpečnost práce, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 
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1.INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby: 
Prodejní a servisní centrum-Prague west 
 
Místo stavby: 
Ulice Bavorská, Praha 13 – Stodůlky 
 
Kraj: 
Praha 
 
Druh stavby: 
Novostavba 
 
Účel: 
Objekt bude sloužit k prodeji a základní údržbě nových osobních vozů značky  
Mercedes, k opravám vozů této značky a k prodeji náhradních dílů 
 
Dotčené pozemky: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
Termín zahájení a dokon čení stavby: 
2011-2012 
 
Dohodnutá lh ůta výstavby: 
20 měsíců 
 
Dohodnutá cena výstavby: 
76 098 412 kč  
 

 

1.2.DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Prodejní a servisní centrum (objekt SO-03) je objemově členitý objekt s převažujícími 
halovými prostorami, místy s vloženým podlažím. Převažující výška objektu (přes 2 
podlaží) činí cca 7,5 m. V části objektu s provozním zázemím je podlažnost budovy 
zvýšena na 3 podlaží. V tomto případě činí výška budovy cca 10,5 m. 
Objekt zaujímá půdorysně tvar členitého obdélníku. Servis a prodej osobních vozů je 
orientován jižním směrem, tj. k hlavní přístupové komunikaci Bavorské ulici. Servis a 
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prodej nákladních vozů je orientován směrem na západ, dílny nákladních vozů leží 
směrem na sever a technické zázemí zaměstnanců je situováno převážně 
východním směrem. 
Místnosti s převažujícím pobytem osob (kanceláře) jsou situovány na sever a západ, 
jsou dostatečně osvětleny prosklenou fasádou, či otevíravými okny. Denní osvětlení 
halových prostor (showroomů a servisních dílen) je vyjma obvodového prosklení 
zajištěno též střešními světlíky. 

 

1.3.ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Všechny navržené objekty jsou jednoduchých a zřetelných tvarů. Materiálová 
jednotnost podtrhuje její nevtíravý vzhled, který je prostředkem pro zvýraznění 
vystavených modelů aut.  
Fasáda objektu je z velké části prosklená pomocí systémového zasklení se skly 
v jemném namodralém odstínu. Nosná konstrukce prosklených ploch je v barvě 
eloxovaného hliníku. Prosklené plochy jsou navrženy v celém čelním pohledu a 
v obou přilehlých bocích, kde zaplňují cca dvě třetiny plochy. Velkoplošné zasklení je 
navrženo za účelem průhledu do vnitřních prostor z komunikací, kde je výrazný 
pohyb osob a vozidel. Zároveň je do čelní prosklené plochy umístěn hlavní vstup do 
budovy, který budou používat zákazníci oddělení osobních vozidel. Vstup je tvořen 
betonovým portálem v modré barvě. Čelní fasáda je charakteristická výrazným 
přesahem střechy, který je podpírán ocelovými sloupy kruhového průřezu a modré 
barvě. 
Podobného charakteru je i část západní fasády, kde je situován prodej a příjem 
oprav nákladních vozů. 
Zbývající, méně exponované plochy fasády (boky a zadní fasáda směrem k servisní 
části areálu), jsou opláštěny systémovými kazetovými plechy a jsou doplněny okny 
dle funkce v daném místě objektu, tak aby všechny kanceláře a pracovní místa byly 
dostatečně osvětleny přirozeným světlem. 
Střecha objektu je plochá s výraznými přesahy po celém obvodě. Přesahy střechy 
kryjí fasádu a nejbližší okolí před nepřízní počasí a navíc vytvářejí na proskleném 
obvodovém plášti zastíněné plochy, čím snižují nepříznivé tepelné účinky slunečního 
záření v interiéru. 
Ve střeše jsou osazeny světlíky, které zajišťují přívod světla do centra vnitřní 
dispozice, kde přispívají k optimální světelné pohodě. 
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2.MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 

2.1.SPECIFIKACE MATERIÁLŮ 
 
Sloupy 
Na ocelové sloupy byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy sloupů: -sloupy S, S7 jsou průřezu ∅324mm 
    -sloupy S1, S8 jsou průřezu ∅194mm 
    -sloupy S2, S3 jsou průřezu HEA 300 
    -sloupy S4 jsou průřezu ∅152mm 
    -sloupy S5, S13 jsou průřezu HEA 260 
    -sloupy S6, S10 jsou průřezu 2U160mm 
    -sloupy S9 jsou průřezu 2U140mm 
    -sloupy S11 jsou průřezu 2U220mm 
    -sloupy S12 jsou průřezu HEA 280 
 
Průvlaky 
Na ocelové průvlaky byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy průvlaků: -průvlaky P, P1 jsou průřezu HEA 220 
    -průvlaky P2 jsou průřezu HEB 280 
    -průvlaky P3 jsou průřezu HEA 280 
    -průvlaky P4 jsou průřezu HEB 300 
    -průvlaky P5 jsou průřezu HEA 300 
    -průvlaky P6, P7 jsou průřezu IHEA 240 
    -průvlaky P8, P9 jsou průřezu IHEB 240 
    -průvlaky P10, P12, P14, P16 jsou průřezu U 220 
    -průvlaky P11, P13, P15, P17jsou průřezu HEA 220 
    -průvlaky P18 jsou průřezu HEM 260 
 
Vaznice a vým ěny 
Na ocelové vaznice a výměny byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy průvlaků: -vaznice V, V10, V19 jsou průřezu I 180 
    -vaznice V1 jsou průřezu 2U 180 
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    -vaznice V2, V3, V15, V16, V16, V18, V26, V29 jsou  
průřezu U 180 

    -vaznice V4, V5, V6 jsou průřezu I 240 
    -vaznice V7, V7´, V8, V9 jsou průřezu 2UPE 240 
    -vaznice V7´´ jsou průřezu UPE 240 
    -vaznice V11, V23, V24 jsou průřezu HEA 180 
    -vaznice V12, V13, V14, V20, V21, V22, V25 jsou průřezu  
    2UPE 180 
 
Vazníky 
Na ocelové vazníky byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Vazníky Vz, Vz1 jsou rozpony 21 m jsou celkové výšky 1,50 m. Horní a dolní pas je 
profilu I HEA 240, diagonály a svislice profilu I HEA 160, popř. z dvojice úhelníků 2 x 
L 120/80/10. 
 
Stropnice 
Na ocelové stropnice byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy stropnic: -stropnice St1, St2, St3 jsou průřezu I 300 
 
Konzoly 
Na ocelové konzoly byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy konzol: -konzola K, K´, K1, K5 jsou průřezu HEA 240 
    -konzola K2, K3 jsou průřezu 2UPE 180 
    -konzola K4 jsou průřezu HEA 180 
    -konzola K6 jsou průřezu HEA 260 
 
Markýza 
Na ocelovou markýzu byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy markýzy: -ocel. prvek markýzy M1 je průřezu U 160 
    -ocel. prvek markýzy M2 je průřezu U 140 
    -ocel. prvky markýzy M3 jsou průřezu U 120 
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Ocelové táhla 
Na ocelovou markýzu byla použitá ocel S235 tato ocel je nelegována. 
Vlastnosti oceli S235 -mez kluzu:  235MPa 
    -pevnost v tahu: 360MPa 
    -tažnost:  25% 
Použité průřezy táhla: -ocel. táhlo Z je průřezu M∅20mm 
 
 

2.2.DOPRAVA MATERIÁLŮ 
 
2.2.1.Primární doprava 
primární dopravu bude zajišťovat kamion megatrailer (2 nápravy kamionu 4x2 + 3-
osy návěs) s poloměrem otáčení 12m, technické parametry viz A5. Strojní sestava. 
jedná se o dopravu z výrobny ocelových prvků na místo osazení. Všechny ocelové 
prvky  budou montovány z návěsu a na stavbu budou dováženy v pořadí, v jakém se 
budou osazovat. Podrobné schéma a pořadí osazovaní jednotlivých prvků ve 
výkresech B1.4. Průkaz jeřábu + schéma montáže 1.fáze, B1.5. Průkaz jeřábu + 
schéma montáže 2.fáze,  B1.6. Průkaz jeřábu + schéma montáže 3.fáze, B1.7. 
Průkaz jeřábu + schéma montáže 4.fáze, B1.8. Průkaz jeřábu + schéma montáže 
5.fáze, B1.9. Průkaz jeřábu + schéma montáže 6.fáze. 
 
 Vazníky:  Jednotlivé příhradové vazníky budou převáženy rozdělené na 
půlky z důvodu vyhnutí řešení nadměrného nákladu. Návěs kamionu bude opatřen 
pásy z pryže obrázek 2.2.1, z důvodu stability  prvků a ochrana proti poškození 
ochranného nátěru. V příčném směru budou prvky zajištěny upínacími popruhy 
obrázek 2.2.2, které budou při kotveny do konstrukce návěsu obrázek 2.2.3. Upínací 
popruhy se přitahují račnou  

 
     2.2.1 obrázek pryžové pásy 
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2.2.2 obrázek upínacího popruhu s račnou         2.2.3 obrázek kotvení popruhů do kce návěsu 

 
 Sloupy:  Ocelové sloupy budou převáženy ve vodorovné poloze v řadě za 
sebou. Mezi jednotlivými řady sloupu budou umístěny dřevěné hranolky (podkladky). 
Hranolky jsou opět navrženy z důvodu ochrany proti poškození ochranného nátěru 
prvků. V příčném směru budou prvky zajištěny upínacími popruhy obrázek 2.2.2, 
které budou při kotveny do konstrukce návěsu obrázek 2.2.3. Upínací popruhy se 
přitahují račnou. Dále jsou v příčném směru navrženy dřevěné klíny obrázek 2.2.4, 
které budou přibity k dřevěným hranolkům, z důvodu zajištění stability sloupů. Při 
přepravě sloupu je také navržena bezpečnostní plachta, který bude zabraňovat 
posunutí sloupu při prudkém brzdění obrázek 2.2.5. 
 

    
2.2.4 obrázek dřevěných klínků      2.2.5 obrázek bezpečnostní plachty 
 
 Průvlaky, vaznice, vým ěny, stropnice, konzoly a markýzy: 
   Všechny drobné ocelové prvky budou převáženy podobně jako 
sloupy. Z důvodu malé hmotnosti jsou místo dřevěných hranolků navrženy pryžové 
pásy na ochranu proti poškození ochranného nátěru. V příčném směru budou pouze 
zajištěny upínacími popruhy s račnou obrázek 2.2.2. 
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2.2.2.Sekundární doprava 
Sekundární dopravou je myšleno vertikální zvedání ocelových prvků z návěsu na 
místo osazení. Zvedání bude zajišťovat autojeřáb AD28 Tatra, technické parametry 
viz A5. Strojní sestava. Všechny ocelové prvky můžou vázat pouze vazači s platným 
vazačským průkazem. 
  
 Vazníky:  Na ocelové vazníky jsou navrženy tkané popruhy pomocí, 
kterých se budou osazovat na místo obrázek 2.2.6. Tkané popruhy jsou navrženy 
z důvodu nepoškození ochranného nátěru. Ocelové vazníky budou uvázány tzv. 
podvázáním a musí byt uvázány tak, aby nedošlo k převážení prvku na jednu či 
druhou stranu.  
 

 
 2.2.6.obrázek tkaného popruhu 

 
 Sloupy:  Na ocelové sloupy jsou navrženy tkané popruhy pomocí, kterých 
se budou osazovat na místo obrázek 2.2.6. Tkané popruhy jsou navrženy z důvodu 
nepoškození ochranného nátěru. Ocelové sloupy jsou zvedány tzv. na zdrh v šikmé 
poloze a musí být uvázány přírubou směrem dolů. 
 
 Průvlaky, vaznice, vým ěny, stropnice, konzoly a markýzy: 
   Všechny ocelové prvky budou zvedány ve vodorovné poloze a 
musí být uvázány tak, aby nedošlo k převážení prvků na jednu či druhou stranu. 
Drobné a lehké prvky jako jsou např. ocelová táhla budou zvedány ručně. 
Tabulka s jednotlivými typy lan a jejich nosnost: 
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2.3.SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
Skladování materiálů a zhotovení skládky materiálů zde není třeba řešit jelikož 
ocelové prvky budou přiváženy na stavbu, přímo z výrobny, kamionem megatrailer (2 
nápravy kamionu 4x2 + 3-osy návěs) a všechny ocelové prvky se budou osazovat 
z návěsu kamionů. Pouze je nutné zhotovit sklad spojovacího materiálů, který se 
nachází na jižní straně pozemku viz B1.2. ZS dokončovací práce. Technické 
parametry skladovacího kontejneru viz A2.1. Buňky zařízení staveniště. 
  

2.4.OCHRANA MATERIÁLŮ PROTI KOROZI 
Všechny ocelové prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti korozi. Nátěr se 
bude aplikovat přímo ve výrobně ocel. prvků pomocí vysokotlakých zařízení. 
Ochranný nátěr bude dvouvrstvý (první vrstva základní a druhá vrstva krycí) 
Příprava povrchu před nanášením nátěru: 

-Úprava povrchu tryskáním křemičitým pískem nebo povrch oceli je odrezen 
ručně  

 -Odstranění nečistot vysokotlakou vodou 
 -Odstranění mastnot vhodným prostředkem 

 
 
 
Základní nátěr – SYNOREX PRIMER S 2000 je syntetická antikorozní základní 
barva, tloušťka suché vrstvy 100 
Vrchní nátěr – PROFI RADIATOR  
 
 
 

3.PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 
K převzetí staveniště dojde mezi investorem a zhotovitelem v daném termínů, který 
je předem stanoveny. Staveniště předává zodpovědná osoba objednatele,  zástupci 
zhotovitele. O převzetí pracoviště sepíší obě strany zápis do stavebního deníků, 
který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po předání pracoviště přebírá 
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veškerou zodpovědnost na staveništi zhotovitel. Dále je pak nutné, aby byly 
označeny body pro odběr elektřiny, vody a místo pro napojení kanalizace. 
 
 

4.PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Osazování ocelových prvků konstrukce se můžou montovat pouze za příznivého 
počasí! Montáž se musí zastavit při rychlosti větru větším než 8m/s, za hustého deště 
či bouře. Teplota vzduchu by měla být větší jak -10°C, pokud klesne teplota pod 0°C 
konstrukce, které se svařují by se měli předehřívat na teplotu min. 70°C. 
Staveniště bude po celém obvodě oplocené mobilním oplocením do výšky 1,8m a 
bude dlouho 615m. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 
ostrahou. Prostor vymezen pro staveniště a vjezd na staveniště jsou označeny 
dopravními značkami a informačními tabulkami. 
Navržené buňky contimade (sklady, šatny, umývárny s WC) viz. A2.1. Buňky zařízení 
staveniště budou napojeny na stávající inženýrské sítě (elektrická energie, voda, 
kanalizace). Provizorní inženýrské sítě budou napojeny v místě přípojky, které budou 
sloužit pro budoucí stavební objekt. 
Vnitrostaveništní komunikaci bude tvořit zhutněný štěrk. Dále je navrženo 
halogenové osvětlení na dřevěných sloupech pro osvětlení staveniště viz. B1.2. ZS 
dokončovací práce. 
 
 

5.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A JEJICH KVALIFIKACE 
 
Pracovní četa: 1 x vedoucí čety 
   1 x jeřábník 
   2 x vazač 
   2 x montážník 
   2 x svářeč 
   1 x pomocník 
 
Vedoucí pracovní čety řídí prováděné práce a zodpovídá za ně, přebírá pracoviště, 
přebírá a kontroluje materiály určené k použití při pracích, zda odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace, jejich množství a správné označení. 
Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz, řidičský průkaz skupiny C a musí být 
způsobilý pro ovládání stroje. Vazač musí mít platný vazačský průkaz. Svářeč musí 
mít platný svářečský průkaz. 
Všichni pracovníci (tj. dělníci a vedení stavby) budou užívat pracovní přilbu, pevnou 
pracovní obuv, ochranný pracovní oděv, ochranné rukavice a popř. chrániče sluchu a 
zraku. Dále budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a budou prokazatelně seznámeni s problematikou stavby a technologickým 
předpisem. O tomto bude proveden zápis s prezen ční listinou. 



51 
 

6.STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Stroje a strojní zařízení lze používat jen takové, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 
Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu 
s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 
Stroje a strojní zařízení: Autojeřáb AD28 Tatra 
    Megatrailer (2 nápravy kamionu 4x2 + 3-osy návěs) 
    Kloubová samohybná plošina StaTech 34IC 
    Trafosvářečka Artika 282 
    Úhlová bruska na kov Narex  EBU  12-9 
    Příklepová vrtačka Bosch PSB 1000 RPE 
    Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional  
        
Pracovní pomůcky:  Momentový klíč 
    Kladivo 
    Vodováha 
    Ocelové pásmo 
    Pracovní oděv 

Pevné boty 
Helmy 
Pracovní brýle 
Pracovní rukavice 

 
Technické parametry a bližší informace strojů a pracovních pomůcek jsou uvedeny v 
dokumentu A5. Strojní sestava. 
 
 

7.PRACOVNÍ POSTUP MONTÁŽE 
 

7.1.OBJEKT A 
Tento objekt je dvoupodlažní, modulová osnova nosných konstrukcí je 6 x 6m. Vnější 
řada stojek je ocelová průřezu 324 / 6 mm, Všechny stojky jsou vetknuté do 
základových patek. Stojky jsou průběžné až po střešní konstrukci. 
 Vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti na výškové a směrové boty. Tyto 
body se označí. 
 Provede se podlití cementovou maltou z důvodu vyrovnání nerovností 
základové konstrukce  
 Následuje vyměření kotevních otvorů a jejich vyvrtání pomocí příklepové 
vrtačky Bosch PSB 1000 RPE. U objektu A je použitý lehký typ kotvení „C“ 
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podrobnosti kotvení nalezneme v odstavci „Kotvení ocelových sloupů“ Po vyvrtání a 
očištění kotevních otvorů je možno začít osazovat ocelové sloupy. 
 Sloupy se osazují autojeřábem AD28 Tatra přímo z návěsu kamionu. Vazači 
zavážou sloupy na zdrh pomocí tkaných popruhů. Sloup se zahákne na rameno 
autojeřábů a po signálu vazače začne jeřábník opatrně zvedat sloup. Sloup se bude 
zvedat v šikmé poloze, přírubou směrem dolů, až na místo osazení. Jakmile budou 
sloupy na místě vztyčí se do konečné polohy a utáhnou se momentovým klíčem. 
 Dále se začnou osazovat podélné průvlaky I HEA220 v modulové rozteči 6m. 
Mezi jednotlivé průvlaky jsou vkládány ocel. vaznice I180 v rozteči do 2m. 

Spoj průvlak – vaznice je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
vaznice o velikosti 250/120/10 mm. Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16. 
 Zavětrování střešní roviny bude provedeno na spodní pásnici střešních vaznic. 
Vlastní zavětrování bude provedeno z diagonálně křížem uložené kulatiny profilu 
M20 s napínákem v každém prutu. 
 Všechny střešní nosné prvky jsou výškově sjednoceny při horním líci 
 

7.2.OBJEKT B 
Tento objekt halového typu je částečně jednopodlažní, částečně dvoupodlažní s 
vloženým ocelovým stropem rozpon cca 8 m. 
 Vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti na výškové a směrové boty. Tyto 
body se označí. 
 Provede se podlití cementovou maltou z důvodu vyrovnání nerovností 
základové konstrukce  
 Následuje vyměření kotevních otvorů a jejich vyvrtání pomocí příklepové 
vrtačky Bosch PSB 1000 RPE. U objektu B je použitý těžký typ kotvení „A“ u krajních 
sloupů a vnitřní sloupy jsou zakotveny kotvením typu „B“ podrobnosti kotvení 
nalezneme v odstavci „Kotvení ocelových sloupů“ Po vyvrtání a očištění kotevních 
otvorů je možno začít osazovat ocelové sloupy. 
 Sloupy se osazují autojeřábem AD28 Tatra přímo z návěsu kamionu. Vazači 
zavážou sloupy na zdrh pomocí tkaných popruhů. Sloup se zahákne na rameno 
autojeřábů a po signálu vazače začne jeřábník opatrně zvedat sloup. Sloup se bude 
zvedat v šikmé poloze, přírubou směrem dolů, až na místo osazení. Jakmile budou 
sloupy na místě vztyčí se do konečné polohy a utáhnou se momentovým klíčem. 
 Dále se u dvoupodlažní části začnou osazovat stropní kce, která je tvořena 
stropními průvlaky vnitřní I HEB 300 a krajní I HEA 300 mají délku 8 m. Mezi 
jednotlivé průvlaky jsou vkládány ocel. stropnice I 300 v rozteči do 900mm. Mezi 
stropnice jsou vkládány trapézové plechy s nadbetonávkou B20 tl. min. 50 mm. 
 Po osazení stropní kce se provede zastřešení celého objektu. Nad 
jednopodlažní dílnou se osadí na ocel. sloupy příhradové vazníky, které jsou 
v rozteči 8,25, 7,13 a 8,30 m. Mezi horní pasy vazníků jsou vkládány vaznice profilu I 
240 v rozteči 1750 mm, které zároveň zajišťují horní pas vazníku proti klopení. Spoj 
vaznice – horní pas vazníku je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
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vaznice velikosti 250 / 120 / 10 mm Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16.  

Nad dvoupodlažní části je zastřešení řešeno z příčných středních průvlaků I 
HEB 280 a z krajních I HEA 280 rozponu 8 m na které jsou uloženy podélné vaznice 
I 240 v rozteči do 1,7 m. 

Spoj průvlak – vaznice je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
vaznice o velikosti 250/120/10 mm. Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16.  
 Zavětrování střešní roviny bude provedeno na spodní pásnici střešních vaznic. 
Vlastní zavětrování bude provedeno z diagonálně křížem uložené kulatiny profilu 
M20 s napínákem v každém prutu. 
 Všechny střešní nosné prvky jsou výškově sjednoceny při horním líci. 
 

7.3.OBJEKT C 
Tento objekt je dvoupodlažní. Spodní podlaží je železobetonový monolitický 
v modulové osnově 6 x 6 m. Druhé nadzemní podlaží je již ocelové.  

V krajním poli se provede vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti na 
výškové a směrové boty. Tyto body se označí. 

Provede se podlití cementovou maltou z důvodu vyrovnání nerovností 
základové konstrukce 

Dále se v druhém podlaží provede vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti 
na výškové a směrové boty. Tyto body se označí. 
 Následuje vyměření kotevních otvorů a jejich vyvrtání pomocí příklepové 
vrtačky Bosch PSB 1000 RPE. V krajním poli u objektu C je použitý lehký typ kotvení 
„C“. U sloupů osazovaných na žb desce jsou použité chemické kotvy, podrobnosti 
kotvení nalezneme v odstavci „Kotvení ocelových sloupů“ Po vyvrtání a očištění 
kotevních otvorů je možno začít osazovat ocelové sloupy.  

Sloupy se osazují autojeřábem AD28 Tatra přímo z návěsu kamionu. Vazači 
zavážou sloupy na zdrh pomocí tkaných popruhů. Sloup se zahákne na rameno 
autojeřábů a po signálu vazače začne jeřábník opatrně zvedat sloup. Sloup se bude 
zvedat v šikmé poloze, přírubou směrem dolů, až na místo osazení. Jakmile budou 
sloupy na místě vztyčí se do konečné polohy a utáhnou se momentovým klíčem. 
 Dále se začnou osazovat střešní průvlaky I HEA240 v modulové rozteči 6m. 
Mezi jednotlivé průvlaky jsou vkládány ocel. vaznice I180 v rozteči do 2m. 

Spoj průvlak – vaznice je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
vaznice o velikosti 250/120/10 mm. Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16. 
 Zavětrování střešní roviny bude provedeno na spodní pásnici střešních vaznic. 
Vlastní zavětrování bude provedeno z diagonálně křížem uložené kulatiny profilu 
M20 s napínákem v každém prutu. 
 Všechny střešní nosné prvky jsou výškově sjednoceny při horním líci. 
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7.4.OBJEKT D 
Nosná konstrukce tohoto objektu je složena ze šestice příčných svařovaných 
plnostěnných rámů o třech polích rozpětí 6,30 + 12,40 + 6,30 m 
 Vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti na výškové a směrové boty. Tyto 
body se označí. 
 Provede se podlití cementovou maltou z důvodu vyrovnání nerovností 
základové konstrukce  
 Následuje vyměření kotevních otvorů a jejich vyvrtání pomocí příklepové 
vrtačky Bosch PSB 1000 RPE. U objektu D je použitý těžký typ kotvení „A“ u krajních 
sloupů a vnitřní sloupy jsou zakotveny kotvením typu „B“ podrobnosti kotvení 
nalezneme v odstavci „Kotvení ocelových sloupů“ Po vyvrtání a očištění kotevních 
otvorů je možno začít osazovat ocelové sloupy. 
 Sloupy se osazují autojeřábem AD28 Tatra přímo z návěsu kamionu. Vazači 
zavážou sloupy na zdrh pomocí tkaných popruhů. Sloup se zahákne na rameno 
autojeřábů a po signálu vazače začne jeřábník opatrně zvedat sloup. Sloup se bude 
zvedat v šikmé poloze, přírubou směrem dolů, až na místo osazení. Jakmile budou 
sloupy na místě vztyčí se do konečné polohy a utáhnou se momentovým klíčem. 
 Dále se začnou osazovat příčné průvlaky HEM 260 v modulové rozteči 6m. 
Mezi jednotlivé průvlaky jsou vkládány ocel. střešní vaznice I 180 v rozteči do 2,1m. 
 Spoj průvlak – vaznice je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
vaznice o velikosti 250/120/10 mm. Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16. 
 střešní roviny bude provedeno na spodní pásnici střešních vaznic. Vlastní 
zavětrování bude provedeno z diagonálně křížem uložené kulatiny profilu M20 
s napínákem v každém prutu. 
 Všechny střešní nosné prvky jsou výškově sjednoceny při horním líci. 
 

7.5.OBJEKT E 
Tento objekt je třípodlažní. Spodní dva podlaží jsou železobetonové monolitické 
v modulové osnově 6 x 6 m. Třetí nadzemní podlaží je již ocelové. 
 Ve třetím podlaží se provede vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti na 
výškové a směrové boty. Tyto body se označí. 
 Následuje vyměření kotevních otvorů a jejich vyvrtání pomocí příklepové 
vrtačky Bosch PSB 1000 RPE. U sloupů osazovaných na žb desce jsou použité 
chemické kotvy, podrobnosti kotvení nalezneme v odstavci „Chemické kotvy“ Po 
vyvrtání, očištění kotevních otvorů a zatuhnutí kotvy je možno začít osazovat ocelové 
sloupy. 
 Sloupy se osazují autojeřábem AD28 Tatra přímo z návěsu kamionu. Vazači 
zavážou sloupy na zdrh pomocí tkaných popruhů. Sloup se zahákne na rameno 
autojeřábů a po signálu vazače začne jeřábník opatrně zvedat sloup. Sloup se bude 
zvedat v šikmé poloze, přírubou směrem dolů, až na místo osazení. Jakmile budou 
sloupy na místě vztyčí se do konečné polohy a utáhnou se momentovým klíčem. 
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 Dále se začnou osazovat střešní průvlaky I HEA 220. Mezi jednotlivé průvlaky 
jsou vkládány ocel. vaznice I180 v rozteči do 2m. 
 Spoj průvlak – vaznice je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
vaznice o velikosti 250/120/10 mm. Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16.  
 Zavětrování střešní roviny bude provedeno na spodní pásnici střešních vaznic. 
Vlastní zavětrování bude provedeno z diagonálně křížem uložené kulatiny profilu 
M20 s napínákem v každém prutu. 
 Všechny střešní nosné prvky jsou výškově sjednoceny při horním líci. 
 

7.6.OBJEKT F 
Jedná se o jednopodlažní ocelový skelet v modulové osnově 6 x 6 m výšky přes tři 
podlaží. 
Vytýčení osy ocelových sloupů v návaznosti na výškové a směrové boty. Tyto body 
se označí. 
 Provede se podlití cementovou maltou z důvodu vyrovnání nerovností 
základové konstrukce  
 Následuje vyměření kotevních otvorů a jejich vyvrtání pomocí příklepové 
vrtačky Bosch PSB 1000 RPE. U objektu F je použitý těžký typ kotvení „A“ u krajních 
sloupů a vnitřní sloupy jsou zakotveny kotvením typu „B“ podrobnosti kotvení 
nalezneme v odstavci „Kotvení ocelových sloupů“ Po vyvrtání a očištění kotevních 
otvorů je možno začít osazovat ocelové sloupy. 
 Sloupy se osazují autojeřábem AD28 Tatra přímo z návěsu kamionu. Vazači 
zavážou sloupy na zdrh pomocí tkaných popruhů. Sloup se zahákne na rameno 
autojeřábů a po signálu vazače začne jeřábník opatrně zvedat sloup. Sloup se bude 
zvedat v šikmé poloze, přírubou směrem dolů, až na místo osazení. Jakmile budou 
sloupy na místě vztyčí se do konečné polohy a utáhnou se momentovým klíčem. 
 Dále se začnou osazovat příčné průvlaky I HEA220. Mezi jednotlivé průvlaky 
jsou vkládány ocel. vaznice I180. 

Spoj průvlak – vaznice je šroubovaný přes styčníkový plech přivařený k čelu 
vaznice o velikosti 250/120/10 mm. Spoje jsou sešroubovány pomocí dvojicí 
přesných šroubů profilu 2 x M16. 
 Zavětrování střešní roviny bude provedeno na spodní pásnici střešních vaznic. 
Vlastní zavětrování bude provedeno z diagonálně křížem uložené kulatiny profilu 
M20 s napínákem v každém prutu. 
 Všechny střešní nosné prvky jsou výškově sjednoceny při horním líci 

 
 

7.7.KOTVENÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ 
Je rozděleno na několik typů dle zatížení a velikosti sloupu: 

Těžký typ kotvení „A“ je u exponovaných krajních sloupů zatížených větrem, 
které přenáší do základů ohybový moment. Pata sloupu je opatřena patním plechem 
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1300 x 1000 x 15 mm s výztuhami podélnými 2 x U160 a s příčnými výztuhami 4 x 
U100 se šesticí kotevních šroubů 6 x M24 

Lehčí typ kotvené „B“ má patní plech 1000 x 1000 x 15 mm 
s oboustrannými výztuhami z plechu 900 x 200 x 10 mm a se čtveřicí kotevních 
šroubů 4 x M24. 

Lehký typ kotvení „C“ je pro menší sloupy doplňkové kruhového profilu 152 
mm s patním plechem 500 x 500 x 15 mm a se čtveřicí kotevních šroubů – 
chemických kotev 4 x M20. 

 

7.8.CHEMICKÉ KOTVY 
Ocelové sloupy V 2NP a 3NP se budou kotvit pomocí kotevních šroubů do chemické 
malty. 
 

 
 
 
Postup aplikace chemické kotvy: 
 -Vyvrtání otvoru potřebné délky a hloubky 
 -Důkladné vyčištění nečistot, po vrtání, vyfoukáním nebo kartáčkem. 
 -Vstříknutí chemické malty do otvoru. 
 -Zasunutí kotevního šroubu do otvoru. 

-Po dobu tvrdnutí chemické malty se nesmí hýbat s kotevním šroubem. Doba 
tvrdnutí dle tabulky: 
-Po uplynutí doby vytvrzení lze osadit prvek na kotvu. 
Teplota ve vyvrtaném 

otvoru 
Ochranná doba, kdy 

se nesmí hýbat s 
kotvou 

Doba vytvrzení 

+20°C 8 min. 20 min. 
+10°C 20 min. 30 min. 

0°C 30 min. 1 hod. 
-5°C 60 min. 5 hod. 
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8.JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
 
Součástí kontroly provádění je kontrolní zkušební plán. Podrobněji jsou body 
rozepsané v dokumentu B4.1. Kontrolní a zkušební plán 
 

8.1.VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Převzetí staveniště – kontrola jejich neporušitelnosti a pevnosti 
Převzetí ocelových prvků – kontrola množství ocelových prvků 
Jakost ocelových prvků – doložena certifikátem 
 

8.2.MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Vytýčení os a rozměření ocelových sloupů – kontrola povolených odchylek 
Podmínky pro montáž sloupů – kontrola povětrnostních podmínek 
Montáž sloupů – kontrola osazení sloupů 
Podmínky pro montáž průvlaků, vaznic, vazníků a konzol – kontrola povětrnostních 
podmínek 
Montáž průvlaků, vaznic, vazníků a konzol – kontrola osazení dílců 
 

8.3.VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Skelet jako celek – kontrola geometrické přesnosti 
 
 
 

9.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Nepovolané osoby se na staveništi nesmí nacházet, každý pracovník musí být řádně 
proškolen o BOZ a musí používat své osobní ochranné pomůcky. Pracovníci na 
staveništi při práci musí dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádů z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobně řešena v dokumentu A6. Plán BOZP 

 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

10.SEZNAM ZDROJŮ 
 
[1] Vázací technika [online] 2011. WWW:http://www.vazaci-technika.cz / 

[2] Tkané popruhy [online] 2011. WWW:http://www.monteco.cz / 

[3] Ochranný nátěr OK [online] 2011. WWW:http://www.cscolor.cz/ 

[4] Chemické kotvy [online] 2011. WWW:http://www.chemicke-kotvy.cz/ 

[5] Aplikační pistole [online] 2011. WWW:http://www.wh-kote.cz/ 

[6] HRAZDIL, Václav. Technologie staveb 1: Technologie provádění montovaných 

konstrukcí. Brno: Elektronická učební opora VUT v Brně, 2005 

[7] Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc., Spoje kovových konstrukcí, Brno: 

Elektronická učební opora VUT v Brně 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINNERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  
 
 
 
 
 
 

A4. DOPRAVNÍ VZTAHY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
 
AUTOR PRÁCE   Bc. TRHLÍK LUKÁŠ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 
BRNO 2012                   
 

 



60 
 

OBSAH: 
 1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ……………………… 61 
 2.DOPRAVNÍ VZTAHY…………………………………….… 61 
 3.ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY…………………………….… 62 
 4.PODROBNÉ DOPRAVNÍ VZTAHY…………………….… 67 
 5.SEZNAM ZROJŮ…………………………………………… 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

1.OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 
 
Název stavby: 
Prodejní a servisní centrum-Prague west 
 
Místo stavby: 
Ulice Bavorská, Praha 13 – Stodůlky 
 
Kraj: 
Praha 
 
Druh stavby: 
Novostavba 
 
Účel: 
Objekt bude sloužit k prodeji a základní údržbě nových osobních vozů značky  
Mercedes, k opravám vozů této značky a k prodeji náhradních dílů 
 
Dotčené pozemky: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
Termín zahájení a dokon čení stavby: 
2011-2012 
 
Dohodnutá lh ůta výstavby: 
20 měsíců 
 
Dohodnutá cena výstavby: 
76 098 412 kč 
 
 
 
 

2.DOPRAVNÍ VZTAHY  

 
Celý areál je dopravně napojen na veřejnou komunikaci, na jižní straně pozemku, 
stávajícím vjezdem z ulice Bavorská. Vjezd se nachází u autobusové zastávky MHD 
„Mototechna“ ve směru z centra. Vjezd bude řešen s přechodem pro chodce přes 
vložený dělící ostrůvek. Tímto vjezdem budou přijíždět, jak zákazníci, tak i 
zaměstnanci prodejního a servisního centra. 
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3.ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY  

 
Adresa za čátku trasy: 
Ferona, a.s. 
Profimarket 
U Pergamenky 11 
Praha 7 - Holešovice 
170 00 
Adresa konce trasy: 
Ulice Bavorská 
Praha 13 – Stodůlky 
 

 
 
V širších dopravních vztazích se zabývám problematikou dopravy ocelových prvků 
pro konstrukci prodejního a servisního centra v Praze. Ocelové prvky se budou vozit, 
z velkoobchodu s hutním matriálem Ferona v Praze, na místo stavby prodejního a 
servisního centra v Praze. Doprava se tedy bude pohybovat po městě Praha. 
Dopravu bude zajišťovat tahač megatrailer (2 nápravy kamionu 4x2 + 3-osy návěs) 
s poloměrem otáčení 12m. Trasa měří 15,4 km. Je potřeba zjistit, zdali se na této 
trase nenachází nějaký kritický bod, přes který by nešlo projet. Na trase se vyskytuje 
8 bodů zájmů. 
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Bod zájmů 1 je křižovatka mezi ulicemi Vrbenského a Ortenovo náměstí. 
Vyšetřovaný bod se nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka 
má poloměr 26m. Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 1 není 
kritický.

 
 
Bod zájmů 2 je křižovatka na ulicích U Výstaviště a Strojnická. Vyšetřovaný bod se 
nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka má poloměr 38m. 
Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 2 není kritický. 
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Bod zájmů 3 je křižovatka ve tvaru „T“ na ulici Patočkova. Vyšetřovaný bod se 
nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka má poloměr 26m. 
Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 3 není kritický. 

 
 
Bod zájmů 4 je křižovatka mezi ulicemi Myslbekova a Bělohorská. Vyšetřovaný bod 
se nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka má poloměr 
33m. Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 4 není kritický. 
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Bod zájmů 5 je křižovatka mezi ulicemi Bělohorská a Pod Karlovkou. Vyšetřovaný 
bod se nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka má poloměr 
24m. Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 5 není kritický. 

 
 
Bod zájmů 6 je křižovatka mezi ulicemi Pod Karlovkou a Patočkova. Vyšetřovaný bod 
se nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka má poloměr 
22m. Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 6 není kritický. 
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Bod zájmů 7 je křižovatka ve tvaru „T“ mezi ulicemi Karlovarská a Slánská. 
Vyšetřovaný bod se nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka 
má poloměr 24m. Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 7 není 
kritický. 

 
 
Bod zájmů 8 je křižovatka mezi ulicemi Jeremiášová a Bavorská. Vyšetřovaný bod se 
nachází v Praze a bude využíván při cestě tam i zpět. Křižovatka má poloměr 23m. 
Poloměr tahače je 12m a vyhoví této křižovatce. Bod zájmů 8 není kritický. 
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4.PODROBNÉ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 
V podrobných dopravních vztazích se zabývám problematikou napojení staveniště na 
veřejnou komunikaci a dopravu v blízkosti staveniště. Dopravní napojení musí být 
řešeno tak aby neomezovalo provoz na staveniště a dopravní prostředky musí byt 
schopny dopravit veškerý materiál na stavbu. Vjezd na staveniště a dopravní značení 
je dále řešeno ve výkrese B1.3. Koordinační situace dopravních vztahu. Bylo využito 
následující dočasné dopravní značení: 
B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h, umístění na ulici Bavorská 30m před 
vjezdem a výjezdem ze stavby. 
B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 10km/h, umístění za branou při vjezdu na 
staveniště 
B20b – konec nejvyšší dovolené rychlosti, umístění za vjezdem a výjezdem ze 
staveniště 
B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel, umístění před branou při vjezdu na staveniště 
B29 – Zákaz stání, umístění na ulici Bavorská 30m před vjezdem a výjezdem ze 
stavby 
P6 – Stůj, dej přednost v jízdě, umístění za branou při výjezdu ze staveniště 
E12 – Informační tabule pro B20a a B29, umístění na ulici Bavorská 30m před 
vjezdem a výjezdem ze stavby 
E12 – Informační tabule pro B1, umístění před branou při vjezdu na staveniště 
Vnitrostaveništní komunikace je navržena jako zhutněný štěrk, který dostatečně 
únosný. Znázornění komunikací je řešeno ve výkresech B1.1. ZS hrubá stavba, B1.2. 
ZS dokončovací práce. 
 
 
 

5.SEZNAM ZDROJŮ 
 
[1] Mapy [online] 2011. WWW:http://www.maps.google.cz / 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 
 
Název stavby: 
Prodejní a servisní centrum-Prague west 
 
Místo stavby: 
Ulice Bavorská, Praha 13 – Stodůlky 
 
Kraj: 
Praha 
 
Druh stavby: 
Novostavba 
 
Účel: 
Objekt bude sloužit k prodeji a základní údržbě nových osobních vozů značky  
Mercedes, k opravám vozů této značky a k prodeji náhradních dílů 
 
Dotčené pozemky: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
Termín zahájení a dokon čení stavby: 
2011-2012 
 
Dohodnutá lh ůta výstavby: 
20 měsíců 
 
Dohodnutá cena výstavby: 
76 098 412 kč 
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2.STROJNÍ SESTAVA  

 
Na výstavbu Prodejního a servisního centra v Praze bude navržena strojní sestava, 
která bude schopna zajistit plynulý průběh výstavby. 
 
Strojní sestava: Caterpillar 428E rypadlo – nakladač 
   Caterpillar  246C smykem řízený nakladač 
   Nákladní automobil Tatra 815 
   Autodomíchávač Stetter BasicLine AM 8C 
   Autojeřáb AD 28 Tatra 
   Megatrailer 
   Kloubová samohybná plošina StaTech Z34/22N 
   Čerpadlo na beton Schwing S 34X 
   Míchací centrum PFT G5  
   Badie na beton C50 
   Trafosvářečka Artika 
   Úhlová bruska na kov Narex  EBU  12-9 
   Příklepová vrtačka Bosch PSB 1000 RPE 
   Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional 
   Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200 
   Vibrační jehla LieversHolland HS50 mm/K 
   Hutnící pěch VP 65 
   Teodolit GeoFennel Fet500 
 
 

2.1.CATERPILLAR 428E RYPADLO-NAKLADAČ 
 
K vykopaní zeminy ze stavební jámy, základových rýh a základových patek je 
navrženo kolové rypadlo caterpillar.; 
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Technické parametry:  
A - Celková délka (lopata na zemi), standardní násada:  5885mm 
B - Celková přepravní výška, standardní násada:   3736mm 
C - Výška k vršku kabiny:       2863mm 
D - Výška k vršku výfukového komínku:     2779mm 
E - Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky:   2704mm 
F - Rozvor kol:        2200mm 
G - Maximální výška závěsného čepu:     3340mm 
H - Výsypný úhel při plném zdvihu:     45° 
I - Dosah při max. úhlu vyklopení:     827mm 
J - Max. zaklopení lopaty v úrovni země:    39° 
K - Hloubkový dosah:       91mm 
L - Od masky chladiče po řezný břit lopaty v poloze pro přejezd: 1538mm 
M - Maximální výškový dosah:      4242mm 
N - Hloubkový dosah:       4243mm 
O - Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm:   4205mm 
P - Vodorovný dosah v úrovni terénu od osy  
čepu otáčení hloubkového zařízení:     5588mm 
Q - Dosah při max. zdvihu:      1710mm 
R - Šířka přes stabilizační opěry:      2368mm 
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2.2.CATERPILLAR  246C SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ 
 
Caterpillar 246C smykem řízeny nakladač je navržen jako pomocný stroj ke 
kolovému rypadlu Caterpillar 428E. Bude sloužit k doplňkovým výkopovým pracím a 
na zásyp inženýrských síti. 

 
Technické parametry: 
1 - Rozvor kol:       1240mm 
2 - Délka bez lopaty:      2951mm 
3 - Délka s lopatou na zemi:     3692mm 
4 - Výška k vršku kabiny:      2083mm 
5 - Max. celková výška:      3998mm 
6 - Výška závěsného čepu lopaty při max. zdvihu:  3122mm 
7 - Výška závěsného čepu v poloze při převozu:  200mm 
8 - Dosah při max. zvednutí a vysypání:    600mm 
9 - Světlá výška při max. zvednutí a vysypání:   2425mm 
10 - Světlá výška podvozku:     225mm 
11 - Zadní nájezdový úhel:      26° 
12 - Přesah nárazníku za zadní nápravu:   1089mm 
13 - Maximální výsypný úhel:     40° 
14 Šířka přes pneumatiky:      1676mm 
15 Zadní obrysový poloměr od středu stroje:   1466mm 
16 Obrysový poloměr upínacího zařízení, od středu stroje: 1650mm 
17 Obrysový poloměr lopaty, od středu stroje:   2433mm 
18 Max. dosah s rameny vodorovně nad zemí:   1388mm 
19 Úhel zaklonění lopaty při max. výšce:   96° 
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2.3.NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 
 
Nákladní automobil je navržen pro přesun vykopané zeminy ze stavební jámy, 
základových rýh a základových patek na skládku. 
 

 

Technické parametry: 
Užitečné zatížení:  9,3t 
Maximální hm. vozidla: 19,4t 
Maximální hm. soupravy: 42,3t 
Rozvor:   3,75m 
Objem korby:  8m3 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER BASICLINE AM 8C 
 
Autodomíchávač je navržen pro horizontální přepravu betonové směsi z betonárky 
na místo stavby. 

 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem:    8m3 
Geometrický objem:   14370l 
Sklon bubnu:     12° 
Otáčky bubnu:    12/min 
A – Délka:     6358mm 
B – Šířka:     2400mm 
C – Průměr bubnu:    2300mm 
D – Výška násypky:    2482mm 
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E – Průjezdová výška:   2507mm 
G – Převis:     1190mm 
H – Výsypná výška:    1084mm 

 
 
 

2.5.AUTOJEŘÁB AD 28 TATRA 
 
Autojeřáb bude potřeba k osazení ocelových prvků na své místo. Budou se osazovat 
ocelové sloupy, průvlaky, vazníky, vaznice, konzoly a výměny. Prvky se budou 
osazovat přímo z valníku, který je doveze přímo na stavbu. Navržený jeřáb vyhovuje 
všem prvkům a zvedne je do požadované výšky a vzdálenosti viz. dokument B1.4. 
Průkaz jeřábu + schéma montáže 1.fáze, B1.5. Průkaz jeřábu + schéma montáže 
2.fáze,  B1.6. Průkaz jeřábu + schéma montáže 3.fáze, B1.7. Průkaz jeřábu + 
schéma montáže 4.fáze, B1.8. Průkaz jeřábu + schéma montáže 5.fáze, B1.9. 
Průkaz jeřábu + schéma montáže 6.fáze 
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Technické parametry: 
Délka:       10700 mm 
Šířka:       2500 mm 
Výška:      3600 mm 
Šířka s vysunutými podpěrami:   5160 mm 
Celková hmotnost:     28 740 Kg 
Zatížení náprav:     Přední 8660 / Zadní 2x 10040 Kg 
Nosnost:      28 000 Kg 
Pojezd s břemenem:    Nelze  
Délka základního výložníku:   Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 mm 
Délka výložníku s nástavci:   33 900 mm 
Bezpečnostní zařízení:    SLI 05  
Ovládání:      Mechanické, čtyřpákové  
Typ podvozku:     TATRA T 815 6x6 
Výkon motoru:     170 při 2 200 min-1 kW 
Maximální dopravní rychlost:   70 km/hod. 
Tažné zařízení:     Nemá 
 
Diagram únosnosti autojeřábu: 
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2.6.TAHAČ S NÁVĚSEM NA OCELOVÉ PRVKY 
MEGATRAILER (2 NÁPRAVY KAMIONU 4X2 + 3-OSY 
NÁVĚS) 
 
Bude sloužit k dopravě ocelových prvků z výrobny na místo osazení na stavbě. Bude 
vozit ocelové sloupy, průvlaky, vazníky, vaznice, konzoly a výměny. Prvky budou 
osazovány přímo z návěsu kamionu. 

       
 
Technické parametry: 
Výkon:   450 PS 
Nakládací hrana:  1,00 m 
Ložná plocha:  13,60-20,00 m 
Užitečná hmotnost:  28 t 
Celková délka:  16,50-24,00m 
Čistá hmotnost:  18 t 
Poloměr otáčení:  12m 
 
 

2.7.KLOUBOVÁ SAMOHYBNÁ PLOŠINA STATECH Z34/22N 
 
Navržena z důvodu vertikální přepravy osob a pomůcek k místu spojů osazovaných 
ocelových prvků. 
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Technické parametry: 
Pracovní výška max.:    12,52m 
Výška plošiny max.:     10,52m 
Horizontální dosah max.:    6,78m 
Světlá výška plošiny a ramene:   4,57m 
A – Délka plošiny:     0,76m 
B – Šířka plošiny:     1,42m 
C – Výška složeného mechanismu:  2,00m 
D – Délka složeného mechanismu:  5,64m 
E – Skladovací výška:    2,26m 
F – Skladovací délka:    2,26m 
G – Šířka:      1,73m 
H – Rozvor náprav:     1,88m 
I – Světlost podvozku:    0,15m 
Hmotnost v koši:     227Kg 
Otáčení koše:     180° 
Horizontální rotace ramene:   139° 
Otáčení plošiny:     355° neúplný kruh 
Rychlost pojezdu – složený:   4,8 km/hod. 
Rychlost pojezdu – ve výšce:   1,1 km/hod. 
Poloměr zatáčení – vnitřní:   1,75m 
Poloměr zatáčení – vnější:    3,98m 
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Diagram rozsahu plošiny: 

 
 

2.8.ČERPADLO NA BETON SCHWING S 34X 
 
Bude  sloužit pro betonáž části skeletu, která je monolitická. Budou se betonovat 
sloupy a desky. 

 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:    34,0m 
Horizontální dosah:    30,0m 
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Počet ramen:    4 
Dopravní potrubí:    DN 125 
Délka koncové hadice:   4m 
Pracovní rádius otoče:   550° 
Systém zapatkování:   XH 
Zapatkování podpěr – přední:  6,21m 
Zapatkování podpěr – zadní:  5,70m 
 
Pracovní rozsah: 
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2.9.MÍCHACÍ CENTRUM PFT G5 
 
Je navržena na výrobu maltové a omítací směsi. 
Podrobný popis:  Robustní a pevný podvozek s velkým průměrem 400mm 
    Snadné vyprazdňování 
    Ochranná izolace 
    Robustní, odolný buben 
Technické parametry: 
Čerpací výkon:  6-84l/min 
Čerpací tlak:   30bar 
Dopravní zdálenost: 50m 
Výkon kompresoru:  0,9kW 
Tlak kompresoru:  6bar 

 
 
 
 
 
 
 

2.10.BADIE NA BETON C50 
Badie byla navržena tak jako čerpadlo schwing S34X na betonáž monolitické části 
skeletu.

 

 
 
Technické parametry: 
Objem:  500l 
Výška:  970mm 
Průměr koše: 1060mm 
Nosnost:  1100kg 
Hmotnost:  82kg 
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2.11.TRAFOSVÁŘEČKA ARTIKA 
Je navržena k svařování ocelových prvků konstrukce. 
Výkonná trafosvářečka Artika, s dvojitým sekundarním vinutím, pro bazické i rutilové 
elektrody, na kolečkách, tepelná ochrana, ventilátor 
 

 

Technické parametry: 
Napětí:  230/400V 
Příkon 60% / max: 2,7 / 8kW 
Svařovací proud: 35-250A 
Pro elektrody Ø: 1,6 – 5mm 
Třída izolace: H 
Krytí:   IP22 
Váha:   33kg 
Rozměry:  750x360x490mm 
 

 
 
 

2.12.ÚHLOVÁ BRUSKA NA KOV NAREX  EBU  12-9 
Navržena na úpravu spojů ocelových prvků konstrukce. 
 

 

Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:  900W 
Ø kotoučů:   115mm 
Otáčky naprázdno:  10000min-1 
Závit na vřetenu:  M14 
Hmotnost:   1,8kg 
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2.13.PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA BOSCH PSB 1000 RPE 
Je navržená na drobné úpravy ocelových prvků. 
 

 

 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:  1010W 
Volnoběžné otáčky:  2700min-1 
Výstupní výkon:  510W 
Hmotnost:   1,90Kg 
Rozsah upínání:  13mm 
 

 
 
 

2.14.RÁZOVÝ UTAHOVÁK BOSCH GDS 18 E 
PROFESSIONAL 
Tento přístroj je navržen na utahování spojů ocelové konstrukce. 
 

 

Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:  500 W 
Výstupní výkon:  270 W 
Volnoběžné otáčky:  1100ot./min 
Hmotnost:   3.3kg 
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2.15.PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA HERVISA PERLES 
RVH200 
Pro provádění vodorovných železobetonových konstrukcí. Vibrační lišta se bude 
používat pro základovou desku a stropní konstrukce. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost:  18 kg 
Typ motoru:  HONDA GX25 
Palivo:  benzín 
Délka:   2000 mm 
Zdvihový objem: 25 cm3 

 
 
2.16.VIBRAČNÍ JEHLA LIEVERSHOLLAND HS50 MM/K 
Navržen na všechny železobetonové monolitické konstrukce. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost jehly:  5,9kg 
Délka jehly:   320mm 
Amplituda:   1,2mm 
Odstředivá síla:  3250N 

 
 
 

2.17.HUTNÍCÍ PĚCH VP 65 
K hutnění zásypu vykopané zeminy, zasyp ležaté kanalizace. 
 
Technické parametry: 
Výkon stroje:   2,3kW 
Motor:    Honda čtyř 
takt 
Frekvence:   650-700 
ot/min-1 
Hutnicí síla:   15kN 
Rozměr botky:  250x332 
mm 
Hmotnost:   67kg 
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2.18.TEODOLIT GEOFENNEL FET500 
Navržen pro kontrolu výšky prováděných konstrukci a k zaměření os ocelových 
prvků. 
 
Technické parametry: 
Zvětšení:   20 x 
Průměr objektivu:  30 mm 
Minimální záměra:  1.2 m 
Přímé čtení:   0.1 gon 
Váha:    2.3 kg 
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1.NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. O BLIŽŠÍCH 
MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPE ČNOST A 
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
 

1.1.PŘÍLOHA 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. DALŠÍ 
POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 
 
OBECNÉ POŽADAVKY 
 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny. [1] 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 
i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [1] 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [1] 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací. [1] 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [1] 
 
Proti vstupu nepovoleným fyzickým osobám na staveni ště je zřízeno provizorní 
oplocení do výšky 1,8m. Všechny otvory, prohlubn ě, jámy a propadliny budou 
patřičně zakryty nebo ohrazeny. Vjezd na staveništ ě bude opat řen vrátnicí 
s bezpečnostní službou , která bude najata zhotovitelem sta vby. Vjezd na 
staveništ ě bude opat řeno zna čkami: 

B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h, umíst ění na ulici Bavorská 
30m před vjezdem a výjezdem ze stavby. 
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B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 10km/h, umíst ění za branou p ři vjezdu 
na staveništ ě 
B20b – konec nejvyšší dovolené rychlosti, umíst ění za vjezdem a 
výjezdem ze staveništ ě 
B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel, umíst ění před branou p ři vjezdu na 
staveništ ě 
B29 – Zákaz stání, umíst ění na ulici Bavorská 30m p řed vjezdem a 
výjezdem ze stavby 
P6 – Stůj, dej p řednost v jízd ě, umíst ění za branou p ři výjezdu ze 
staveništ ě 
E12 – Informa ční tabule pro B20a a B29, umíst ění na ulici Bavorská 30m 
před vjezdem a výjezdem ze stavby 
E12 – Informa ční tabule pro B1, umíst ění před branou p ři vjezdu na 
staveništ ě 

 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. [1] 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [1] 
 
Na staveništi jsou umíst ěny staveništní rozvad ěče, které budou spl ňovat 
normové požadavky. Rozvad ěče se budou pravideln ě kontrolovat a 
podstupovat revizím. 
 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. [1] 

 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
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předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. [1] 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. [1] 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
[1] 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. [1] 
 
Počet osob nebude ohrožovat stabilitu pracovišt ě, maximální zatížení bude 
rozloženo tak, aby neohrožovalo staveništ ě. Za nepříznivých pov ětrnostních 
vliv ů bude práce pozastavena. Pokud p ři práci bude ohrožen život nebo zdraví 
osob musí být práce p řerušeny. 
 
 

1.2. PŘÍLOHA 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. BLIŽŠÍ 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ 
NA STAVENIŠTI 
 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. [1] 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. [1] 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 



94 
 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. [1] 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. [1] 
 
Veškerá obsluha pracovních stroj ů bude seznámena se staveništ ěm. Veškeré  
stroje musí být v pr ůběhu provozu řádně stabilizovány a ustanoveny. Pokud je 
stroj opat řen signaliza čním zařízením bude uveden vždy do chodu až po 
zapnutí signalizace.  
 
 
II. Stroje pro zemní práce 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. [1] 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. [1] 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. [1] 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. [1] 
 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu 
strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, [1] 

 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. [1] 
 
Stroj se nebude pohybovat v blízkosti výkopu, zhoto vitelem bude pov ěřená 
osoba kontrolovat postup stroje. P ři provozu více stroj ů bude vzdálenost mezi 
nimi dostate čná, aby nedošlo vzájemnému ohrožení. Všechny stroje  na stavb ě 
budou v p řepravní poloze.  
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III. Míchačky 
 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. [1] 
 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. [1] 
 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. [1] 
 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. [1] 
 
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 mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. [1] 
 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. [1] 
 
Obsluha mícha čky p řed zahájením do provozu vždy zkontroluje zda je 
mícha čka zajišt ěna a ustavena. P ři čištění bude vždy mícha čka vypnuta. 
V případě nutnosti vstoupit na konstrukci mícha čky musí být p řed vstupem 
odpojena od p řívodu elektrické energie.  
 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
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. [1] 
 
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. [1] 
 
Vozidlo bude p řipraveno k jízd ě, až po kontrole zda je v p řepravní poloze. 
Kontroluje proškolena obsluha vozidla. Vozidlo bude  při ukládání sm ěsi na 
zhutn ěném št ěrku, který je dostate čně únosný a v míst ě manipulace nebude 
žádná p řekážka ztěžující manipulaci. 
 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
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nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. [1] 
 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. [1] 
 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. [1] 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. [1] 
 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. [1] 
 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. [1] 
 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. [1] 
 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. [1] 
 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [1] 
 
U vyúst ění bude stát obsluha, která bude zajiš ťovat potrubí, aby nevzniklo 
zranění způsobené dynamickým ú činkem dopravované sm ěsi. Vozidlo bude p ři 
ukládání sm ěsi na zhutn ěném št ěrku, který je dostate čně únosný a v prostoru 
manipulace nebude žádná p řekážka ztěžující manipulaci. Všichni pracovníci 
budou proškoleni z bezpe čnosti pro betonování. Obsluha p řed přemístěním 
autočerpadla vždy zkontroluje zda je p řepravní poloze. 
 
 
IX. Vibrátory 
 
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 jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. [1] 
 
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. [1] 
 
Délka pohyblivého p řívodu  mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru je bude 
delší než 10m. P ři vytažení ponorné části musí být vibrátor v chodu. 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. [1] 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
[1] 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. [1] 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. [1] 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. [1] 
 
Veškeré stavební stroje, které se budou zdržovat na  stavb ě přes noc budou 
zaparkovány na míst ě tomu ur čeném. Všechny stroje budou řádně zajišt ěny 
proti pohybu. Stroje budou mít zataženy brzdy a pod  koly budou umíst ěny 
dřevěné podkladky. Stání stroj ů bude st řeženo bezpe čnostní službou, která 
bude najata hlavním zhotovitelem. Hlídací služba bu de kontrolovat, ve dne i 
v noci, neoprávn ěné využití stroj ů. 
 
 
XV. Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. [1] 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
[1] 
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3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. [1] 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. [1] 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. [1] 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 
nehodě. [1] 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. [1] 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. [1] 
 
Při přepravě, nakládání a skládání se bude dbát na výše uvedené  odstavce. P ři 
skládání stroje bude dopravní prost ředek stát na zhutn ěném št ěrku a bude 
zabezpečen proti pohybu. P ři najížd ěná stroje na ložnou plochu budou 
všechny osoby v dostate čné vzdálenosti aby nedošlo ke zran ění. Signalista p ři 
najíždění a sjížd ění stroje bude stát vedle náv ěsu, aby nebránil výhledu 
obsluhy stroje. Veškeré stroje, které p řijedou po vlastní ose na stavbu dorazí 
v přepravní poloze. 
 
 

1.3.PŘÍLOHA 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. 
POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ 
POSTUPY 
 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [1] 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. [1] 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní. [1] 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. [1] 
 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru. [1] 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. [1] 
 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. [1] 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. [1] 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. [1] 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. [1] 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. [1] 
 
Veškerý materiál bude skladován v poloze, ve které se bude osazovat. 
Skladovou plochu tvo ří zhutn ěný št ěrk, který je dostate čně únosný. Jelikož na 
stavb ě se velké prvky budou osazovat p římo z náv ěsu není t řeba velké 
skladové plochy. Skladová plocha bude rovná a odvod něna, proto po celou 
skladování materiál ů nedojde k porušení stability a poškození materiál ů. Na 
silech k uskladn ění sypkých materiál ů bude p řipevn ěna celule se zna čkou 
zákazem vstupu. Do ohroženého místa budou vstupovat  pouze osoby 
provád ějící odb ěr. Tabulové sklo bude p řiváženo náv ěsem a hned se bude 
osazovat z náv ěsu p římo na místo. P ři skladování nebude p řekročena 
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únosnost podloží. Upínaní a odepínání prvk ů budou provád ět jen pouze 
kvalifikovaní pracovníci.  
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. [1] 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. [1] 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 
technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. [1] 
 
Polohy stávajících sítí infrastruktury budou znázor něny a vyzna čeny. Obsluha 
stroj ů pro zemní práce bude s polohami stávajících sítí i nfrastruktury 
seznámena. V míst ě kde budou probíhat zemní práce se nenachází žádná 
funk ční sít, kterou by bylo t řeba nějak zvlášt ě chránit. 
 
 
III. Zajištění výkopových prací 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 
Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň 
po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. [1] 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, 
s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci. [1] 
 
V místech, kde bude hrozit fyzickým osobám pád do h loubky bude z řízeno 
zábradlí  a bude ohrani čeno pomocí signaliza ční pásky. 
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IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. [1] 
 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. [1] 
 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. [1] 
 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. [1] 
 
Bednění musí být provedeno podle technologického p ředpisu, aby bylo 
dosaženo maximálního zabezpe čení. Bedn ění bude provád ět firma PERI. 
Provád ět bedn ění budou pouze osoby, které budou řádně proškoleny a budou 
vlastnit platné vaza čské pr ůkazy. 
 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa 
zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými 
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 
nebo ochranný koš. [1] 
 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. [1] 
 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. [1] 
 
Při přepravě a ukládání betonové sm ěsi se bude brát ohled na výše uvedené 
odstavce. Dorozumívání mezi osobou provád ějící ukládání sm ěsi a obsluhou 
čerpadla bude probíhat pomocí vysila ček. 
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IX.3 Odbedňování 
 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. [1] 
 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. [1] 
 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. [1] 
 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [1] 
 
Při odbed ňování se bude brát ohled na výše uvedené odstavce.  
 
 
X. Zednické práce 
 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. [1] 
 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. [1] 
 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. [1] 
 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. [1] 
 
Malta se bude vyráb ět v blízkosti skladky, kde nebude ohrožovat p ři provozu 
osoby. P ři výrob ě malty budou všichni pracovníci používat osobní och ranné 
pracovní pom ůcky. Všichni zedníci budou proškoleni a seznámení 
s technologickým postupem. 
 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. [1] 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. [1] 
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. [1] 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. [1] 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. [1] 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. [1] 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. Této přílohy. [1] 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
[1] 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. [1] 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. [1] 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. [1] 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. [1] 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [1] 
 
Následující díl bude osazen až po bezpe čném upevn ění předchozího dílce. 
Zdvihání a p řemísťování zav ěšených b řemen budou provád ět pouze osoby 
k tomu ur čené. Tyto osoby budou vlastnit platný vaza čský pr ůkaz. Montáže 
budou probíhat podle technologických postup ů. Při převzetí staveništ ě dojde 
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k zápisu do stavebního deník ů, který bude zárove ň dokladem o p řevzetí 
pracovišt ě. Ocelová konstrukce bude řádně uzemněna a následn ě se uzemn ění 
bude v pravidelných intervalech kontrolovat. 
 
 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. [1] 
 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. [1] 
 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. [1] 
 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým 
postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. [1] 
 
Všechny podmínky požární bezpe čnosti budou dodrženy. P ři sva řování se 
v blízkosti svá řeče nebudou pohybovat nepovolené osoby, místo sva řování 
bude ozna čeno signaliza ční paskou. Sva řování budou provád ět pouze osoby 
s platným svá řečským pr ůkazem a řádně proškoleni. Svá řeči budou používat 
ochranné pracovní pom ůcky. 
 
 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 
1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, [1] 
 
2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání 
překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší, [1] 
 
4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto 
práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování 
během nich, [1] 
 
Při lepení na podlahy, st ěny, stropy a jiné konstrukce bude dodržen 
technologický postup výrobce. 
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XV. Malířské a natěračské práce 
 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 
nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům 
k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 
provádění těchto prací, [1] 
 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, [1] 
 
 
XVI. Sklenářské práce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích 
se považuje: 
 
1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a 
zpevněná, [1] 
 
2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a 
nežádoucímu pohybu, [1] 
 
3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž 
plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 C, 
[1] 
 
4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných 
a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, [1] 
 
5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně třemi 
fyzickými osobami, [1] 
 
6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, [1] 
 
7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, [1] 
 
8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. [1] 
 
Při zasklívání bude dodržováno výše uvedených odstavc ů a také bude dodržen 
technologický postup pro zasklívání. 
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2. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPE ČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S 
NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
 
 
1.1.PŘÍLOHA 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. 
 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu. [2] 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových 
nebo schodišťových přístupů. [2] 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací. [2] 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak. [2] 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. [2] 
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Veškeré pracovní plošiny, stroje k vertikální p řepravě zaměstnanc ů, lešení 
bude opat řeno zábradlím, které se skládá se zarážky u podlahy  (0,2m), st řední 
tyče, která bude chránit zam ěstnance proti propadnutí a madla ve výšce 1,1m. 
Všechny tyto prost ředky budou stabilní a budou mít požadovanou unosnos t. 
 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 
s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy. [2] 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci 
proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), [2] 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). [2] 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 
že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu 
(1,5 m od volného okraje), [2] 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo [2] 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu 
musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), 
aby se vyloučilo zranění zaměstnance. [2] 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. [2] 
 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 
doplňky. [2] 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. [2] 
 
Zaměstnanci budou p řed každým použitím kontrolovat zda ochranné pracovn í 
prost ředky jsou kompletní a v nezávadném stavu. Zam ěstnanci budou chrán ění 
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proti pádu z výšky používáním postroj ů. Všichni zam ěstnanci budou vyškoleni 
při ochran ě použitím osobních pracovních prost ředků. 
 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. [2] 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. [2] 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak [2] 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. [2] 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. [2] 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. [2] 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. [2] 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 
m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. [2] 
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
[2] 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. [2] 
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Na žebříku bude pracovat vždy pouze jedna osoba. Všichni p racovníci na 
žebříku budou proškoleni z bezpe čnosti a budou se řídit výše uvedených 
odstavci. Všechny žeb říky budou pravideln ě podstupovat kontrolám a revizím 
podle návodu používání. 
 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. [2] 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. [2] 
 
Každý zam ěstnanec, který pracuje ve výškách, musí mít své ná řadí řádně 
přichyceno, aby nehrozil pád ná řadí. Nářadí se bude p řipevn ěno ke 
speciálnímu postroji zam ěstnance nebo ke konstrukci. 
 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. [2] 
 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na 
základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. [2] 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. [2] 
 
Všechny do časné konstrukce na stavb ě podléhat normám a budou provedeny 
dle projektové dokumentace, veškeré díly do časné konstrukce bude 
z materiál ů, který byl uveden v projektu. Zam ěstnanci, kte ří konstrukci budou 
provád ět jsou vyškolení a jejich dovednosti byly ov ěřeny. 
 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
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a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. [2] 

 
Jakmile na stavb ě dojde k porušení výše uvedených požadavk ů, bude práce 
okamžit ě přerušena. Práci p řeruší osoba tím pov ěřená (stavbyvedoucí). 
Stavbyvedoucí bude práci podle svého uvážení znova spoušt ět. Bez povolení 
stavbyvedoucího se nesmí práce znovu spustit. 
 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. [2] 
 
Všichni zam ěstnanci budou proškoleni o bezpe čnosti a ochran ě zdraví p ři 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou a taky budou  proškoleni v používáni 
osobních ochranných pracovních prost ředků. 
 
 
 

3.SEZNAM ZDROJŮ 
 
[1] NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH 
NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
 
[2] NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S 
NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
 
POZNÁMKA: Číslování odstavců citací je shodné s nařízeními vlády. 
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1.INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby: 
Prodejní a servisní centrum-Prague west 
 
Místo stavby: 
Ulice Bavorská, Praha 13 – Stodůlky 
 
Kraj: 
Praha 
 
Druh stavby: 
Novostavba 
 
Účel: 
Objekt bude sloužit k prodeji a základní údržbě nových osobních vozů značky  
Mercedes, k opravám vozů této značky a k prodeji náhradních dílů 
 
Dotčené pozemky: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
Termín zahájení a dokon čení stavby: 
2011-2012 
 
Dohodnutá lh ůta výstavby: 
20 měsíců 
 
Dohodnutá cena výstavby: 
76 098 412 kč 
 

 

1.2.DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Prodejní a servisní centrum (objekt SO-03) je objemově členitý objekt s převažujícími 
halovými prostorami, místy s vloženým podlažím. Převažující výška objektu (přes 2 
podlaží) činí cca 7,5 m. V části objektu s provozním zázemím je podlažnost budovy 
zvýšena na 3 podlaží. V tomto případě činí výška budovy cca 10,5 m. 
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Objekt zaujímá půdorysně tvar členitého obdélníku. Servis a prodej osobních vozů je 
orientován jižním směrem, tj. k hlavní přístupové komunikaci Bavorské ulici. Servis a 
prodej nákladních vozů je orientován směrem na západ, dílny nákladních vozů leží 
směrem na sever a technické zázemí zaměstnanců je situováno převážně 
východním směrem. 
Místnosti s převažujícím pobytem osob (kanceláře) jsou situovány na sever a západ, 
jsou dostatečně osvětleny prosklenou fasádou, či otevíravými okny. Denní osvětlení 
halových prostor (showroomů a servisních dílen) je vyjma obvodového prosklení 
zajištěno též střešními světlíky. 

 

1.3.ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Všechny navržené objekty jsou jednoduchých a zřetelných tvarů. Materiálová 
jednotnost podtrhuje její nevtíravý vzhled, který je prostředkem pro zvýraznění 
vystavených modelů aut.  
Fasáda objektu je z velké části prosklená pomocí systémového zasklení se skly 
v jemném namodralém odstínu. Nosná konstrukce prosklených ploch je v barvě 
eloxovaného hliníku. Prosklené plochy jsou navrženy v celém čelním pohledu a 
v obou přilehlých bocích, kde zaplňují cca dvě třetiny plochy. Velkoplošné zasklení je 
navrženo za účelem průhledu do vnitřních prostor z komunikací, kde je výrazný 
pohyb osob a vozidel. Zároveň je do čelní prosklené plochy umístěn hlavní vstup do 
budovy, který budou používat zákazníci oddělení osobních vozidel. Vstup je tvořen 
betonovým portálem v modré barvě. Čelní fasáda je charakteristická výrazným 
přesahem střechy, který je podpírán ocelovými sloupy kruhového průřezu a modré 
barvě. 
Podobného charakteru je i část západní fasády, kde je situován prodej a příjem 
oprav nákladních vozů. 
Zbývající, méně exponované plochy fasády (boky a zadní fasáda směrem k servisní 
části areálu), jsou opláštěny systémovými kazetovými plechy a jsou doplněny okny 
dle funkce v daném místě objektu, tak aby všechny kanceláře a pracovní místa byly 
dostatečně osvětleny přirozeným světlem. 
Střecha objektu je plochá s výraznými přesahy po celém obvodě. Přesahy střechy 
kryjí fasádu a nejbližší okolí před nepřízní počasí a navíc vytvářejí na proskleném 
obvodovém plášti zastíněné plochy, čím snižují nepříznivé tepelné účinky slunečního 
záření v interiéru. 
Ve střeše jsou osazeny světlíky, které zajišťují přívod světla do centra vnitřní 
dispozice, kde přispívají k optimální světelné pohodě. 

 
 
 
 
 
 



115 
 

2.POPIS ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Při výstavbě prodejního a servisního centra v Praze se veškeré práce na staveništi 
budou řídit níže zmíněnými zákony, které zajistí ochranu životního prostředí při 
výstavbě. 
Zákony na ochranu životního prostředí při výstavbě: 
Zákon č. 17/1992 sb. O životním prostředí   
Zákon č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 100/2001 sb. O hodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Při výstavbě objektu prodejního a servisního centra budou vznikat odpady. Na tyto 
odpady budou zřízeny speciální tříděné kontejnery. Odpadové hospodářství se bude 
řídit těmito zákony a vyhláškami: 
Zákon č. 185/2001 sb. O odpadech o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 356/2005 sb. O chemických látkách a chemických přípravcích 
Vyhláška č. 383/2001 sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
 
 

3.NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Před začátkem výstavby prodejního a servisního centra v Praze bude vyhotoven plán 
s evidencí odpadu, které při výstavbě vzniknou. Musíme zajistit odstranění nebo další 
využití jednotlivých odpadů specializovanou firmou (ekologickou firmou). Odpady 
vzniklé při výstavbě se budou skladovat v příslušných kontejnerech a nádobách. 
Všechny tyto kontejnery a nádoby budou řádně popsány a označeny. Je třeba dbát 
na nebezpečné odpady, aby nedošlo k jejich záměně nebo špatnému označení. 
Nebezpečné odpady se označují kódem odpadu, názvem odpadu a odpovědnou 
osobou každý takový odpad bude ještě označen identifikačním listem, který vydáva 
POH (pracovník odpadového hospodářství). V průběhu celé výstavby bude vedena 
evidence vzniklých a odvezených odpadů. Po skončení výstavby bude předána 
pracovníkovi odpadového hospodářství vyplněna kniha odpadů. Veškeré nakládání 
s odpady se bude řídit výše uvedenými zákony a vyhláškami. Odpovědnou osobou je 
za správné nakládání s odpady je stavbyvedoucí. 
 
 

4.NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
 
Při školení zaměstnanců s bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního 
prostředí proběhne i školení, kde se bude klást důraz na nakládání s chemickými 
látkami. Před výstavbou je třeba vypracovat plán, kde budou zapsány chemické 
látky, které se mohou vyskytnout při výstavbě. K těmto látkám musí být na stavbě 



116 
 

k dispozici bezpečnostní listy. Na skladování chemických tekutých látek je třeba dbát 
větší pozornosti. Sklady musí mít záchytnou jímku. Při práci s chemickými látkami 
musí zaměstnanci používat ochranné pracovní pomůcky. Odpovědnou osobou je za 
správné nakládání s chemickými látkami je stavbyvedoucí.  
 
 

5.ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Vozidla na staveništi se budou čistit mechanicky bez použití vody. Při tomto procesu 
bude vznikat odpad, který čistící četa uskladní do kontejnerů pro tento účel navržený. 
V případě, že při provozu strojních zařízení bude vznikat únik chemických látek 
budou tyto látky zachyceny pomocí nádob, které se patřičně označí. Běžné odpady 
vzniklé na staveništi budou skladovány do tříděných kontejnerů a následně odvezeny 
specializovanou firmou na likvidaci odpadu. Při provozu zařízení staveniště je také 
třeba dbát na zabránění zbytečného plýtvaní energiemi (především voda a elektrická 
energie). Po ukončení výstavby bude odstraněno zařízení staveniště a je třeba 
zajistit prostředí v okolí staveniště do konečného požadovaného stavu s ohledem na 
dopad životního prostředí. Odpovědnou osobou je stavbyvedoucí. 
 
 

6.DOPRAVA A MECHANIZACE 
 
Před zahájením stavebních prací se strojním zařízením je třeba prohlídka vozidla 
nebo strojního zařízení. Veškerá obsluha strojních zařízení a řidiči dopravních 
prostředků budou vyškoleni z ochrany životního prostředí a postupu při vzniku 
havárie. Při výběrovém řízení dodavatelů dopravy či stavební mechanizace dbát na 
postavení dodavatele k ochraně životního prostředí. Zamezit znečištění veřejné 
komunikace zajištěním očištění dopravních prostředků a stavebních strojů. Při 
parkování stavebních strojů zamezit uniku ropných látek použitím nádoby umístěné 
pod zdrojem úniku. Výměny provozních náplní, pneumatik a autobaterií u stavebních 
strojů provádět pouze u specializovaných firem. 
 
 

7.OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH 
 

7.1.ZEMNÍ PRÁCE 
Umístěním nádob pod zdroj úniku ropných a olejových látek z motoru zabráníme 
znečištění vod a pudy. Dbát na dodržování pravidelných technických a servisních 
prohlídek. Nasazení moderních vozidel a stavebních zařízení. Dále při zemních prací 
je třeba zajistit ochranu vzrostlé zeleně pomocí ohrazení. Zamezení hladiny hluku 
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zajistíme stanovení pracovního režimu strojů a jejich vzájemná koordinace, obsluha 
musí používat ochranné pracovní pomůcky. Odpovědné osoby stavbyvedoucí a řidič 
nebo obsluha strojů. Odpovědnou osobou je mistr nebo stavbyvedoucí. 
 

7.2.BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
Je třeba dbát při betonáži, aby betonová směs byla ukládána na správné místo. Při 
úniku betonové směsi mimo místo ukládaní hrozí znečištění vody a půdy. 
Dodržováním technologického postupu a zachycením přebytečné směsi, která je 
ukládána mimo místo, kde má být uložena zamezíme znečištění. Při manipulaci 
s betonovou směsí je třeba dbát na vliv zdraví zaměstnanců přímým kontaktem 
s betonovou směsí. Zamezení přímého kontaktu dosáhneme používáním ochranných 
pomůcek zaměstnanců, proškolení zaměstnanců, dodržením bezpečnosti pracé a 
koordinace betonáže s jinými pracovními úkony. Odpovědnou osobou je mistr nebo 
stavbyvedoucí. 
  

7.3.ZDĚNÍ  
Dodržováním technologického postupu zamezíme uniku malty mimo místo uložení a 
zamezíme tak znečištění půdy. Použitím ochranných pracovních pomůcek a 
kontrolou jejich použití zamezíme přímému kontaktu zaměstnanců s maltou. 
Pracovníci budou proškoleni o zacházení s chemickými látkami. Skladováním a 
odstraněním odpadů a obalu zamezíme znečištění prostředí odpady. Při řezání 
cihelných bloků vzniká vysoká hladina hluku, kterou omezíme stanovením 
pracovního režimu a vzájemnou koordinací provozu mechanizací. Při řezání vzniká 
vysoká prašnost, kterou omezíme kontrolou požívání ochranných pracovních 
pomůcek a přerušení prací při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 
Odpovědnou osobou je mistr nebo stavbyvedoucí. 
 

7.4.PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ 
Dodržováním technologického postupu zamezíme uniku chemických látek při 
ochranných nátěrech a ochráníme znečištění půdy. Také je třeba dbát na skladování 
přípravků na místech tomu přizpůsobené. Použitím ochranných pracovních pomůcek 
a kontrolou jejich použití zamezíme přímému kontaktu zaměstnanců s chemickými 
látkami. Pracovníci budou proškoleni o zacházení s chemickými látkami. Při řezání 
střešních prvků vzniká vysoká hladina hluku, kterou omezíme stanovením 
pracovního režimu a vzájemnou koordinací provozu mechanizací. Odpovědnou 
osobou je mistr nebo stavbyvedoucí. 
 
 

8.ZÁVĚR 
 
Tento dokument ochrany životního prostředí vystavby prodejního a servisního centra 
v Praze byl vypracován ke zlepšení ochrany životního prostředí při výstavbě a 
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vychází z výše uvedených zákonů a vyhlášek. S tímto dokumentem budou 
seznámeni vedoucí pracovníci realizace stavby. 
 
 

9.SEZNAM ZDROJŮ 
 
[1] HRAZDIL, V.: Ekologie a bezpečnost práce. Brno: CERM, 2008 

[2] Zákon č. 17/1992 sb. o životním prostředí   

[3] Zákon č. 86/2002 sb.  o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  

[4] Zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny 

[5] Zákon č. 100/2001 sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 

[6] Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech o změně některých dalších zákonů 

[7] Zákon č. 356/2005 sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

[8] Vyhláška č. 383/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady 



ZÁVĚR 
V rámci zadání diplomové práce jsem vypracoval stavebně technologický projekt, 
v němž je zahrnuto řešení dopravních vztahů (koordinační situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras s prozkoumáním bodů zájmů), časový a finanční plán stavby 
– objektový (pomocí ukazatele THU), časový a finanční plán objektu SO02, projekt 
zařízení staveniště pro fázi hrubé stavby a fázi dokončovacích prací, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanizmů včetně průkazu jeřábů a nasazení strojů 
v jednotlivých měsících, technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce, 
kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci a monolitickou konstrukci, řešení 
plánu bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 
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