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Abstrakt  

V této diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt na výstavbu výrobní a 
skladovací haly ve Znojmě. Obsahuje modelaci zařízení staveniště, technologický předpis , 
časový plán, finanční náročnost, kontrolní a zkušební plán,rozpočet, bezpečnost práce.  

  

Klí čová slova 

skeletový montovaní systém, technologická etapa, technologický postup, zařízení staveniště, 
rozpočet, časový plán, jakost,kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce  

  

  

  

Abstract 

This master thesis deals is processed constructive technological project of realization factory 
and storage building in Znojmo. Master is thesis includdes model of the building site 
accessories, technology procedure, time schedule, financial heftiness ,check and test plan, 
budget ,occupational safety.  

  

Keywords 

skeleton mounted system, technology phase, technology procedure, building site accessories, 
budget, time schedule, quality control and test plan, occupational safety  
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Úvod 

 
Jako téma diplomové práce jsem zvolil stavebně technologické řešení montované haly v 

Znojme. Celý projekt je zaměřen na výstavbu železobetonového montovaného objektu, 
postaveného z dvou částí- výrobní a skladovací haly. Objekt haly bude sloužit k výrobě a  
skladováni  výrobku pro firmu Perito. 

 

Diplomová práce zahrnuje rozvržení staveniště, postup prací při montáži železobetonové 
konstrukce, finanční a časovou náročnost stavby, bezpečnost práce a tepelně technické posouzení 
budovy. 

 

Zpracováním diplomové práce jsem získal zkušenosti v oboru výstavby montovaných 
staveb a dalších přípravářských prací. Během zpracování této práce jsem se snažil uplatnit 
vědomosti získané během studia na této fakultě. 
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1. Úvod 
 

Tato technická zpráva popisuje novostavbu výrobní a skladovací haly v Znojmě se zaměřením 
na řešení technologické etapy stavebního objektu SO 01 a SO 02. Jedná se o technologickou 
etapu provádění montovaného skeletu. 

 

1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: 

Výrobní areál firmy Perito  

Název řešeného stavebního objektu: 

SO 01 a SO 02 – Výrobní a skladovací hala v Znojme 

Místo stavby: 

Vlkova 669 02 .Znojmo  

Přehled pozemků dotčených stavbou: 

Parcela č. 1599,1600,1601,1615,1618, 1619, 1622 a 1642 

Smluvní účastníci výstavby: 

 

Objednatel:        Firma Perito s.r.o 

Dyje 163  

Znojmo 669  

 

Generální projektant:      Stavoprojekt Praha a.s. 

Benešova 120 00 Praha 2 

 

Zhotovitel stavby:      Metrostav Development a.s 

                                                                                   Koželužská 5/2246, 180 00 Praha 8 
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Cena stavby: 53 982 949  Kč 

Zahájení výstavby: 24.2.2012 

Ukončení výstavby:30.7.2012 

 

1.2 Obecný popis a členění stavby na stavební objekty 
Řešený objekt Výrobní areál firmy Perito je situován na místo parcely č. 1616 a 1617 vedle 
ulice Vlková ,  které se nachází západně od ulice 5. května (silnice R408) .  Areál je situován 
do výrobní zóny. Mírně svažitý pozemek je vhodný pro výstavbu uvedeného objektu. Stavba 
se nenachází v památkové zóně. Stavba neleží v zátopovém území. 

 

Rozdělení stavby na stavební objekty: 

 

SO 01 – výrobní hala + skladovací hala 

SO 03 - komunikace a zpevněné plochy 

SO 04 – přípojka plynu 

SO 05 - přípojky splašková kanalizace 

SO 06 - přípojka vodovodu 

SO 07 - přípojka NN 

SO 08 – venkovní osvětlení 

SO 09 - oplocení 

SO 10 – sadové úpravy 

 

SO 01 – výrobní hala + skladovací hala 
 

Cena objektu: 47 129 043 Kč 

Zahájení výstavby: 13.3.2012 

Ukončení výstavby:30.7.2012 

 

Výrobní a skladovací  hala je navržena jako samostatný funkční celek, který bude užíván 
k výrobním a skladovacím funkcím firmy Perito. Objekt je navržen jako montovaná 
železobetonová konstrukce. Výrobní a skladovací hala je navržena jako dvoulodní hala 
půdorysu tvaru L s plochou střechou. Prostor haly je svislými příčkami rozdělen na účelové 
plochy. V hale je navržen dvoupodlažní vestavek, do kterého jsou situovány kanceláře, 
hygienické prostory pro zaměstnance, technické místnosti a úložné příruční prostory. V hale 
není navržena jeřábová dráha, průjezdná výška je navržena 4,3m. V hale je vymezen prostor 
pro suchou lakovnu, mokrou lakovnu, dozrávárnu, decoral, prostory pro lepení, řezání a 
montáž.  Výška atiky je navržena v jednotné úrovni 7,5m. Komunikačně bude hala propojena 
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s navrhovanou skladovou halou. Navržená konstrukce umožní propojení s ostatními halami 
navrženými v následujících etapě. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový tyčový skelet. Obvodový plášť je navržen ze 
zateplených sendvičových panelů Kingspan s polyuretanovou výplní. Vnitřní příčky jsou 
navrženy zděné z keramických tvárnic. Vybrané příčky jsou ztuženy železobetonovými věnci 
a sloupy.  

Vnitřní schodiště vestavku je navrženo dvouramenné prefabrikované železobetonové. 
Venkovní schodiště je navrženo jednoramenné z monolitického železobetonu. Strop nad 1NP 
vestavku je navržen z předem předpjatých železobetonových panelů uložených na 
prefabrikovaný průvlak. 

Zastřešení je navrženo plochou střechou s atikou v jednotné výšce. Střešní plášť bude 
proveden z trapézových plechů ukládaných na horní pás plnostěnné vaznice, bude zateplen 
polystyrenem (skladová hala) a minerální plstí (výrobní hala), izolován proti vodě 
hydroizolační fólií na bázi PVC  ( Sarnafil). Ze spodní strany budou trapézové plechy (dle 
požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby) obloženy polyfunkčním lepeným obkladem 
ORDEXAL v požadované tloušťce. Do střešního pláště budou osazeny střešní světlíky 
s otevíranými částmi na el. ovládání. Veškeré prostupy střešní rovinou, oplechování a detaily 
budou provedeny systémové ve spolupráci firem dodávajících obvodový plášť (Kingspan) a  
střešní plášť (Sarnafil). 

Střecha je navržena plochá jednoplášťová, spádovaná do 2 zaatikových úžlabí. Spád střešních 
rovin 2%. 

Zastřešení hal je navrženo v této skladbě shora: 

        - Hydroizolace na bázi PVC Sarnafil S15 (tl. 1,5mm) mechanicky kotvená  

        -Separační vrstva 200g PP nebo PES 

        -Tepelná izolace (minerální plst ORSIL pro SO 01 – výrobní hala, EPS 100 S pro SO 02 

         skladová hala) v celkové tl. 180mm. Vrstvy 100+80mm budou kladeny na vazbu. 

        -Parotěsná zábrana Sarnavap 1000 

        -Separační vrstva  300g PP nebo PES 

        -Trapézový plech Vikam 144/287 tl. 0,75mm (výška vlny 144mm) 

        -Lepený obklad deskami ORDEXAL (tl. 20mm ) 

Na vyzdívané konstrukce je navržena klasická vápenocementová omítka. V hygienických 
prostorách budou provedeny keramické obklady stěn. Ze spodní strany budou střešní 
trapézové plechy obloženy polyfunkčním lepeným obkladem ORDEXAL v tloušťce 
20mm.Ve výrobní hale je navržena průmyslová drátkobetonová podlaha pro vozidlo 24t a 
vysokozdvižný vozík. V prostorách WC 1NP vestavku je navržena keramická dlažba. Ve 2NP 
vestavku jsou navrženy podlahy s nášlapnými plochami z keramické dlažby. Přechody mezi 
jednotlivými podlahami budou řešeny přechodovými lištami. Podlahy jsou izolované proti 
kročejovému hluku. Na venkovní schodiště bude provedena betonová dlažba.  

Okna v obvodovém plášti jsou navržen hliníková, rám s přerušeným tepelným mostem, 
zasklení U=1,1W/m2k. Vjezdová vrata jsou navržena zateplená rychlostní ocelová výsuvná, 
elektrická. Do střechy jsou navrženy světlíky s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným 
mostem, zasklení polykarbonátovým sklem v oblouku, U=1,4W/m2k, s otevíranými křídly. 
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Čelní stěny vybraných světlíků musí splňovat požární odolnost dle požárně bezpečnostního 
řešení. 

Vnitřní okna jsou navržena protipožární. Vnitřní dveře jsou navrženy plechové plné nebo 
prosklené. Vnitřní vrata jsou navržena ocelová otevíraná a rychlostní výsuvná. Požární 
odolnost je řešena v samostatné příloze. 

 Ve skladovací hale jsou Vjezdová vrata navržena zateplená rychlostní ocelová výsuvná, 
elektrická. Do střechy jsou navrženy světlíky s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným 
mostem, zasklení polykarbonátovým sklem v oblouku, U=1,4W/m2k, s otevíravými křídly. 
Čelní stěny vybraných světlíků musí splňovat požární odolnost dle požárně bezpečnostního 
řešení. Vnitřní vrata jsou navržena ocelová rychlostní výsuvná. Venkovní dveře v obvodovém 
plášti jsou navrženy ocelové zateplené. 

Průzkumem bylo prokázáno nízké riziko pronikání radonu z podloží. Nebyla prokázána HPV 
v základové spáře. Jako hydroizolace je navržena Stafol dr. 914 tl. 0,8mm. Od podkladní 
štěrkové vrstvy bude izolace chráněna geotextilií. Pod průmyslovou podlahou bude navíc 
chráněna lomovou prosívkou frakce 0-4 mm tl. 30mm. Hydroizolace bude vytažena min. 300 
nad UT. 

 

Proti srážkové vodě: 

Hydroizolace ploché střechy je navržena na bázi PVC – Sarnafil S15 – mechanicky 
kotvená (s požární odolností). Veškeré prostupy střešním pláštěm budou provedeny 
systémové Sarnafil. 

Parozábrana: 

 Do skladby střechy nové haly je navržena systémová parotěsná zábrana Sarnavap 
1000. Na spojování a připojování parozábrany budou použity speciální těsnící a samolepící 
pásky. 

Separační vrtsva: 

Separační vrstva oddělující od sebe vrstvy mechanicky poškoditelné je navržena z PP nebo 
PES textilie. Separační vrstva oddělující tepelnou izolaci od mokrého procesu je navržena 
z PE fólie.  

 Proti vodě a vlhkosti uvnitř budovy: 

 Navrhujeme použít voděizolační systémy, např. Schomburg, Murexin, Mapei, Cimsec, 
Schönox apod. Tyto systémy je možné nahradit obdobnými. Při použití těchto systémů je 
nutné dodržovat technologické postupy a systémové detaily výrobce včetně použití 
systémových doplňků. 

 

Tepelné izolace: 

 

Střecha: 

Zateplení střešního pláště SO 01 Výrobní hala je navrženo z minerální plsti ORSIL S v 
celkové tl. 180mm. Vrstvy 80+100mm budou kladeny na vazbu.  

Zateplení střešního pláště SO 02 Skladová hala je navrženo z polystyrenu EPS 100 S v 
celkové tl. 180mm. Vrstvy 80+100mm budou kladeny na vazbu.  
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Podlaha a sokl nové haly: 

Podlaha hal bude zateplená t.i EPS tvrdená hr 100mm. Sokl bude zateplen izolační 
deskou Perimetr (BACHL) tl. 80mm. Izolace bude zatažena min 600mm pod ±0,000 a 
minimálně k UT.  

Obvodový plášť: 

Obvodový plášť je navržen ze sendvičového tepelně izolačního panelu tl.100mm 
z polyuretanovou výplní  

 

Posouzení navržených konstrukcí z hlediska ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov: 

Výpočty součinitelů prostupu tepla U  a jejich posouzení je řešeno v samostatným zadaní  D.P 

 

Obvodový plášť: 

Kingspan KS 1000 SF micro-rib, tl. 100mm, polyuretan 

Součinitel prostupu tepla … U = 0,22 W.m-2.K.-1 

Požadovaná hodnota ČSN na tuto konstrukci … UN = 0,30W m-2.K.-1 

Požadavek normy je splněn. 

 

Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, lehká (pro SO 01 – Výrobní hala): 

Tepelný odpor izolace ORSIL S v celkové tl. 180mm … Rt = 4,54m2.k.W.-1 

Součinitel prostupu tepla … U = 0,22 W.m-2.K.-1 

Požadovaná hodnota ČSN na tuto konstrukci … UN = 0,24 W m-2.K.-1 

Požadavek  normy je splněn. 

 
 

Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, lehká (pro SO 02 – Skladová hala): 

Tepelný odpor izolace EPS 100 S v celkové tl. 180mm … Rt = 5,26 m2.k.W.-1 

Součinitel prostupu tepla … U = 0,19 W.m-2.K.-1 

Požadovaná hodnota ČSN na tuto konstrukci … UN = 0,24 W m-2.K.-1 

Podlaha: 

Tepelný odpor izolace PPT v celkové tl. 100mm … Rt = 3,45 m2.k.W.-1 

Součinitel prostupu tepla … U = 0,29 W.m-2.K.-1 

Požadovaná hodnota ČSN na tuto konstrukci … UN = 0,38 W m-2.K.-1 
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Rozvody inženýrských sítí: 

Řešený objekt bude napojen na existující rozvody inženýrských sítí – přípojka elektrických 
energií, kanalizaci jednotní DN 300,( splaškovou+dešťovou), vodovodní přípojku DN 80, 
plynovodní přípojku STL 80. U veřejných inženýrských sítí se jedná o jednotní, splaškovou  i 
dešťovou kanalizační stoku DN800, vodovodní řad DN 200, plynovodní řad STL200 a vedení 
elektrické energie. V rámci realizace zemních prací a základových konstrukcí budou 
provedeny staveništní přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a vedení elektřiny.   

 

SO 03 - komunikace a zpevněné plochy 
 

Cena objektu: 3 090 016 Kč 

Zahájení výstavby: 13.3.2012 

Ukončení výstavby:12.7.2012 

Navrhovaný areál bude komunikaci napojen na  dopravnu  komunikaci nacházející se na ulici 
Vlková .Při provádění napojení nových vrstev na stávající komunikaci je nutno zajistit 
kvalitní napojení na stávající stav. Napojení areálu bude navrženo pro vjezd maximálního 
návrhového vozidla, jímž je návěsová souprava o celkové délce 18,5m. 

Dopravní řešení v areálu 

Komunikace v areálu jsou navrženy jako soukromé účelové komunikace s veřejným 
přístupem. V návrhu je uvažováno jak s osobní tak i s nákladní dopravou. Okolo celé budovy 
je navržena komunikace, zpevněná - štěrková a bude sloužit pouze jako přístup požárních 
vozidel. 

Šířka komunikací pojížděných nákladní dopravou je minimálně 6,2 m, komunikace sloužící 
pouze pro pohyb osobních vozidel k parkovacím místům v severovýchodní časti pozemku je 
šířky 3,8 m. Veškeré komunikace i parkovací stání  jsou navrženy se živičným povrchem(litý  
asfalt). Komunikace jsou lemovány silničním betonovým obrubníkem zvýšeným 12cm nad 
vozovkou, na rozhraní s parkovacími stáními je osazen nájezdový obrubník zvýšený 2cm nad 
vozovkou.Pro možnost pohybu pěších po areálu jsou navrženy chodníky. Tyto chodníky mají 
šířku 1,5m. Příčný sklon chodníku nepřesahuje v žádném místě 2%, podélný 5,0%. 
Odvodnění chodníků je zajištěno příčným sklonem na přilehlou vozovku nebo do přilehlé 
zeleně. 

Odvodnění zpevněných ploch: 

Odvodnění všech ploch bude zajištěno podélným a příčným sklonem komunikací. Odvodnění 
bude realizováno do vpustí. Minimální sklon komunikací je navržen 0,5%. Pláň je navržena 
pod příčným sklonem 3% a odvodněna systémem podélných trativodů DN 120, napojených 
na kanalizaci. Pláň vozovky musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout hodnoty 
modulu přetváraosti Edef,2 = min. 60 Mpa (pro jemnozrnné zeminy). V celé hloubce aktivní 
zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra zhutnění D=min 100% PS.  

Parkování vozidel 

Parkování vozidel je umožněno v severovýchodní časti pozemku na vyznačených parkovacích 
místech. Parkovací stání jsou kolmá o rozměrech 5,0m x 2,5m x(14 parkovacích míst), 
parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí jsou navržena o rozměrech 5,0m x 3,5m 
(2 parkovací místa).  
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Dopravní značení 

Vodorovné a svislé dopravní značení je navrženo dle TP - Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích. U navrhovaného připojení na stávající  komunikaci na ulici Vlková 
jsou navrženy dopravní značky upravující přednost jízdy vozidel. Parkovací stání pro imobilní 
osoby budou vyznačena jak vodorovným dopravním značením, tak dopravním značením 
svislým. 

Úprava ploch 

Stavbou dotčené navazující plochy budou po dokončení stavby uvedeny do náležitého stavu a 
zatravněny. 

 

SO 04 – přípojka plynu 
 

Cena objektu: 97 675 Kč 

Zahájení výstavby: 13.3.2012 

Ukončení výstavby:26.3.2012 

V katastru města Znojmo (při místní komunikaci) prochází STL plynovod STO DN200 
(2005). Bude provedeno napojení areálu výrobní haly na tento STL plynovod. STL plynovod 
je veden po pozemku investora. Provozní tlak veřejného plynovodu je 70 mbar (70 kPa).STL 
přípojka plynu bude provedena v souladu s  ČSN 73 6005. Přípojka plynu bude ukončena 
před hlavním uzávěrem plynu DN80.V rýze s STL potrubím se nad potrubí umístí fólie žluté 
barvy (40 cm nad plynovým potrubím). Na potrubí  bude připevněn signalizační drat CY 4 
mm 

Celková délka STL přípojky plynuje 23,8 m. 

 

SO 05 – přípojky splašková kanalizace 
 

Cena objektu: 230 342 Kč 

Zahájení výstavby: 13.3.2012 

Ukončení výstavby: 5.4.2012 

V katastru města Znojmo (při místní komunikaci) prochází jednotná kanalizace DN800.Z této 
kanalizace byly na pozemek investora vyvedené potrubí   DN300, napojena na výrobní halu. 
ukončena revizní šachtou. Přípojka kanalizace je navržena z potrubí DN300 (sklolaminát), 
délka přípojky je 29 m..Potrubí bude uloženo na pískové lože s vyrovnávací vrstvou (celkem 
15 cm), obsyp bude proveden štěrkopískem. 

Potrubí bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, kde bude dno urovnáno do potřebného 
sklonu. Pískový podsyp 100 mm pod potrubím bude řádně zhutněn a teprve potom bude 
provedena ukládka potrubí. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp 
bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem s řádným hutněním pomocí 
vhodných mechanismů. Nad potrubí se uloží výstražná fólie a vodící drát Cu. 

Areálová kanalizace 
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Areálová kanalizace, stoka SI DN120 je navržena z potrubí plastového (minimální tuhosti 
SN8). Délka stoky SI je 31m. 

Potrubí bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, kde bude dno urovnáno do potřebného 
sklonu. Pískový podsyp 150 mm pod potrubím bude řádně zhutněn a teprve potom bude 
provedena ukládka potrubí. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp 
bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem s řádným hutněním pomocí 
vhodných mechanismů. 

Objekty na kanalizaci 

Revizní šachty budou typové z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem . 

 

SO 06 – přípojka vodovodu 
 

Cena objektu: 101 410 Kč 

Zahájení výstavby: 13.3.2012 

Ukončení výstavby:1.4.2012 

V katastru města Znojmo (při místní komunikaci) prochází vodovod DN200 (HDPE). Je 
navržena přípojka vody „V" DN80 (HDPE90). Za napojením na vodovod DN 200 bude 
osazeno šoupě DN80 se zemní soupravou teleskopickou soupravou. Na pozemku investora 
bude umístěna vodoměmá šachta s obchodním měřením (sdružený vodoměr). 

Přípojka vody 

Přípojka vody je navržena z potrubí HDPE 90 (DN80). Délka přípojky je 41,0 m (po 
vodoměmou šachtu). Za napojením na vodovod DN200 bude osazeno šoupě DN80 se zemní 
teleskopickou soupravou.Potrubí se bude ukládat v rýze o šířce 1,0 m se svislými stěnami s 
pažením příložným na vrstvě písku 0,1 mm a obsypané pískem na výšku 0,30m nad vrch 
potrubí. Na potrubí bude provedena dezinfekce a tlaková zkouška. (ČSN 75 5410, 73 
6611)Zemní práce budou probíhat dle ČSN 73 3050 - Zemní práce.Zhutnění zásypu rýhy po 
překopu místa komunikace musí být provedeno na předepsané Edef.n=45 MPa.Veškerý 
použitý materiál na stavbu musí být opatřen atestem. 

Měření, vodoměmá šachta: 

Na pozemku investora bude umístěna monolitická vodoměrná šachta s obchodním měřením 
(sdružený vodoměr) a doprovodnými armaturami. Vodoměrná šachta je umístěna v 
nezpevněném povrchu. 

 

SO 07 - přípojka NN 
Cena objektu: 126 336 Kč 

Zahájení výstavby: 13.3.2012 

Ukončení výstavby:22.3.2012 

Na stávajícím stožáru nadzemního vedení se osadí odpínač a provede se kabelový svod 
kabelem 3x22-AXEKVCEY lx 70mm2. Tento kabel bude pokračovat v zemi jako přípojka 
NN až doobjektu. Délka přípojky NN bude cca 55 m. Pod komunikacemi bude kabel uložen v 
plastové chráničce. Uložení vedení bude provedeno dle platných norem a předpisů v souladu s 



21 

 

ČSN 736005 v kabelové rýze v pískovém loži a zakryty cihlami nebo betonovými deskami, 
nad kterými bude položena výstražná fólie. Rýha bude zasypána zhutněnou zeminou. V 
místech předpokládaného namáhám', tj. v přechodu pod komunikaci, nebo betonovou, resp. 
asfaltovou plochu, jsou uloženy kabely v chráničkách. Při souběhu a křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi je třeba dodržet předepsané svislé a vodorovné vzdálenosti. Při křížení s 
kabely jiných napěťových soustav je třeba kabely uložit do žlabů .Chráničky je třeba utěsnit 
na koncich proti vnikání vody a drobných nečistot. Pro vstup kabelu do objektu bude založen 
vstup ve stavební části objektu. Minimální krytí kabelů ve volném terénu je 60 cm a v 
komunikaci 90 cm, tj. výkopy jsou hl. 80 cm a 120 cm. Šířka výkopu je 35 cm ve volném 
terénu a 50 cm pro trasy v komunikacích. 

SO 08 – venkovní osvětlení 
 

Cena objektu: 376 129 Kč 

Zahájení výstavby: 6.7.2012 

Ukončení výstavby:30.7.2012 

Navrhovaný areál bude  kolem komunikaci a parkoviště osvětlen. Zřizení kabelového lože pro 
osvetlení bude  v ryze do 65 cm hluboke.  lože z pisku 5 cm. Šířka výkopu je 35 cm .ze země 
bude vyvedení kabel 10-AXEKVCEY6/10 (12 Kv) do každé lampy venkovního 
osvětlení.Venkovního osvětlení provádí specializovaná firma. 

SO 09 – Oplocení 
 

Cena objektu: 1 028 643 Kč 

Zahájení výstavby: 24.2.2012 

Ukončení výstavby:12.3.2012 

Délka oplocení: 633,0m 

Celý areál bude na hranici parcely oplocen plotem výšky 2m. Sloupky oplocení budou z 
pozinkovaných trubek kotvených do betonových patek. Vlastní oplocení je navrženo z pletiva. 
Vstup na staveniště bude vybaven ocelovou otvaraci bránou, vzhledem k rozměrům a váze 
elektricky ovládanou, opatřenou zámkem.  

 

SO 10 – sadové úpravy 
 

Cena objektu: 674 786 Kč 

Zahájení výstavby: 16.7.2012 

Ukončení výstavby:30.7.2012 

Plocha k ozelenění: cca 4521m2 

Sejmutá ornice potřebná pro zpětné ozelenění bude uložena na deponii na západním strane 
vlastního pozemku. Spotřeba ornice z mezideponie pro sadové úpravy bude činit cca 1000 
m3. Po skončení stavební činnosti bude provedeno srovnání terénu, dosypání zeminy ke 
stavebním prvkům, rozrušení ulehlého terénu a jeho modelace(cca 1237 m3). Plochy určené k 
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ozelenění budou ohumusovány 20 cm omice. Na ohumusovaných plochách bude následně 
provedeno založení trávníku. Podél oplocení ve východní časti vedle parkoviště se provede  
výsadba okrasných keřů. S výsadbou stromů se nepočítá 

 

2. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 
objektu SO 01 a SO02 

 

2.1. Provádění zemních prací 
Pomocí rypadla  Caterpillar se provede skrývka ornice v tloušťce minimálně 20cm po celé 
ploše staveniště.( viz .výkres odstranění ornice C 2.3.1).  Po sejmutí ornice se provede 
srovnání terénu po úroveň zemní pláně hlavního stavebního objektu na úroveň  -0,230m .(  viz 
.výkres odstranění výkopu na úroveň -0,230 -  C 2.3.2). Po odstranění výkopu se zaměří rýhy 
a stavební jamy dle PD a  provede  se odtažení zeminy ze stavebných jam  a rýh.(  viz . výkres 
na požadovanou úroveň dle P.D -  C 2.3.3).  Práce budou prováděny v hornině s II (odstraněni 
ornice )  a III. třídě těžitelnosti s odvozem časti zeminy na mezideponii ve východní části 
staveniště. Zemina bude později použita pro zásypy (1236,83 m3 ) na násypy a sadové 
úprav(ornice 946,48 m3). Zvišek zeminy bude odvážen na blízku skládku v Dyjích (cca 4 
km). 

2.2. Prováděním hrubé spodní stavby: 
S prováděním hrubé spodní stavby se začne po ukončení hrubých terénních úprav. Založení 
objektu je navrženo na železobetonových  pasech a na železobetonových patkách průměru 
2200 x1000 mm, 2000 x2000 mm, 2000 x1000 mm, 3200 x2000 mm a  1500 x2500 mm, 
hrubými 500 m. Provede se zaměření patek a pasou,zhotoví se bednění dle PD,vloží se výztuž 
10 505(R)  dle statických výkresu a začne se  s následnou betonáží a vibrováním. Betonáž se 
provede pomocí autodomíchávače a čerpadla cifa .(  viz . výkres  rozmístněni čerpadel na 
beton -  C 2.3.4) Následné odbednění a osazovaní kalichu může nastat až po dosáhnuti 
požadované pevnosti betonu v tlaku(2-3 dni) (viz přílohu doba potřebná k získaní požadované 
pevnosti) 

2.3. Provádění hrubé vrchní stavby: 
S prováděním hrubé vrchní stavby se začne po ukončení základových konstrukcí. Před 
začátkem osazením kalichu a  prováděním hrubé stavby se provede podklad z kameniva 
tloušťky 150mm pro bezpečný pojezd autojeřábů. Podklad se zhutní tahačovým válcem na 
požadovanou pevnost v tlaku pro projez autojeřábu Edef,2.=min.60 MPa 

2.4.Montáž železobetonového skeletu podrobně popsána v technologickém předpisu. 

2.5. Montáž sendvičových obvodových panelu. 
Následuje montáž sendvičových obvodových panelů. Panely budou přivezeny na stavbu 
v celkovém množství a budou rozmístěny podél každé strany budovy,podle postupu 
montáže.Montáž se provádí před osazením strešní konstrukce a to ve směru převládajících 
větru.Před osazením stěnových izolačních panelu se připevní nosná ocelová konstrukce pro 
výplně otvoru.Ukotvení ocelové konstrukce pomocí ocelových kotev ,panely se upevňují 
pomocí speciálních šroubu do betonu. 
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2.6. Montáž strašní konstrukce:. 
Ve střešní konstrukci se vynechají otvory pro osazení střešních světlíků.Provedou klempířské 
konstrukce kolem otvorů pro střešní světlíky, střešní svody a hromosvod. A následuje osazení 
střešních světlíků. Pokračujeme dle skladby střešního plášte. 

2.7. Podkladní vrstvy.  
Po montáži stěnových a střešních panelů se dokončí podkladní vrstva z kameniva pod 
geotextilii a hydroizolaci. Podklad z kameniva bude mít celkovou tloušťku 150mm. Podklad 
se hutní tahačovým válcem. 

2.8. Montáž strešní konstrukce  
Po zhutnění se pokračuje s položením geotextilie a následným položením izolace proti zemní 
vlhkosti Stafol  ti. 0,8 mm. Izolace se položí po celé půdorysné ploše v šířkách po 1,2m. 
Provede se také izolace proti zemní vlhkosti železobetonových sloupů do výšky 300mm 
natavením pásků z hydroizolační folie. Uloží se tepelná izolace. Pokračuje se s betonáži 
drátkobetonové podlahy tloušťky 160 mm. 

2.9. Svislé konstrukce  
 Následuje vyzdívání muru a příček z tvárnic porotherm P+D 11,5 P+D 14 a P+D 30 ve 
výrobní hale a v administrativním přístavku.spájení maltou. Maltu vyrábíme přímo na 
staveništi v kontinuální míchačce a dopravovaná pneumatickým dopravným zařízením M-tec 
hurican . Suchá maltová zmes je skladovaná  v Silu (12.5 m3).   

2.10.  betonáž  schodiště z exteriéru do administrativním přístavku. 
Provede se zaměření schodiště,zhotoví se bednění dle PD,vloží se výztuž 10 505(R)  dle 
statických výkresu a začne se  s následnou betonáží a vibrováním. Následné odbednění může 
nastat až po dosáhnuti požadované pevnosti betonu v tlaku(2-3 dni) (viz přílohu doba 
potřebná k získaní požadované pevnosti) 

2.11. Práce vnitřní a dokončovací: 
Práce vnitřní a dokončovací jsou velmi náročné na koordinaci jednotlivých řemesel. Ve 
výrobní hale i v administrativním přístavku se jedná o následující práce: 

instalační rozvody kanalizace, vody, plynu 

elektroinstalace a rozvody slaboproudu 

rozvody topení 

rozvody vzduchotechniky a chlazení 

montáž sádrokartonových příček a podhledů v administrativním přístavku 

vnitřní omítky 

podkladní vrstvy podlah v administrativním přístavku 

obklady stěn 

malby a nátěry železobetonových sloupů 

nášlapné vrstvy podlah 

sklenářské práce 

úklid a vyčištění objektu 
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montáž technologie 

 

3.Hlavní stavební mechanismy  
 

Hlavní stavební mechanismy jsou blíže popsány ve strojní sestavě. 
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1.Úvod 
Tento technologický předpis se bude v celém svém rozsahu  zabývat popsáním obecních 
pravidel a zásad pro  provádění a kontrolu železobetonových montovaných konstrukci 
novostavby výrobní a skladovací haly v Znojme 

 

 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: 

Výrobní areál firmy Perito  

Název řešeného stavebního objektu: 

SO 01 a SO 02 – Výrobní a skladovací hala v Znojme 

Místo stavby: 

Vlkova 669 02 .Znojmo  

Přehled pozemků dotčených stavbou: 

Parcela č. 1599,1600,1601,1615,1618, 1619, 1622 a 1642 

Smluvní účastníci výstavby: 

 

Objednatel:        Firma Perito s.r.o 

Dyje 163  

Znojmo 669  

 

Generální projektant:      Stavoprojekt Praha a.s. 

Benešova 120 00 Praha 2 

 

Zhotovitel stavby:      Metrostav Development a.s 

                                                                                   Koželužská 5/2246, 180 00 Praha 8 
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2.Obecné informace 
Haly mají půdorysný tvar písmena L. Delší rameno má rozměr 96,6x30,0m, kratší 
42,6x32,6m. Jedná se o jednopodlažní halu, pouze ve dvou modulech je vestavěno patro. 
Hlavní nosnou kcí jsou příčné rámy z tyčových prefabrikátů nesoucí ŽB krokve. Hala se delí 
na výrobní halu(SO 01)a skladovací halu(SO 02) Výrobní a skladovací hala je navržena jako 
dvoulodní hala obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Ve výrobní hale je navržen 
dvoupodlažní vestavek, do kterého jsou situovány kanceláře, hygienické prostory pro 
zaměstnance, technické místnosti a úložné příruční prostory. V podélném směru mají haly 
modul 6m, v příčném směru jsou moduly 6, 5 a 4,9 metru. Haly budou založeny plošně na ŽB 
patkách .V modulové ose 17 a M jsou umístěny patky s dvoukalichami a čtyřkalichami, které 
umožní budoucí přístavby hal.  

2.1 Charakteristika železobetonového skeletu 
             Prefabrikované základové nosníky Šířka 150mm jsou osazeny na patky na úrovni                             
- 0,58(Z1,Z16-Z25)  -0,78(Z2-Z3) -0,98(Z4,Z26) -1,08(Z5) -1,28(Z6-Z7,Z27) -1,48(Z8-Z9) -
1,58(Z10)  -1,68(Z28-Z29).  -1,78(Z11-Z12)  -1,88(Z13,Z30-Z31). Uloženi nosníků je 
provedeno do štěrkopískového lože tloušťky 200mm, Horní úroveň základových nosníku je 
navržena -0,16 

Prefabrikované soklové nosníky Šířky 150mm jsou uloženy na základové nosníky na 
úrovni    -0,14, Horni úroveň parapetních nosníků je navržena 0,3(B4-B13,B22-B27)   v místě 
se zvýšeným okolním terénem na úrovni 0,4(B3) 0,6(B2) 0,8(B1,B21) 1,1(B20) 1,3(B14,B19) 
1,5(B15,B18), Tvary parapetních nosníků jsou přizpůsobeny otvorům pro dveře a vrata 
Sloupy jsou navrženy jako průběžné, vetknuté do základových konstrukci, světlá výšky 
výrobní haly je 6,295m, respektive 2,53m v krajní řadě mezi moduly „1" a „3"  

Strop nad 1NP vestavku je navržen z předem předpjatých železobetonových panelů 
uložených na prefabrikovaný průvlak. Stropy nad vestavky suché lakovny jsou navrženy 
z prefabrikovaných železobetonových panelů.  

Vnitřní schodiště vestavku je navrženo dvouramenné prefabrikované železobetonové 

Střechu  tvoří  přlmopasé  předpjaté střešní průvlaky lichoběžníkového průřezu (P1) . o 
rozpětí 14,67m, přlmopasé předpjaté střešní průvlaky lichoběžníkového průřezu (P2 a P3) o 
rozpětí 15,97 uložené v příčném směru objektu.V  podélném směru  objektu su na průvlakách 
uložení vazníky. Osová vzdálenost mezi vazníky je 4,9, 5 a 6m. Po obvodě střechy, v místech 
směru uložení vazníku jsou navržena obvodová ztužidla(T1-T9) 
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3.Materiál 
 

  3.1 Údaje o dodavateli ,spúsobu dopravy,skladováni,výpis materiálu 
K provádění montovaných betonových konstrukcí se používají betonové dílce (prefabrikáty) 
vyrobené dle ČSN 72 3000, ČSN 73 2401, ČSN P ENV 13670-1, ČSN 72 3705, popř. dalších 
norem nebo výrobních předpisů v souladu s ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných 
betonových konstrukcí. 

Při přepravě musí být prvky  přepravovány v takové poloze ,ve které budou umístěny 
v konstrukci a podloženy podklady v místech určených výrobcem.Na dopravní prostředek 
jsou dílce ukládaný postupně podle ložného plánu.  

Jednotlivé dodávky materiálu budou přebírány stavbyvedoucím, zkontroluje se kvalita a 
dodané množství podle projektové dokumentace. Převezme se dodací list a případně další 
doklady a vše se zapíše do stavebního deníku. Železobetonové prvky nebudou  skladovány na 
staveništi, budou přímo odebírány autojeřábem  nákladního vozidla a osazovány do 
konstrukce . výpis materiálu –viz príloha 

 

Cementová zálivka bude skladována na staveništi v suché zmesi v  zásobníkovém silu 12,5m3, 
na které bude napojena kontinuální míchačka.. Cementová zálivka bude po staveništi 
distribuována pomocí koleček a dopravního zařízení. 

Cementová malta :objemová hmotnost cca 1800 kg/m3 

Vydatnost:z cca 1,6 kg suché zmesi se získá cca 1 l čerstvé malty (z cca 1 t suché zmesi se 
získá cca 625 l čerstvé malty. Spotreba vody 150-175 l/t suché zmesi 

Množství potřebního cementu na zaliti sloupu v kalichu obvod ,výška širka(0,4x4 ; 0,1 ; 
0,136) –počet kalichu 77 KS =10,472 m3  

1t suché zmesi=0,625 m3 čerstvé malty 

16,755 t          =10,472 m3 čerstvé malty 

16,755 t          =9,308m3 suché zmesi .třeba 10 m3 suché zmesi= 12,5 m3 silo 

4.Pracovní podmínky 
 

4.1 Příprava pracovište(energie) 
Pro účely výstavby bude v předstihu vybudována trvalá přípojka vody,energie a 
kanalizace.Základní potřeby dělníků budou zajištěny pomocí sociálních buněk – šatny a 
toalety s umývárnou. Vedení stavby bude mít samostatné sociální buňky a kanceláře. Buňky a 
kanceláře budou napojeny na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrická energie) Připojení k 
elektrické energii na staveništi bude řešeno pomocí staveništního rozvaděče. Relativní  
hutnost ID =0,75 Edef2=60 MPa 

4.2 Úprava prostoru 
Staveniště bude oplocené do výšky 2,0 m. Vstup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou 
branou. Prostor staveniště a jeho okolí bude označen všemi potřebnými bezpečnostními 
značeními dle výkresu v přilohe  C2.2 širší dopravní vzťahy 



30 

 

Objekty zařízení staveniště budou umístěny na jihozápadní straně u vjezdu na staveniště. Pro 
skladování drobné stavební mechanizace a spojovacích prvků bude sloužit uzamykatelný. 
Staveniště bude osvětleno jen z důvodů zabezpečení proti krádežím. Stavební práce budou 
probíhat pouze za denního světla.Zpevněné plochy pro pojezd nákladních automobilů, a 
autojeřábů bude po zhutněné vrstvě štěrku, která bude v místech budoucích komunikací a 
která se nachází ve skladbách hrubých podlah.Příjezdová cesta na staveniště bude ze stávající 
asfaltové komunikace (ulice Vlková) 

 

5.Převzetí pracoviště 
 

Budou zhotoveny zpevněné plochy pro pojezd jeřábu a nákladního automobilu. Montážní 
prostor musí být volně průjezdný, bez jakýchkoliv překážek, pro pojezd jeřábů a nákladního 
automobilu. Soklové nosníky budou  osazeny  na konec aby  nebránili pojezdu 
autojeřábu.Před zahájením  montáže skeletu je nutno převzít spodní stavbu. Přeměří se poloha 
kalichu (výšková a polohopisná), rozteče. Výsledek kontroly se musí zapsat do stavebního 
deníku, uvede se datum, čas a případné závady a vše stvrdí všichni účastnění podpisem. O 
převzetí staveniště bude sepsán protokol. Při předávání budou  přítomní stavbyvedoucí, statik, 
zástupce dodavatelské firmy montující skelet. 

6.Obecné pracovní podmínky 
 

 Je nutné zachovat sled montážních prací stanovený, jednak technologickým postupem dále je 
nutné chovat sled montážních prací z hlediska stability. U vícelodních skeletů musí být v 
příčném směru zajištěna dostatečně tuhá vertikální výztužná vazba složená ze sloupů a 
střešních vazníků. Ve směru délky haly jsou tyto rámy ztuženy podélnými ztužidly. Musí být 
viditelná a označené výškové a polohopisní body. 
 Povětrnostní podmínky - max. rychlost vetru  v=10 m/s  

 Teplota prostředí nesmí při montáži skeletu klesnout pod +5 stupňů 

 Práci ihned přerušujeme za při mlze, při bouřce ap. 

7.Personální obsazení 
 

Svářečské, jeřábnické,betonářské a vazačské práce mohou provádět pouze proškolení 
pracovníci s patřičnými oprávněními a zkouškami (platný svářečský průkaz dle ČSN 05 0705, 
jeřábnické a vazačské zkoušky ) Za provedenou práci zodpovídá vedoucí pracovní čety, za  
bezpečnost pracovníků odpovídají mistr a stavbyvedoucí 

7.1   počty pracovníku 

• vedoucí čety- zodpovídá za provádění práce podle technologických  postupu. 

• jeřábník - řídí se pokyny vazače, doprava dílců na místo určení  

• řidič nákladního automobilu - doprava dílců z výrobny na stavbu  

•  2 vazači břemen - vybírají a zavěšují dílce, kontrolují stav závěsných prostředků, čistí 
stykové plochy 
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•  3xPomocný dělník – míchaní zálivkové malty 

•  2 montážníci - připravují podklad, rozmisťují montážní a bezpečnostní pomůcky 
nanášejí zálivku, kontrolují svary a zálivky, navádějí prvek a přesně osazují . 

•  2x svářeči - provádění svarů, odpovídají za kvalitu svarů 

 

 

7.2 Stroje a pracovní pomůcky 
 Stroje, strojní zařízení  

• Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 – 1x 

• Nákladní automobil Tatra T815-220S25 s hydraulickou rukou  

• Míchačka na zálivkovou maltu - kontinuální míchačka 

• Nůžková montážní plošina IX 

• Dopravní zařízení  

• Silo 

• Transportní zařízení 

  Nářadí 

• Ocelová páčidla pro usazování prvků 

• Kladiva 

• Naběračky s dlouhou násadou pro manipulaci se zálivkovou maltou pro usazování 
prvků 

• Palice 

• Vázací příslušenství 

• Pásmo, Teodolit 

• Klíny,podložky 

 

 

 

8.Pracovní postupy 
 

Břemena nesmějí být odpojena od zvedacího zařízení (autojeřábu) dokud nejsou bezpečně 
zajištěna proti posunutí či pádu. Zavěšené dílce se zvedají až po předchozím nadzvednutí o 
200 - 300 mm. . Při zdvihání dílců nesmí docházet k trhavým pohybům, houpání a otáčení. 
panely se nesmí zdvihat šikmým tahem. Vázáním a zavěšováním břemen mohou být pověření 
jen vazači s platným oprávněním. Břemena zasypaná, upevněná, nebo přimrzlá se nesmějí 
zvedat.Schodišt'ová ramena se dopravují lanovým závěsem o nestejné délce, jednoho páru lan 
v takové poloze, v jaké budou osazen.  
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Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou, která se provádí nazákladě údajů 
uvedených v jejich výrobní dokumentaci popř. v projektu stavby.Způsob přejímky se dohodne 
mezi dodavatelem a odběratelem dílců. Pro kontrolu přesnosti rozměrů a tvaru stavebních 
dílců platí ČSN 73 0212-5. U každého přejímaného dílce se kontroluje značení na dílci podle 
ČSN 72 3000. Při dodávce dílců výrobce předkládá na základě výsledků kontrolních zkoušek 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky, a odběratel zajišťuje provedení zkoušek 
přejímacích pro ověření jakosti dodávky 

 

8.1   sloupy do kalichu 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnou výšku horní hrany a dna kalichů a jejich pozici. Sloupy 
budou automobilovým jeřábem odebírány přímo z nákladního automobilu, kde je sváže vazač 
do závěsu jeřábu. Sloup bude uvázán pomocí ocelového kolíku prostrčeného otvorem ve 
sloupu ve 2/3 jeho výšky a pomocí závěsných lan. Sloup bude nadzvednut. Spodní část sloupu 
a montážní ocelové destičky pro svary budou očištěny. Sloup bude zvednout do svislé polohy 
a bude přesouván nad kalich za asistence montážního dělníka, který komunikuje s jeřábníkem. 
Sloup se začne spouštět do kalichu. Po dosednutí sloupu na dno kalichu se sloup začne uvádět 
do svislé polohy pomocí jeřábu a stálého měření montážního dělníka . Svislá poloha se 
nejprve dřevěnými klíny zajistí v jednom a následně i v druhém směru. Po zaklínování bude 
sloup přeměřen teodolitem. Je-li odklon od svislosti ±15 mm, múže se kalich zalít 
cementovou zálivkou. Sloup se uvolní ze závěsu, vytáhne se ocelový kolík a montážní otvor se 
vyplní cementovou maltou. Po jednom dni od zalití kalichů zálivkou budou dřevěné klíny 
opatrně odstraněni  a vzniklé dutiny budou vyplněny cementovou maltou Následuje 
technologická přestávka 2 dní.  

 

8.2   Základové nosníky 
Základové nosníky mohou být osazovány až po montáži sloupů a po ich technologické 
přestávce. Rýha mezi sloupy pro základoví nosník se vyhloubí mini rypadlom  CAT  na 
úroveň dle projektové dokumentace.Základové nosníky  sú ukládány do štěrkopískového lože 
tloušťky 200 mm a budou odebírány automobilovým jeřábem přímo z nákladního automobilu, 
kde je vazač uváže do závěsu jeřábu pomocí závěsných lan. Nosníky budou nadzvednuty a 
očištěny nа místech styku se základovými patkami a sloupy. Ocelové stykové destičky se 
svaří a spára mezi sloupem a základovým nosníkem se vyplní cementovou maltou. V průběhu 
svařování se výškové a polohové osazení nosníku neustále kontroluje 

 

8.3   Soklové nosníky 
Soklové panely tloušťky 150 mm jsou ukládány na základové nosníky na úrovni -0,200. 
Tvary parapetních nosníků jsou přizpůsobeny otvorům pro vrata a dveře, Soklové panely 
budou automobilovým jeřábem odebírány přímo z nákladního automobilu, kde je uváže vazač 
do závěsu jeřábu pomocí závěsných lan. Soklové panely budou nadzvednuty a očištěny na 
místech styku se sloupy a budou očištěny ocelové destičky pro svary. Soklové panely budou 
osazovány za asistence montážního dělníka, který komunikuje s jeřábníkem. Soklové panely 
budou posazeny na základové nosníky mezi sloupy , budou uvedeny do správné polohy a 
provedou se bodové svary. Následně se znovu přeměří správná poloha panelu pomocí 
teodolitu. Pokud je vše v přípustných odchylkách, dokončí se svár. Spáry mezi parapetními 
panely a sloupy se vyplní cementovou maltou. 
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8.4   Průvlaky a ztužidla 
Průvlaky a ztužidla mohou být na sloupy osazovány po dosažení 70% pevnosti cementové 
zálivky,tj po 2 dnech.(viz příloha 13.3  .doba  potřebná k získaní požadované pevnosti)Poloha 
a výška horných  hran  sloupu se přeměří .Průvlaky a ztužidla budou automobilovým jeřábem 
odebírány přímo z nákladního automobilu, kde je uváže vazač do závěsu jeřábu pomocí 
závěsných lan. Tyto prvky budou nadzvednuty a budou očištěna místa spojů a konstrukční 
výztuž. Prvky budou osazovány autojeřábem na svou pozici za asistence montážního dělníka, 
který komunikuje s jeřábníkem. Průvlaky a ztužidla budou pomáhat osazovat montážní 
dělníci z montážních plošin.  

 

8.5   Stropní panely (v administrativní části) 

Pro osazeni panelu je nutné,aby byly osazeny oba protilehlé průvlaky Stropní panely budou 
automobilovým jeřábem odebírány přímo z nákladního automobilu, kde je vazač upevní do 
samosběrných kleští. Budou nadzvednuty a budou očištěna místa spojů a konstrukční výztuž.  Prvky 
budou osazovány jeřábem na svou pozici za asistence montážního dělníka, který komunikuje s 
jeřábníkem. Panely budou osazovány do cementového lože. Do spár mezi panely se vloží zálivková 
výztuž, ta bude kotvena k výztuži věnce. Provede se zmonolitnění spár mezi panely. Boky panelů se 
musí před zmonolitněním navlhčit. Zálivkový beton bude třídy C20/25. Zálivkový beton se do spár 
dává zednickou lžící, při čemž se zároveň kontroluje poloha zálivkové výztuže. Zhutnění zálivkového 
betonu se provede po malých úsecích prknem do tloušťky 20 mm. Stropní konstrukci je možno zatížit 
podlahou popřípadě dalším stavebním materiálem po nabytí 70% pevnosti zálivkového betonu, aby 
nedošlo k porušení spár mezi dílci, to je 2-3 dny. 

 

8.6   Vazniky 
Po osazení všech sloupů ,průvlaku a ztužidel budou osazovány vazníky. Poloha a výška 
horních hran sloupů se Přeměří.Vazníky budou automobilovým jeřábem odebírány přímo z nákladního 
automobilu, kde je  uváže vazač do závěsu jeřábu pomocí závěsných lan. Vazníky budou nadzvednuty a 
budou  jištěna místa spojů a konstrukční výztuž. Prvky budou osazovány jeřábem na svou pozici za 
asistence montážního dělníka, který komunikuje s jeřábníkem. Montážní dělníci provedou spoje z 
montážní mobilní plošiny. Spáry vyplní cementovou maltou. 
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9  Průběh montáže skeletu 
 

A Osazení sloupu do kalichu - (1-6) 

A1) Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 - najede ze západní strany objektu výrobní haly a 
začne s montáží sloupů v modulu „1" v pořadí S1, S49, S48, S47, S46, S45, S44 ", pokračuje 
se s montáží částí sloupů v modulu „2", v pořadí S2, S43, pokračuje se montáží částí 
schodiskových sloupů mezi modulu „2" a „3", v pořadí S52, S53 dále pak navazuje montáž 
sloupů v modulech „3", v pořadí S3, S50x2 , S51, S50x2, S42 pokračuje se s montáží částí 
sloupů v modulu „G", v pořadí S41, S40 ,S29 pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu 
„A", v pořadí S4, S5 ,S6 
A2) Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 se posune do pozice „2" a začne s montáží sloupů 
v modulu „D" v pořadí S54 x2 S42 pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „A", 
v pořadí S7 až S11, dále se pak pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „G", v pořadí 
S38 x2, S30, S37 a S 55 

A3) Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 se posune do pozice „3" a začne s montáží sloupů 
v modulu „D" v pořadí S54 x2 S42 pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „A", 
v pořadí S12 až S14, dále se pak pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „G", v pořadí 
S56, S55, a S56. 

A4) Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 se posune do pozice „4" a začne s montáží sloupů 
v modulu „A" v pořadí S15 až S17 pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „17", 
v pořadí S18 až S23, dále se pak pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „D", S54 x2,  

A5) Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 se posune do pozice „5" a začne s montáží sloupů 
v modulu „G" v pořadí S55 a S56 pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „17", 
v pořadí S24 až S27 a S24 , dále se pak pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „M", 
v pořadí S28  až  S30 .nakonec se osadi sloup S57 v modulu „J", 

A6) Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 se posune do pozice „6" a začne s montáží sloupů 
v modulu „J" S57 x2 pokračuje se s montáží částí sloupů v modulu „M", v pořadí S29 až S31, 
dále se pak pokračuje  s montáží částí sloupů v modulu „10", v pořadí S32 až S36. a vyjede ze 
západní strany objektu skladovací haly. 

 B Technologicka přestávka 

Technologická přestávka po osazení sloupu do kalichu bude 2 dni (viz přílohu) 

 

C Montáž základových nosníku.  - (7) 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 najede ze západní strany objektu výrobní haly a pokračuje 
k východní straně objektu. a pokračuje v montáží základových nosníku po celém obvodu 
objektu  až vyjede ze západní strany objektu skladovací haly. 

 

D Montáž soklových nosníku.   - (8) 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 najede ze západní strany objektu výrobní haly a pokračuje 
k východní straně objektu výrobní haly a pokračuje montáží soklových nosníku postupně po 
celém obvodu objektu  až vyjede ze západní strany objektu skladovací haly.-soklové nosníky 
budou osazovaní až dodatečně aby nebránili pojezdu autojeřábu. 
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E  Montáž průvlaků ,ztužidel ,schodišťových častí a stropních panelu v administrativní                    
časti výrobní haly.   - (9) 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 osazuje všechny prvky ze zapadni strany výrobní haly a to 
v pořadí schodišťové průvlaky R5 x2 , schodišťové podesty R3 a R4 a nakonec schodišťové 
ramena R1 a R2, až po osadní  průvlaku P10 až P14 mužem montovat stropní panely Spiroll 
X1 až X3.pak pokračujeme s montáži sloupu v 2 NP administrativní častí –nejprve osazujeme 
sloupy v module „3"  a končíme osazováním sloupu v module „1"  

F  Montáž průvlaku.  - (10) 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 se pohybuje ze západní strany objektu výrobní haly a 
pokračuje k východní straně objektu pričem montuje průvlaky ve vrchné časti výrobní haly. 
Pak se zase prosune k západní straně a pokračuje v montáží průvlaku v spodní části výrobní 
haly nosníku po celém obvodu objektu  až vyjede ze západní strany objektu skladovací haly. 
Poté co autojeřáb osadi průvlaky ve výrobní hale přesune se na západní stranu objektu 
skladovací haly a pokračuje k východní straně objektu pričem montuje průvlaky ve vrchné 
časti skladovací haly. Pak se zase prosune k západní straně a pokračuje v montáží průvlaku 
v spodní části skladovací haly  až vyjede z východní strany objektu skladovací haly. 

G Montáž ztužidel.   - (11) 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 najede ze západní strany objektu výrobní haly a pokračuje 
k východní straně objektu výrobní haly a pokračuje montáží ztužidel postupně po celém 
obvodu objektu  ,pak pokračuje v montáži ztužidel v modulu „G",až vyjede vonkajškem 
objektu výrobní haly. 

H Montáž vazniku.   - (12) 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055.3.2 začíná  mezi moduly „3"a„5", objektu a pokračuje od 
sevrní časti objektu k jižní časti objektu a postupuje takto aj mezi moduly 
„5"a„7",„7"a„9",„9"a„11",„11"a„13",„13"a„15",„15"a„ 17", 

 
 

 

10  Jakost a kontrola prací 
příloha - kontrolní a zkušební plán. 

10.1  Vstupní kontrola 
U všech dílců určených k montáži musí být provedena přejímací kontrola ve výrobně za 
účasti odběratele (není-li mezi dodavatelem a odběratelem dohodnuto jinak). 

Každý dílec musí být opatřen průvodním listem, který vydává odběrateli dodavatel. Na 
průvodním listě musí být potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že dílec odpovídá 
projektu, příslušným technickým normám a předpisům, tzn. ČSN, případně ZTP, kterými jsou 
stanoveny technické požadavky jako vzhled, úchylky, značení. manipulace apod 

 

Při přejímce se kontroluje:  
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a) u každého dílce: značka a série dílce, datum výroby, značka   vnější vzhled, kvalita  .   
.povrchové úpravy  

b) namátkově : tvar a rozměry výrobků, dovolené úchylky, přesnost osazení  otvorových  

  výplní a jejich funkčnost, kvalita a správné umístění kotevních částí, izolace a další.  

    

Na staveništi se při přejímce dílců kontroluje stav dílců po dopravě - povrchy, hrany, datum 
výroby,značky dílců a výstupní kontroly. Výsledek kontroly musí být zapsán do dodacího 
listu dopravce. 

 

10.2  Mezioperační kontrola 

• Kontrola montáže sloupu 

• Kontrola montáž základových nosníku 

• Kontrola montáž soklových nosníku 

• Kontrola montáže průvlaků,ztužidel,schodišťových častí a stropních panelu       
v administrativní  časti výrobní haly  

• Kontrola montáže průvlaku  

• Kontrola montáže ztužidel 

• Kontrola montáže vazniku 

Kontroluje se hlavně hodnoty mezních odchylek pro přesnost osazení dílců pro běžné 
technologické  postupy montáže stanoví orientačně ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve 
výstavbě 

• Kontrola cementové malty vkládané do spár mezi prvky 

Kontroluje se hlavně pevnost a jiné vlastností betonu a malt. dosažení pevnosti stykových 
betonů a stykových malt stanovených v příslušných normách ( ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 
13670-1 .) 

• Kontrola svaru 

Mezní úchylky rozměrů a polohy svarů a přípustné vady svarů jsou uvedeny v ČSN 73 2480.  
Po kontrole musí být všechny svary, které nebudou zabetonovány, očištěny a opatřeny    
protikorozní ochranou. 

 

10.3  Výstupní kontrola 

• Kontrola celkové konstrukce 

Kontroluje se správnost osazení dílců do maltového lože jakost svarů zmonolitnění styků a 
spar dosažená pevnost betonů a malt. zda smontované konstrukce odpovídají projektu, kvalita 
montážních prací,připravenost smontované konstrukce k provádění následných prací. 
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11  Ochrana zdraví a BOZP 

11.1   Seznam použitých p ředpisu,které se k dané činnosti vztahují. 
 

Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu 

Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

Nařízení vlády č. 11/202 ,kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

 Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

11.2   Soupis ochranných pomúcek a bezpe čnostních opat ření 
 
Práce ve výškach (spoje) budou prováděny z pracovní plošiny na automobilovém 
podvozku.Pracovníci budou jištěni osobním úvazem. Všechny osoby vyskytující se na 
staveništi musí mít bezpečnostní helmu, reflexní vestu a pracovní obuv, toto nařízení 
bude i na tabulce u vjezdu na stavenište. U vjezdu bude dále vyvěšena tabulka 
„Nepovolaným vstup zakázán!".Staveniště bude zařízeno tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost při realizaci stavby.Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou očištěny v mycí 
zóně. Odpadní vody budou procházet přes odlučovač ropných látek. Použitá stavební 
technika musí mít platné technické Pokazy a revizní prohlídky. 
Ochranné pomúcky:  brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba a reflexní vesta. 
Výběr vhodných pracovníku se  řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo 
vyučení pracovníci jejich odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných 
procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro 
odborné a bezpečné vykonávaní prací. 

Pod zavěšenými břemeny nebo v jejich blízkosti se nesmí pohybovat osoby. Při 
manipulaci s  břemeny je nutno dbát zvýšené opatrnosti 

Montážní práce je nutno přerušit v případě, že: 

Rychlost větru bude větší než 10 m/s 

Při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť) 

při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části 
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12. Životní prostředí 

12.1  Seznam použitých p ředpisu které se k dané činnosti vztahují 
 

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (úplné 
znění) 

Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadu-příloha č.1 k vyhlášce 

Vzniklé odpady se budou třídit! Odpady se na staveništi nesmějí pálit.Úbytky  betonu, malt 
a znehodnocené zálivky budou použity jako zásyp. 

Zbytky výztuže a svařovacích elektrod budou odvezeny do sběren kovového odpadu. 

Ostatní vzniklé odpady budou likvidovány smluvním partnerem na základě smluv o 
likvidaci zajistí dodavatel, dle programu odpadového hospodářství s kódem odpadu a 
identifikací mluvního likvidátora s licencí k této činnosti. 

 

 

 

13. Přílohy 

13.1   Pohyb autoje řábu Liebherr 1055 3.2 
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13.2   Výpis materiálu 
 

 

 

SKLADBA SLOUPY 
Č.P. POČET SHS HHS a b VÝŠKA  OBJEM HMOTNOSŤ 

  (ks.) (m.n.m) (m.n.m) (m) (m) (m) (m3) (t) 
S1 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S2 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S3 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S4 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S5 1 -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 
S6 1 -1,6 6,28 0,4 0,4 7,88 1,2608 3,152 
S7 1 -1,6 6,28 0,4 0,5 7,88 1,576 3,94 
S8 1 -1,8 6,28 0,4 0,4 8,08 1,2928 3,232 
S9 1 -1,9 6,28 0,4 0,5 8,18 1,636 4,09 
S10 1 -2,1 6,28 0,4 0,4 8,38 1,3408 3,352 
S11 1 -2,1 6,28 0,4 0,5 8,38 1,676 4,19 
S12 1 -2,3 6,28 0,4 0,4 8,58 1,3728 3,432 
S13 1 -2,3 6,28 0,4 0,5 8,58 1,716 4,29 
S14 1 -2,4 6,28 0,4 0,4 8,68 1,3888 3,472 
S15 1 -2,6 6,28 0,4 0,5 8,88 1,776 4,44 
S16 1 -2,6 6,28 0,4 0,4 8,88 1,4208 3,552 
S17 1 -2,7 6,28 0,4 0,4 8,98 1,4368 3,592 
S18 1 -2,7 6,705 0,4 0,4 9,405 1,5048 3,762 
S19 1 -2,5 6,805 0,4 0,4 9,305 1,4888 3,722 
S20 1 -2,5 6,9 0,4 0,4 9,4 1,504 3,76 
S21 1 -2,1 6,805 0,4 0,4 8,905 1,4248 3,562 
S22 1 -1,8 6,705 0,4 0,4 8,505 1,3608 3,402 
S23 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S24 2 -1,4 6,71 0,4 0,4 8,11 1,2976 3,244 

    -1,4 6,71 0,4 0,4 8,11 1,2976 3,244 
S25 1 -1,4 6,81 0,4 0,4 8,21 1,3136 3,284 
S26 1 -1,4 6,93 0,4 0,4 8,33 1,3328 3,332 
S27 1 -1,4 6,83 0,4 0,4 8,23 1,3168 3,292 
S28 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S29 4 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 

  -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
  -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
  -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 

S30 4 -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 
  -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 
  -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 
    -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 

S31 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S32 1 -1,4 6,71 0,4 0,4 8,11 1,2976 3,244 
S33 1 -1,4 6,83 0,4 0,4 8,23 1,3168 3,292 
S34 1 -1,4 6,93 0,4 0,4 8,33 1,3328 3,332 
S35 1 -1,4 6,81 0,4 0,4 8,21 1,3136 3,284 
S36 1 -1,4 6,71 0,4 0,4 8,11 1,2976 3,244 
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S37 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S38 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S39 1 -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 
S40 1 -1,4 6,28 0,4 0,5 7,68 1,536 3,84 
S41 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S42 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S43 1 -1,4 6,28 0,4 0,4 7,68 1,2288 3,072 
S44 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S45 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S46 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S47 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S48 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S49 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S50 4 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 

    -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
    -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
    -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 

S51 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S52 1 -1,4 2,53 0,4 0,4 3,93 0,6288 1,572 
S53 1 -1,45 2,53 0,4 0,4 3,98 0,6368 1,592 
S54 6 -1,4 6,7 0,4 0,5 8,1 1,62 4,05 

    -1,4 6,7 0,4 0,5 8,1 1,62 4,05 
    -1,4 6,7 0,4 0,5 8,1 1,62 4,05 
    -1,4 6,7 0,4 0,5 8,1 1,62 4,05 
    -1,4 6,7 0,4 0,5 8,1 1,62 4,05 
    -1,4 6,7 0,4 0,5 8,1 1,62 4,05 

S55 3 -1,4 6,72 0,4 0,5 8,12 1,624 4,06 
    -1,4 6,72 0,4 0,5 8,12 1,624 4,06 
    -1,4 6,72 0,4 0,5 8,12 1,624 4,06 

S56 3 -1,4 6,7 0,4 0,4 8,1 1,296 3,24 
    -1,4 6,7 0,4 0,4 8,1 1,296 3,24 
    -1,4 6,7 0,4 0,4 8,1 1,296 3,24 

S57 3 -1,4 6,725 0,4 0,5 8,125 1,625 4,0625 
    -1,4 6,725 0,4 0,5 8,125 1,625 4,0625 
    -1,4 6,725 0,4 0,5 8,125 1,625 4,0625 

S58 4 3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 
  3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 
  3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 
    3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 

S59 2 3,22 6,7 0,4 0,4 3,48 0,5568 1,392 
    3,22 6,7 0,4 0,4 3,48 0,5568 1,392 

S60 3 3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 
    3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 
    3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 

S61 2 3,22 6,705 0,4 0,4 3,485 0,5576 1,394 
    3,22 6,705 0,4 0,4 3,485 0,5576 1,394 

S62 2 3,22 6,805 0,4 0,4 3,585 0,5736 1,434 
    3,22 6,805 0,4 0,4 3,585 0,5736 1,434 

S63 1 3,22 6,9 0,4 0,4 3,68 0,5888 1,472 
S64 1 3,22 6,28 0,4 0,4 3,06 0,4896 1,224 
S65 2 3,22 6,705 0,4 0,4 3,485 0,5576 1,394 

    3,22 6,705 0,4 0,4 3,485 0,5576 1,394 
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S66 2 3,22 6,805 0,4 0,4 3,585 0,5736 1,434 
    3,22 6,805 0,4 0,4 3,585 0,5736 1,434 

S67 1 3,22 6,9 0,4 0,4 3,68 0,5888 1,472 

Spolu:           634,105 109,18 272,9415 
  98         (m) (m3) (t) 

PREFABRIKOVANÝ KALICH 
K1 1000/100/850 62 ks 
K2 1000/100/850 24 ks 

ZAKLADOVE NOSNÍKY 
Č.P. POČET SHS HHS a b VÝŠKA  OBJEM HMOTNOSŤ 

  (ks.) (m.n.m) (m.n.m) (m) (m) (m) (m3) (t) 
Z1 17 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z2 1 -0,78 -0,16 5,6 0,15 0,62 0,5208 1,302 
Z3 1 -0,78 -0,16 5,6 0,15 0,62 0,5208 1,302 
Z4 1 -0,98 -0,16 5,6 0,15 0,82 0,6888 1,722 
Z5 1 -1,08 -0,16 5,6 0,15 0,92 0,7728 1,932 
Z6 1 -1,28 -0,16 5,6 0,15 1,12 0,9408 2,352 
Z7 1 -1,28 -0,16 5,6 0,15 1,12 0,9408 2,352 
Z8 1 -1,48 -0,16 5,6 0,15 1,32 1,1088 2,772 
Z9 1 -1,48 -0,16 5,6 0,15 1,32 1,1088 2,772 
Z10 1 -1,58 -0,16 5,6 0,15 1,42 1,1928 2,982 
Z11 1 -1,78 -0,16 5,6 0,15 1,62 1,3608 3,402 
Z12 1 -1,78 -0,16 5,6 0,15 1,62 1,3608 3,402 
Z13 1 -1,88 -0,16 5,6 0,15 1,72 1,4448 3,612 
Z14 1 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z15 3 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z16 2 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
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Z17 1 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z18 3 -0,58 -0,18 5,6 0,15 0,4 0,336 0,84 
    -0,58 -0,18 5,6 0,15 0,4 0,336 0,84 
    -0,58 -0,18 5,6 0,15 0,4 0,336 0,84 
Z19 1 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z20 1 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z21 6 -0,58 -0,16 4,5 0,15 0,42 0,2835 0,70875 
    -0,58 -0,16 4,5 0,15 0,42 0,2835 0,70875 
    -0,58 -0,16 4,5 0,15 0,42 0,2835 0,70875 
    -0,58 -0,16 4,5 0,15 0,42 0,2835 0,70875 
    -0,58 -0,16 4,5 0,15 0,42 0,2835 0,70875 
    -0,58 -0,16 4,5 0,15 0,42 0,2835 0,70875 
Z22 1 -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
Z23 6 -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
    -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
    -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
    -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
    -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
    -0,58 -0,16 4,6 0,15 0,42 0,2898 0,7245 
Z24 2 -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
    -0,58 -0,16 5,6 0,15 0,42 0,3528 0,882 
Z25 1 -0,58 -0,16 4,55 0,15 0,42 0,2867 0,716625 
Z26 1 -0,98 -0,16 4,55 0,15 0,82 0,5597 1,399125 
Z27 1 -1,28 -0,16 4,5 0,15 1,12 0,756 1,89 
Z28 1 -1,68 -0,16 4,5 0,15 1,52 1,026 2,565 
Z29 1 -1,68 -0,16 4,5 0,15 1,52 1,026 2,565 
Z30 1 -1,88 -0,16 4,5 0,15 1,72 1,161 2,9025 
Z31 1 -1,88 -0,16 4,5 0,15 1,72 1,161 2,9025 

Spolu:           41,5 32,554 81,38475 
  63         (m) (m3) (t) 

 
 
 
 
 
 PARAPETNÍ NOSNÍKY 

Č.P. POČET SHS HHS a b VÝŠKA  OBJEM HMOTNOSŤ 
  (ks.) (m.n.m) (m.n.m) (m) (m) (m) (m3) (t) 

B1 1 -0,14 0,8 5,6 0,15 0,94 0,7896 1,974 
B2 1 -0,14 0,6 5,6 0,15 0,74 0,6216 1,554 
B3 2 -0,14 0,4 5,6 0,15 0,54 0,4536 1,134 
    -0,14 0,4 5,6 0,15 0,54 0,4536 1,134 
B4 21 -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
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    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
B5 1 -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
B6 3 -0,14 0,3 1,3 0,15 0,44 0,0858 0,2145 
    -0,14 0,3 1,3 0,15 0,44 0,0858 0,2145 
    -0,14 0,3 1,3 0,15 0,44 0,0858 0,2145 
B7 3 -0,14 0,3 1,3 0,15 0,44 0,0858 0,2145 
    -0,14 0,3 1,3 0,15 0,44 0,0858 0,2145 
    -0,14 0,3 1,3 0,15 0,44 0,0858 0,2145 
B8 2 -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
B9 1 -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
B10 3 -0,16 0,3 0,28 0,15 0,46 0,0193 0,0483 
    -0,16 0,3 0,28 0,15 0,46 0,0193 0,0483 
    -0,16 0,3 0,28 0,15 0,46 0,0193 0,0483 
B11 3 -0,16 0,3 0,28 0,15 0,46 0,0193 0,0483 
    -0,16 0,3 0,28 0,15 0,46 0,0193 0,0483 
    -0,16 0,3 0,28 0,15 0,46 0,0193 0,0483 
B12 1 -0,16 0,3 0,73 0,15 0,46 0,0504 0,125925 
B13 1 -0,16 0,3 3,73 0,15 0,46 0,2574 0,643425 
B14 2 -0,14 1,3 5,6 0,15 1,44 1,2096 3,024 
    -0,14 1,3 5,6 0,15 1,44 1,2096 3,024 
B15 2 -0,14 1,5 5,6 0,15 1,64 1,3776 3,444 
    -0,14 1,5 5,6 0,15 1,64 1,3776 3,444 
B16 1 -0,14 0,3 2,23 0,15 0,44 0,1472 0,36795 
B17 1 -0,14 0,3 2,23 0,15 0,44 0,1472 0,36795 
B18 2 -0,14 1,5 4,5 0,15 1,64 1,107 2,7675 
    -0,14 1,5 4,5 0,15 1,64 1,107 2,7675 
B19 1 -0,14 1,3 4,5 0,15 1,44 0,972 2,43 
B20 2 -0,14 1,1 4,5 0,15 1,24 0,837 2,0925 
    -0,14 1,1 4,5 0,15 1,24 0,837 2,0925 
B21 1 -0,14 0,8 4,5 0,15 0,94 0,6345 1,58625 
B22 6 -0,14 0,3 4,6 0,15 0,44 0,3036 0,759 
    -0,14 0,3 4,6 0,15 0,44 0,3036 0,759 
    -0,14 0,3 4,6 0,15 0,44 0,3036 0,759 
    -0,14 0,3 4,6 0,15 0,44 0,3036 0,759 
    -0,14 0,3 4,6 0,15 0,44 0,3036 0,759 
    -0,14 0,3 4,6 0,15 0,44 0,3036 0,759 
B23 1 -0,14 0,3 1,83 0,15 0,44 0,1208 0,30195 
B24 1 -0,14 0,3 1,83 0,15 0,44 0,1208 0,30195 
B25 2 -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
    -0,14 0,3 5,6 0,15 0,44 0,3696 0,924 
B26 2 -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 
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    -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 
B27 5 -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 
    -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 
    -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 
    -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 
    -0,14 0,3 4,5 0,15 0,44 0,297 0,7425 

Spolu:           42,74 28,341 68,8797 
  72         (m) (m3) (t) 

PRUVLAKY 

Č.P. POČET 
           

PLOCHA   HRUBKA  OBJEM HMOTNOSŤ 
  (ks.)             (m2)   (m) (m3) (t) 

  V1 1 7,75 0,2 1,55 3,875 
  40 310 0,2 62 155 
  V2 1 8,13 0,2 1,626 4,065 
  15 121,95 0,2 24,39 60,975 
  V3 1 2,392 0,2 0,4784 1,196 
  5 11,96 0,2 2,392 5,98 
  P1 1 13,02 0,2 2,604 6,51 
  14 182,28 0,2 36,456 91,14 
  P2 1 16,1 0,2 3,22 8,05 
  3 48,3 0,2 9,66 24,15 
  P3 1 16,1 0,2 3,22 8,05 
  3 48,3 0,2 9,66 24,15 
  P10 1 1,98 0,4 0,792 1,98 
  4 7,92 0,4 3,168 7,92 
  P11 1 4,225 0,4 1,69 4,225 
  2 8,45 0,4 3,38 8,45 
  P12 1 3,3 0,4 1,32 3,3 
  6 19,8 0,4 7,92 19,8 
  P13 1 2,5 0,4 1 2,5 
  2 5 0,4 2 5 
  P14 1 3,185 0,4 1,274 3,185 
  2 6,37 0,4 2,548 6,37 
  P15 1 2,925 0,4 1,17 2,925 
  P16 1 2,925 0,4 1,17 2,925 

Spolu:           165,914 414,785 
  97         (m3) (t) 
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SCHODISKOVE ČASTI 

Č.P. POČET 
           

PLOCHA   HRUBKA  OBJEM HMOTNOSŤ 
  (ks.)             (m2)   (m) (m3) (t) 

R1 1 3,5 0,3 1,05 2,625 
R2 1 3,7 0,3 1,11 2,775 
R3 1 2,6 0,3 0,78 1,95 
R4 1 2,8 0,3 0,84 2,1 

Spolu:           3,78 9,45 
  4         (m3) (t) 

ZTUŽIDLA 

Č.P. POČET 
           

PLOCHA   HRUBKA  OBJEM HMOTNOSŤ 
  (ks.)             (m2)   (m) (m3) (t) 

T1 1 2,45 0,19 0,4655 1,16375 
  38 93,1 0,19 17,689 44,2225 

T2 1 2,45 0,19 0,4655 1,16375 
  1 2,45 0,19 0,4655 1,16375 

T3 1 2,06 0,19 0,3914 0,9785 
  8 16,48 0,19 3,1312 7,828 

T4 1 2,08 0,19 0,3952 0,988 
  3 6,24 0,19 1,1856 2,964 

T5 1 2,08 0,19 0,3952 0,988 
  1 2,08 0,19 0,3952 0,988 

T6 1 2,08 0,19 0,3952 0,988 
  1 2,08 0,19 0,3952 0,988 

T7 1 2,1 0,19 0,399 0,9975 
  2 4,2 0,19 0,798 1,995 

T8 1 2,52 0,19 0,4788 1,197 
  2 5,04 0,19 0,9576 2,394 

T9 9 2,12 0,19 0,4028 1,007 
  1 2,12 0,19 0,4028 1,007 

Spolu:           25,4201 63,55025 
  57         (m3) (t) 
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13.3   Doba pot řebná k získaní pevnosti 70%  
Doba potřebná k získaní pevnosti 70% v tlaku-duben 2012 

 

 

 

 

Zjistíme, za jakou dobu tvrdnutí dosáhne malta požadovanou pevnost 10 MPa při teplotě 
tvrdnutí 16o C. 

 

Rbd = Rb28d ( 0,28 + 0,5 log d) 

 

10 =  14 (0,28 + 0,5 log d) 

 

d   =   1,3 dny 

Stanovení průměrné teploty prostředí 

 
tprům = ( t7  + t13 + t21 + t21 ) : 4 

kde: 

t7 teplota prostředí v 7 h  (oC)  

t13 teplota prostředí ve 13 h  (oC) 

t21 teplota prostředí ve 21 h  (oC) 

 

Měsíční přehledy  

Průměrná teplota vzduchu Znojmo(oC) 

 

 

 

Odhad průměrné teploty prostředí Znojmo duben 2012 = 12 (oC) 

 

Rbd 10 (MPa) 

Rbd28 14 (MPa) 
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Zjistíme faktor zrání při 18o C 

f  =  (18o + 10o) 1,3 = 33,8 o dnů 

 
Vypočítáme dobu tvrdnutí cementu pro dosažení  70 % pevnosti  
při průměrné teplotě prostředí 12 o C 

 

 f  =     33,8o dnů = (12o + 10o) d  

d  =     33,8o dnů : 22o = 1,536 d 

 

Cement dosáhne pevnost 70% při průměrné teplotě prostředí 12o C po 2 dnech . 

Při jiné průměrné teplotě prostředí se držíme tabulky. 

 

 

T prum Rbd Rbd28 d t f d d 

(C) (MPa) (MPa) (dny) (C) (-) (dny) (dny) 

5 10 14 1,3 16 33,8 2,253333 3 

5,5 10 14 1,3 16 33,8 2,180645 3 

6 10 14 1,3 16 33,8 2,1125 3 

6,5 10 14 1,3 16 33,8 2,048485 3 

7 10 14 1,3 16 33,8 1,988235 2 

7,5 10 14 1,3 16 33,8 1,931429 2 

8 10 14 1,3 16 33,8 1,877778 2 

8,5 10 14 1,3 16 33,8 1,827027 2 

9 10 14 1,3 16 33,8 1,778947 2 

9,5 10 14 1,3 16 33,8 1,733333 2 

10 10 14 1,3 16 33,8 1,69 2 

10,5 10 14 1,3 16 33,8 1,64878 2 

11 10 14 1,3 16 33,8 1,609524 2 

11,5 10 14 1,3 16 33,8 1,572093 2 

12 10 14 1,3 16 33,8 1,536364 2 

12,5 10 14 1,3 16 33,8 1,502222 2 

13 10 14 1,3 16 33,8 1,469565 2 
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13,5 10 14 1,3 16 33,8 1,438298 2 

14 10 14 1,3 16 33,8 1,408333 2 

14,5 10 14 1,3 16 33,8 1,379592 2 

15 10 14 1,3 16 33,8 1,352 2 

15,5 10 14 1,3 16 33,8 1,32549 2 

16 10 14 1,3 16 33,8 1,3 2 

16,5 10 14 1,3 16 33,8 1,275472 2 

17 10 14 1,3 16 33,8 1,251852 2 

17,5 10 14 1,3 16 33,8 1,229091 2 

18 10 14 1,3 16 33,8 1,207143 2 

18,5 10 14 1,3 16 33,8 1,185965 2 

19 10 14 1,3 16 33,8 1,165517 2 

19,5 10 14 1,3 16 33,8 1,145763 2 

20 10 14 1,3 16 33,8 1,126667 2 

20,5 10 14 1,3 16 33,8 1,108197 2 

21 10 14 1,3 16 33,8 1,090323 2 

21,5 10 14 1,3 16 33,8 1,073016 2 

22 10 14 1,3 16 33,8 1,05625 2 

22,5 10 14 1,3 16 33,8 1,04 2 

23 10 14 1,3 16 33,8 1,024242 2 

23,5 10 14 1,3 16 33,8 1,008955 2 

24 10 14 1,3 16 33,8 0,994118 1 

24,5 10 14 1,3 16 33,8 0,97971 1 

25 10 14 1,3 16 33,8 0,965714 1 

25,5 10 14 1,3 16 33,8 0,952113 1 

26 10 14 1,3 16 33,8 0,938889 1 

26,5 10 14 1,3 16 33,8 0,926027 1 

27 10 14 1,3 16 33,8 0,913514 1 

27,5 10 14 1,3 16 33,8 0,901333 1 

28 10 14 1,3 16 33,8 0,889474 1 
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1.Identifika ční údaje stavby 
 

 

Název stavby:Výrobní areál firmy Perito  
Název řešeného stavebního objektu: 

SO 01 a SO 02 – Výrobní a skladovací hala v Znojme 

Místo stavby: 

Vlkova 669 02 .Znojmo  

Přehled pozemků dotčených stavbou: 

Parcela č. 1599,1600,1601,1615,1618, 1619, 1622 a 1642 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel:        Firma Perito s.r.o 

Dyje 163  

Znojmo 669  

 

Generální projektant:      Stavoprojekt Praha a.s. 

Benešova 120 00 Praha 2 

 

Zhotovitel stavby:      Metrostav Development a.s 

                                                                                   Koželužská 5/2246, 180 00 Praha 8 
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2.Kontrolní a zkušební plán-montovaní skelet 
 

Popis kontrol:  

 

2.1) Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost a úplnost PD, zejména či je odsouhlasena autorizovaním 
projektantem ,statikem.-platnost označenia na výkresech. 
 

2.2) Kontrola kvality a převzetí materiálu 

Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle Zákona č 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky 

Při přejímce se kontroluje:  

   u každého dílce:  

značka a série dílce,dátum výroby,vnejší vzhlad ,kvalita povrchového  provedení,hrany. 

   namátkově: 

tvar a rozměry výrobků, přesnost osazení otvorových výplní, kvalita a správné umístění 
kotevních částí, a dalš. 

Výsledek kontroly musí být zapsán do dodacího listu dopravce. 

 

2.3) Kontrola výberu místa pro autojeřáb 
 –kontrolujeme zdvíhací mechanizmus  únosnost a dosah mechanizmu dle informaci 
dodavatele,dle grafu únosnosti jeřábu,kontrolujeme nejvzdálenější ,nejbližší a nejtěžší 
břemeno, kontrola výběru  místa pro autojeřáb a zpevnění podkladu (provedeme Statické a 
dynamické zaťažovaci zkoušky deskou )- Zaťežovací zkoušky deskou umožňuji 
nedeštruktívne zisťovať pevnosť základove  pudy, moduly deformace a pružnosti, modul 
reakcie podložia, resp. zisťovať míru ulehlostí a zhutněni podloží a materiálu v násypech a 
stabilizovaných zemin. – Zaťežovací zkoušky porovname s techn. listem jeřábu (min potřebně 
zhutněné podlaží) jeřáb   

 

2.4)Kontrola připravenosti stavby 
Kontrola BOZ . dále kontrolujeme připravenost ploch pro následné osazení stloupou. 
Kontrolujeme rovinosť pevnosť a čistotu povrchu. Hodnoty mezních úchylek pro přesnost 
osazení dílců pro běžné technologícke postupy montáže stanoví orientačně ČSN 73 0210-2  
Geometrická přesnost ve výstavbě 
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2.5)Kontrola montáže sloupu 

Kontrolujeme připravenost ploch pro následné osazení sloupu. Kontrolujeme rovinosť 
pevnosť ,polohu , orientaci a čistotu povrchu základových patek, přesnost napojení. 
Kontrolujeme zpusobu zaklínování ,pevnost zaklínování. Vizuálni měření pomocí teodilu a 
pásma,sklon pomocí olovnice,latě a nivelačního přístroje.-maximalní odchylka -Ve 
vodorovné rovině osy úložené plochy10 mm.V horizontálny 10 mm. Hodnoty mezních 
úchylek pro přesnost osazení dílců pro běžné technologícke postupy montáže stanoví 
orientačně ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě 

Kontrola dle dané legislativy ,veškerá kontrola BOZ na pracovišti,včetně práce ve výškach. 

 
 

2.6)Kontrola montáže základových a soklových nosníku 
Kontrolujeme připravenost ploch pro následné osazení základových a soklových nosníku. 
Kontrolujeme rovinou, pevnosť ,polohu , orientaci a  čistotu povrchu patek a sloupu,přesnost 
napojení. Kontrola cementové zálivky Vizuálni měření pomocí teodilu a pásma,sklon pomocí 
olovnice,latě a nivelačního přístroje.-maximalní odchylka -Ve vodorovné rovině osy úložené 
plochy 8 mm.V horizontálny 10 mm. Hodnoty mezních úchylek pro přesnost osazení dílců 
pro běžné technologícke postupy montáže stanoví orientačně ČSN 73 0210-2  Geometrická 
přesnost ve výstavbě: 
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2.7)Kontrola montáže průvlaku ,ztužidel a schodišťových prvku. 
Kontrolujeme připravenost ploch pro následné osazení průvlaku a ztužidel. Kontrolujeme 
rovinosť pevnosť, polohu , orientaci a čistotu povrchu sloupu, přesnost napojení. Vizuálni 
měření pomocí teodilu a pásma,sklon pomocí olovnice,latě a nivelačního přístroje.-maximalní 
odchylka -Ve vodorovné i horizontálne rovině osy úložené plochy 5 mm. Hodnoty mezních 
úchylek pro přesnost osazení dílců pro běžné technologícke postupy montáže stanoví 
orientačně ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě . 

Kontrolujeme usazení průvlaku a ztužidel Kontrola rovinnosti +/- 1mm, 

Kontrola dle dané legislativy ,veškerá kontrola BOZ na pracovišti,včetně práce ve výškach. 

 

 

2.8)Kontrola montáže panelu Spiroll 
Kontrolujeme připravenost ploch pro následné osazení předem předpjatých panelu Spiroll. 
Kontrolujeme rovinosť pevnosť, polohu , orientaci a čistotu povrchu sloupu,ztužidel a 
pruvlaku.Vizuálni měření pomocí teodilu a pásma,sklon pomocí olovnice,latě a nivelačního 
přístroje.-maximalní odchylka -Ve  vodorovné i horizontálne rovině osy úložené plochy 5 
mm. Hodnoty mezních úchylek pro přesnost osazení dílců pro běžné technologícke postupy 
montáže stanoví orientačně ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě 

Kontrola dle dané legislativy ,veškerá kontrola BOZ na pracovišti,včetně práce ve výškach. 
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2.9)Kontrola cementové zálivky a betonu 
Kontrola cementové zálivky(betonu) ,složení cementové zálivky dle PD,dosažení potřebné 
70% pevnosti.Laboratorní zkouška. Odběr vzorků  Tělesa je nutno řádně označit druhem 
cementu, datem výroby. Zkušební tělesa musí zůstat ve formě 0,15x0,15x0,15 nejméně 16 
hod. ale ne déle jak 3 dny.Akreditovaná zkušebna vyhodnotí prubežne na vzorcích malty 
dosažení předepsané technologické pevnosti v malty. Kontroluje se hlavně pevnost a jiné 
vlastností a malt. dosažení pevnosti stykových betonů a stykových malt stanovených 
v příslušných normách ( ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1 .) Kontrola cementové zálivky 
přímo na stavbě –nedeštruktívna zkouška pomocí Schmidtova kladivka 

 

 

 

2.10)Kontrola dodržení technologických pauz 
Kontrola časové prodlevy dle TP –Dodržení 28 dnu nebo 70 %tuhosti –při pokračování 
osazováni průvlaku a ztužidel na sloupy 

 

 

 

2.11)Kontrola svarú 
Mezní úchylky rozměrů a polohy svarů a přípustné vady svarů jsou uvedeny v ČSN 73 2480 
.Svary sa kontrolují :prohlidkou vzhledu svaru (rozmery .hladkost , provaření) navrtaním.Po 
kontrole musí být všechny svary, které nebudou zabetonovány, očištěny a opatřeny 
protikorozní ochranou 

Kontrola dle dané legislativy ,veškerá kontrola BOZ na pracovišti,včetně práce ve výškach. 

Kontrolujeme platnost svářečských prukazu,zápis ve stavebním deníku(číslo prukazu , jméno 
a adresa svářeče) 

2.12)Kontrola geometrie 
Kontrolujeme osazení a umístění dle PD .Kontrola přesnosti provedení skeletového systému 
s přesností +/- 10 mm na 12 objekt 
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3.Použité normy a vyhlášky 
 

ČSN ISO 4305 –Mobilní jeřáby .Určování stability 

ČSN EN 12843 Betonové prefabrikáty. Stožáry a sloupy 

ČSN EN 206-1 Beton.Vlastnosti ,výroba,ukládaní a kritéria hodnocení 

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 05 0000 Zváranie ,Zváranie kovov 

ČSN 01 3420-Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresu stavební části  

ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí. 

ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě-montované konstrukce 

ČSN 72 2430-3   Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, a stykové malty 

ČSN 73 2480 -  Provedeni a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

Zákon č 591/2006 sb O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

zákona č22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky 

4.Použité skratky 
 
A- 

 
Vstupní kontrola 

B- Mezioperační kontrola 
C- Výstupní kontrola 
PD - Projektová dokumentace                                       
OP - Odborná prohlídka  
M- Měření  
C - Certifikát  
DL - Dodací list  
SD - Stavební deník  

HSV- 
 
Stavbyvedoucí  

PSV - Mistr  
G - Geodet  
S - Statik  
TDI - Technický dozor investora  
S- 
L - 

Specialista, 
 odborná laboratoř  
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1. Úvod 
Předmětem projekt je provedení hrubé stavby výrobní a skladovací haly  na ulici Vlková 
v Znojmě. 

 

2. Dodavatelské zabezpečení 
 

Objednatel:        Firma Perito s.r.o 

Dyje 163  

Znojmo 669  

 

Generální projektant:      Stavoprojekt Praha a.s. 

Benešova 120 00 Praha 2 

 

Zhotovitel stavby:      Metrostav Development a.s 

                                                                                   Koželužská 5/2246, 180 00 Praha 8 

Charakteristika staveniště: 

Řešená stavba výrobní a skladovací haly je situována při obci Dobšice při Znojme. 
Přístupnost stavby je především přes ulici 5. května (rychlostní silnice 408). Táto přístupová 
komunikace přímo navazují na ulici Vlková, kde se řešený objekt nachází a kde bude 
zbudován vstup na staveniště. Prostor navrhovaného staveniště je mírně svahovitý. Budování 
zpevněných skladovacích ploch se bude provádět dle výkresu zařízení staveniště  V prostoru 
budoucí stavby je jílovitý povrch.Tento prostor bude třeba upravovat pro potřeby funkce 
staveniště, neboť zde bude pojíždět mobilní jeřáb v rámci technologické etapy provádění 
montovaní konstrukce. (Pláň vozovky musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách 
dosáhnout hodnoty modulu přetváraosti Edef,2 = min. 60 Mpa ) V prostoru staveniště se 
nenacházejí žádné stromy či porosty, které by bylo nutné odstraňovat nebo chránit před 
provozem na stavbě. 

Souběžně s ulicí Vlková  jsou vedeny veřejné inženýrské sítě: 

• Vedení elektrické energie 

• Vodovodní řad DN 200 

• Kanalizační splašková a dešťová DN 800 

• Plynovodní řad STL DN200 

Z těchto veřejných sítí bude využito pouze připojení k elektrickým energiím, vodovodu a k 
splaškové kanalizaci. V rámci zařízení staveniště bude na elektrické vedení připojen 
staveništní rozvaděč, který bude sloužit k čerpání elektrické energie v rámci výstavby výrobní 
a skladovací haly. 

ZS buňky pro hygienické a sociální účely budou napojeny na vodovodní přípojku DN 80 a 
kanalizaci splaškoví  a dešťoví na  DN 300  pro připojení ZS buněk a odvod deštové vody, voda 
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pro požární ochranu bude zajištěna stávajícím hydrantem v prostoru pěší komunikace před 
staveništem, který je připojen k vodovodní přípojce DN 200. 

Ostatní inženýrské sítě nebudou v rámci řešených technologických etap jakkoliv využity.  

3. Základní koncepce řešení zařízení staveniště 

3.1 Využití objektů pro účely zařízení staveniště 
. V rámci časového harmonogramu, financí a lidských zdrojů vyšla maximální kapacita 21 
dělníků a 2 pracovníci vedení stavby. Na základě toho jsou navrženy níže uvedené mobilní 
kontejnery:  

• Kancelářský kontejner CONTAINEX  TYP20 - 1 ks 

 

 

 

 

 

• Obytný kontejner užitý jako šatna pro dělníky CONTAINEX TYP1 – 2 ks 

 

• Skladový kontejner CONTAINEX  TYP 20- 3 ks 

 

• Sanitární kontejner CONTAINEX  10– 1 ks 

 

 

 

 
          Viz výkres (C2.6) –Uložení bunek stavenište 

3.2 Situování ploch pro potřeby zařízení staveniště 
Pro navržené ZS buňky a skladovací kontejnery bude využit chodník pro pěší z dřevěných 
podlážek, Staveniště je odděleno od okolí oplocením do výšky 2,0 m které bude vyhotovené 
před prováděním stavebního objektu SO01 a SO02. Zbývající plocha bude využita ke 
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skladování stavebních dílců a hmot, pro uložení navážky a pro pojezd strojů (nákladní 
automobily, autojeřáb, rypadlo apod.). Detailní časové i prostorové rozmístění skladovacích 
ploch je ve výkresech C2.5.  Zařízení staveniště  

3.3 Zajištění zdrojů a energií 
Voda 

Vodu pro provoz zařízení staveniště – tj. ZS buňky pro hygienické a sociální účely budou 
napojeny na vodovodní přípojku DN 80 pomocí dočasné vodovodní přípojky DN 80 – viz 
níže, návrh dimenze potrubí dle maximální spotřeby vody ZS. Pro technologické účely bude 
využita také dočasná přípojka DN80. V  řešených technologických etapách budeme uvažovat 
spotřebu vody pro: 

• Ošetřování betonu 

• Výroba cementové  malty  

• Hygienické a sociální účely 

• Pře mycí centrum 

 

Kanalizace splašková a dešťová 

Na stávající přípojku kanalizaci DN 300 budou připojeny ZS buňky pro hygienické a sociální 
účely a zběrná nádrž pomocí dočasné kanalizační přípojky DN 110 – viz dimenze navržených 
ZS buněk.  

Elektrické energie 

Pro účely realizace stavby výrobní a skladovací haly bude zbudována staveništní rozvaděč. 
Odběr elektrické energie pro potřeby stavby bude uskutečněn s měřením spotřeby energie. 
Rozvaděč je situován na západní straně výrobní haly.  

Spotřebu elektrické energie v rámci řešených technologických etap budeme uvažovat pro: 

 

• Gravitační míchačka A-175– 1 ks 

• Kontinuální míchačka M tec – 1 ks 

• Svářečka – 1 ks 

• Dopravní zařízení F140 

• Ruční elektrické strojní zařízení 

• ZS buňky 

• Mycí centrum. 

 

3.4 Uvažované množství spotřeby energií ZS v rámci řešených TE 

Výpočet maximální potřeby vody pro ZS (betonáž základových patek a pasou) 

Ošetřování betonu: Ošetřování betonu 

Patky + pasy  (118,875m3+67,511m3) / 2 dny=93,2m3 
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Mytí vozidel: 

Autodomíchávač  Man(5m3)=19 x 

Čerpadlo na beton Cifa =1x 

Potřeba vody pro provozní 
účely: 

Množství m3 Střední norma 
[l/m3] 

Potřeba vody [l] 

    

Ošetřování betonu 93,2 200 18640 

Mytí vozidel 20 Ks 1200 24000 

Mezisoučet A 42640,00 

Potřeba vody pro hygienické a 
sociální účely: 

Množství 
pracovníků 

Střední norma 
[l/prac.] Potřeba vody [l] 

Hygienické účely 12 40 480,00 

Sprchování 12 45 540,00 

Mezisoučet B 1020,00 

Potřeba vody pro 
technologické účely: 

Množství m.j. Střední norma 
[l] 

Potřeba vody [l] 

Technologické účely(mytí 
pracovních pomůcek ) 

0,00 0,00 400 

Mezisoučet C 400 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) = (42640*1,6 + 1020*2,0 + 400*2,0) / (8*3600) = 
2,467 l/s 

Q = Qn + 0,2*Qn = 2,467 + 0,2*2,467 = 2,96 l/s -> DN 63 potrubí pro vodu 

 

Spotřeba 
vody Q l/s 

0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 

Jmenovitá 
světlost v mm 

15 20 25 32 40 50 63 80 100 

 

V blízkosti staveniště je hydrant,ale kvůli náhornímu protipožární zásahu  a zvýšení 
protipožární ochrany navrhuji  přívodní potrubí DN 80. 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

Vzhledem k časovému plánu a logické úvaze předpokládám možný současný provoz těchto 
zařízení (při výrobě a dopravě malty při murovaní 2 NP v Administrativní časti + montáž 
desek Ordexal +prací na střeše) :  

Strojní zařízení Štítkový 
příkon [kW] 

Počet 
zařízení [ks] 

Celkový 
příkon [kW] 

Ruční elektrické strojní zařízení 1,5 10 15 

Kontinuální míchačka M tec 4 1 4 

Dopravní zařízení F 140 4 1 4 

Mezisoučet P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 23 

Vnit řní osvětlení + vytápění Příkon světla 
[kW/m 2] 

Osvětlené 
plochy [m2] 

Celkový 
příkon [kW] 

Administrativa 0,020 3*15 = 45 0,9 

WC, sprcha 0,006           15 0,09 

Výtápění 2,9 4 11,6 

Ohřev vody  2,5 1 2,5 

Mezisoučet P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení + vytápění 15,09 

P = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2)1/2 = 1,1*((0,5*23 + 0,8*15,09)2 + (0,7*23)2)1/2 

1,1*(539,26+243,67) 1/2 

P = 30,77 kW; 

1,1- koeficient ztráty ve vedení 

0,5- koeficient současnosti el. motoru 

0,4- koeficient současnosti vnitřní osvětlení 

3.5 Údaje o dopravních trasách 
Objekt se nachází u sjezdu z rychlostní silnice 53 na ulici Dobšice (tah Znojmo – Pohořelice). 
Příjezd do prostoru staveniště je zajištěn uzamykatelnou branou v severní časti staveniště 
z ulice Vlková. Tento příjezdový prostor umožňuje dopravní napojení po celou dobu 
výstavby. Pojezd vozidel bude zajištěn spečenou plochou (štěrkem makadam. Poloměr 
zatáčky pro příjezd i výjezd  na staveniště je 15 m Poloměry vyhovují všem navrženým 
vozidlům pro řešené technologické etapy. Vytěžená zemina/hornina bude odvážena na 
skládku v Dyjích , která je vzdálena cca.4 km od staveniště. Dodávku betonu bude 
pravděpodobně zajišťovat místní betonárna Znojmo beton a.s., která se nachází nedaleko 
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realizovaného objektu. Celkový přístup vozidel na staveniště z hlediska širších vztahů a bodů 
zájmu je řešen v C2.4 Širší dopravní vztahy. 

3.6 Koncepce vertikální dopravy 
Vertikální doprava bude v rámci řešených technologických etap zajištěna autojeřábem 
Liebherr LTM 1055.3.2 a autojeřábem AD 20T  Detailní prostorové umístění navrženého 
autojeřábu je popsáno ve výkrese C2.5 Zařízení staveniště a Technologickém předpisu 
provádění montovaných konstrukcí. 

3.7 Zabezpečení sociálního zařízení staveniště 
Sociální zařízení staveniště bude zajištěno ZS buňkou pro hygienické a sociální účely v rámci 
buňkoviště a chemickým záchodem TOI TOI ve  východní části staveniště, jak bylo uvedeno 
výše. Rozsah tohoto zařízení odpovídá podmínkám potřeb pracovníků vzhledem k časovému 
a věcnému plánu postupu výstavby řešených technologických etap. Jako buňky pro 
hygienické a sociální potřeby je navržen sanitární kontejner CONTAINEX 10, které má 
vybavení 1 záchodovú mísu, 1 pisoárové stání, 2 umývadla a 1 sprchový kout. Ubytování 
pracovníků a stravování formou společného výdeje stravy se v prostoru staveniště neuvažuje. 
Toto je řešeno pomocí vyhrazených buněk jako denních místností pro vlastní stravování. Pro 
tyto hygienické a sociální buňky bude zajištěn každodenní úklid, především toalet. Zdravotní 
péče je dostupná ve Fakultní Znojmskej nemocnici, která je vzdálena cca. 6,7km od 
staveniště.(B) 

 

 

4. Výpočet nákladu na zařízení staveniště 
Výpočet nákladu na zařízení staveniště pro etapu hrubé stavby (ceny s DPH) 
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                                                                                                   Spolu:                671 700 Kč 

Název 

 

Mern. 
jednotka 

Cena za 

1 
jednotku 

Počet 

 měsíců 

 

Kč 

Ceny za přípojky  

Přípojka vody 31 1400  43400 

Přípojka splaškové kanalizace 44 2000  88000 

Přípojka elektřiny 36 1100  39600 

Staveništní rozvaděč 1 5000  5 000 

Dočasné objekty staveniště 

Obytný kontejner 2 2500 4 20000 

Sanitární kontejner 1 5000 4 20000 

Skladový   kontejner 3 2700 4 32400 

Kancelářsky kontejner 1 2600 4 10400 

Nakládka vykládka kontejnerů 
v distribuční firmě 

7 4000  28000 

Mycí centrum 1 9000 4 36000 

ToiToi 1 2000 4 8000 

Zpevněné plochy: Náklady sou zahrnuty v propočtu podle THU SO 03 

Oplocení staveniště: Náklady sou zahrnuty v propočtu podle THU SO 09 

Značky 6 4000  24000 

Hasicí přístroj 7 2500  17500 

Nájem kontejnerů na svoz odpadů: 

kontejner 1 2000 2 2000 

Manipulace+dopr 1 1000 4 4000 

Likvidace odpadu    3000 

Náklady odhadované na provoz objektů zařízení staveniště: -  spotřeba elektřiny v 

buňkách na osvětlení, provoz spotřebičů, osvětlení, vytápění, spotřeba vody: 

Měsíční odhad 1 15 000 4 60 000 

Náklady na ostrahu: Náklady celkem: 4 měsíců x 30 dní x 16 hod x 120 Kč/hod 

 1 57600 4 230400 
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5. Podmínky a návrhy na provádění stavby 
 

5.1 Opatření při provádění stavby 
Staveniště řešeného objektu výrobní a skladovací haly bude po celém svém obvodu 
zabezpečeno oplocením do výšky 2,0 m s uzamykatelnou přístupovou bránou. Ohraničení 
staveniště oplocením je patrné z výkresů zařízení staveniště a bude vyhotovené ještě před 
začetím budovaní stavebního objektu SO01 a SO02 jako samostatní objekt SO09-Oplocení. 
Mimo pracovní dobu bude přístupový vjezd uzamčen a prostor staveniště bude střežen 
vybranou bezpečnostní agenturou před vnikem nepovolaných osob, krádeží a poškozování 
věcí.  

Realizace technologických etap provádění zemních prací , základových a zdených a 
montovaných konstrukcí.bude plně prováděna v souladu s projektovou dokumentací, 
technologickými předpisy, kvalitativními požadavky na stavbu a s ohledem na bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků, která je podrobně zpracována v C1.10 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci.  

Provoz na staveništi se bude řídit následujícími zákony, nařízeními a vyhláškami: 

• nařízením vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

• nařízením vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 

• zákonem 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

• nařízením vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

Dodržování těchto právních předpisů bude vyžadováno také od subdodavatelů, kteří se budou 
případně na stavbě pohybovat a provádět stavební nebo montážní práce. Obsluha strojů bude 
prokazatelně proškolená z práce s příslušnými strojními zařízeními a budou poučeni o 
bezpečnosti práce s nimi. Důraz bude kladen na obsluhu autojeřábu LTM 1055.3.2 vzhledem 
k dosahu jeřábového ramene mimo povolený prostor. Dodavatel zajistí, aby byli všichni 
pracovníci proškoleni o dodržování ustanovení požárních předpisů v souladu se zákonem o 
požární ochraně. 

Prostor vjezdu na staveniště bude jasně a viditelně označen výstražnou tabulkou, která 
zakazuje vstup nepovolaným osobám na staveniště. Toto omezení bude řešeno značkou C 7b 
„Konec stezky pro chodce“ dle zákonu č. 30/2001, Sb. a informační tabulí, která vyzve 
chodce k přejití na druhou stranu ulice. Vjezd na staveniště bude onačen dle nařízení vlády č. 
11/2002 Sb. označen značkou B 30 „Zákaz vstupu chodcům“ a značkou B 1 „Zákaz vjezdu 
všech vozidel“ s informační značkou „Mimo provoz staveniště“ (viz zákon č. 30/2001, Sb.).. 
Ve vchodu do ZS buněk bude osazena tabulka s telefonními čísly na zdravotní službu, 
hasičský záchranný sbor, policii ČR, plynárny, vodárny, teplárny, dodavatele elektrických 
energií. 
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5.2 Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Konstrukce a materiály užité v řešených technologických etapách musejí splňovat požadavky 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. Realizace všech technologických etap se bude řídit dle zákonu č.166/1999 
Sb. o životním prostředí, zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášky č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, zákonu č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákonu 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Technický stav navržených stavebních strojů užívaných dodavatelem či subdodavatelem bude 
splňovat podmínky výrobce na provoz strojního zařízení. V případě pochybností o dobrém 
technickém stavu strojního zařízení bude stroj odstaven a zajištěn proti úniku nebezpečných 
látek jako je olej či pohonné hmoty. 

5.3 Lhůty výstavby a předpokládaný termín realizace hrubé stavby 
Zahájení provádění prací:                           13.3.2012                                                  

Ukončení provádění prací      12.7.2012                                      

     

Podrobný časový plán realizace stavebných objektu je řešen samostatně ve výkresu C1.1 
Časový plán stavby.Podrobný časový plán realizace řešených technologických etap je řešen 
samostatně v dokumentu C1.2 Časový harmonogram. 

 

 

6. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Stavby staveniště vyžadující ohlášení jsou Kancelářský kontejner CONTAINEX   

Obytný kontejner užitý jako šatna pro dělníky CONTAINEX TYP1 a Sanitární kontejner 
CONTAINEX  10 

 

7. Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 
Během výstavby budou používaný stroje v náležitém technickém stavu, tak aby nemohl nastat 
únik jakýchkoliv ropných látek, které by mohly znečistit pudu nebo podzemní vodu. Veškeré 
nakládaní s odpady bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a platnými vyhláškami 
ministerstva životního prostředí č.295/2005 Sb. A č. 383/2001.Odpady budou na staveništi 
tříděny a skladovány v odpadových kontejnerech,které budou na staveništi uloženy,poté 
budou odváženy a likvidovány pouze v zařízeních k tomu určených.Sběrný dvůr pro svoz 
odpadu se nachází ve městě Znojmo na ulici Družstevní ,skládka i spalovna se nachází 
v okrajové části  města. 

Během výstavby nebude docházet k znečisťování ovzduší. 
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Sběrný dvůr pro svoz odpadu(A): 

 

Odpady vzniklé při výstavbě: 

 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 

Odpadu 

Zpusob 

Likvidace 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N Spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové a mazací oleje N Spalovna 

13 07 02 Motorový benzín , nafta N Spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Skládka 

15 01 10 Obaly obsahujíce zbytky neb. látek  N Spalovna 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 02 Kabely O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O Skládka 

17 06 04 Izolační materiál O Skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 03 99 Komunální odpad O Skládka 

N-nebezpeční 

O-ostatní odpad 
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8. Stavební právní předpisy 
 

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

• nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

• nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu 

• zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

8.2 Environment 

• zákon č.166/1999 Sb. o životním prostředí 

• zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 

• vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

• zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

• nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

8.3 Ostatní právní předpisy 

• zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

9. Literatuta 
[1] Zákony a právní normy [online]. 1998-2012. Dostupný z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/> 

[2] MMR ČR [online]. 2012. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/ 

[3] Veřejná správa [online]. 2003-2012. Dostupný z WWW: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place> 

[4] Mapy [online]. 1996-2012. Dostupný z WWW: http://www.googlemaps.cz/ 

[5]: www.containex.sk 
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1. Využití jeřábu počas hrubé stavby : 

Činnosti při nimž je potřeba využití jeřábu 
 
 
Montáž sloupu 

 
Spolu:           634,105 109,18 272,9415  
  98         (m) (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1KS   1378 Kč 0,545 751,01 Kč  
  98KS       53,41 73599 Kč  

 

Montáž kalichu 

 

Spolu:             44,64 111,615 
  84           (m3) (t) 
 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1KS   1378 Kč 0,3855 531,22 Kč  
  86KS       33,153 45685 Kč  

 

Montáž základových nosníku 

 
Spolu:           41,5 32,55 81,384  
  63         (m) (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1 KS   1378 Kč 0,307 423,05 Kč  
do 1,5t 49 KS       15,043 20729 Kč  
  1 KS   1378 Kč 0,4 551,2 Kč  
do 3 t. 11 KS       4,4 6063,2 Kč  
  1 KS   1378 Kč 0,4507 621,06 Kč  
do 5 t. 3 KS       1,3521 1863,2 Kč  
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Montáž parapetních nosníku 

 
Spolu:           42,74 28,341 68,8797  
  72         (m) (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1KS   1378 Kč 0,307 515 Kč  
do 1,5t 62KS       19,034 31930 Kč  
  1KS   1378 Kč 0,4 551,2 Kč  
do 3t. 6KS       2,4 3307,2 Kč  
  1 KS   1378 Kč 0,4507 621,06 Kč  
do 5 t. 4 KS       1,8028 2484,3 Kč  

 
 
 
 
Montáž prúvlaku 

 
Spolu:           165,914 414,785  
  97         (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1 KS   1378 Kč 0,322 443,72 Kč  
do 3 t 11 KS       3,542 4880,9 Kč  
  1KS   1378 Kč 0,444 611,83 Kč  
do 5t. 63KS       27,972 38545 Kč  
  1 KS   1378 Kč 0,57 785,46 Kč  
do 8t. 20 KS       11,4 15709 Kč  

 
 
 
 
Montáž schodiskových časti 

 
Spolu:           3,78 9,45  
  4         (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1 KS   1378 Kč 0,244 336,23 Kč  
  4 KS       0,976 1344,9 Kč  
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Montáž stužidel 

 
Spolu:           25,4201 63,55025  
  57         (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1KS   1378 Kč 0,322 515 Kč  
  57KS       18,354 29355 Kč  

 
 
 
 
 
Montáž panelu Spiroll 

 
Spolu:           111,1889 277,97229  
  25         (m3) (t)  

 
JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  Liebherr LTM 1055 3.2 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1KS   1378 Kč 0,24 330,72 Kč  
  20KS       4,8 6614,4 Kč  
  1KS   1378 Kč 0,2 275,6 Kč  
  5KS       1 1378 Kč  

 

 

Montáž stěnových panelú Kingspan 

JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  AD 20T 
MJ MNOŽSTVO JED.CENA Sh CELKOVA CENA  
  1m2   865 Kč 0,05 43,25 Kč  
  2069m2   103,45 89484,25 Kč  

 

Jiné práce při niž je potřeba jeřábu-doprava materiálu (cihly na 2NP,izolaci, montáž světlíku) 

JEŘÁB MOBIL.NA AUTOPODVOSKU  Liebherr LTM 1055 3.2 

JED.CENA počet dni 
CELKOVA 
CENA    

11024 Kč 10 110 240 Kč  
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SPOLU ZA POUŽIVANI ATOJEŘÁBU Liebherr LTM 1055 3.2   
          382,1 SH 483212,9902 KČ  

47,76 DNI  (PŘI 8 HODINOVEJ PRAC. SMENE)  
2,388 MĚSICU (PŘI 20 PRAC.DNI V 1 MĚSICI)  

 

 

 

Kuly velikému rozměru objektu výrobní a skladovací haly a k její  pokrytí je navrhnut jeřáb 
Liebherr 420 EC (viz výkres průkaz zvedacího mechanizmu C 2.7) 

 

JEŘÁB 420 EC KČ/MĚSÍC 
POČET 
MĚSICU SPOLU 

PRONÁJEM    140 000 3 420000 KČ 
DOPRAVA         60000 KČ 
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ JEŘÁBU     55000 KČ 
ZŘÍZENÍ A ODSTRANENÍ NÁJEZDU PRO JEŘÁB  20000 KČ 

 
SPOLU ZA POUŽIVANI JEŘÁBU 420 EC       
              555 000 KČ  

 
 

2. Vyhodnocení 

 
Z předběžných výpočtu bude radši vertikální doprava v rámci řešených technologických etap 
zajištěna kombinaci autojeřábem Liebherr LTM 1055.3.2 a autojeřábem AD 20T  

Autojeřáb Liebherr LTM s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je 
určený pro střední stavební a montážní práce. Autojeřáb bude použit  zejména  při montáži 
skeletu a montovaných  konstrukcí,při zvedání palet cihel Porotherm na vyzdívání, jako aj  
zvedaní pásů izolace a hydroizolace  přo střechy 

Autojeřáb Liebherr LTM s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je 
určený pro střední a lehké   stavební a montážní práce. Autojeřáb bude použit zejména při 
montáži obvodového  pláště  a  při  zařizovaní staveniště. 
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Stavba byla rozdělená do 10 stavebních objektů. Jedná se o  

SO 01 – výrobní hala + skladovací hala 

Cena objektu: 47 129 043 Kč Zahájení výstavby: 13.3.2012 Ukončení výstavby:30.7.2012 

SO 03 - komunikace a zpevněné plochy 

Cena objektu: 3 090 016 Kč Zahájení výstavby: 13.3.2012 Ukončení výstavby:12.7.2012 

SO 04 – přípojka plynu 

Cena objektu: 97 675 Kč Zahájení výstavby: 13.3.2012 Ukončení výstavby:26.3.2012 

SO 05 – přípojky splašková kanalizace 

Cena objektu: 230 342 Kč Zahájení výstavby: 13.3.2012 Ukončení výstavby: 5.4.2012 

SO 06 – přípojka vodovodu 

Cena objektu: 101 410 Kč Zahájení výstavby: 13.3.2012 Ukončení výstavby:1.4.2012 

SO 07 - přípojka NN 

Cena objektu: 126 336 Kč  Zahájení výstavby: 13.3.2012 Ukončení výstavby:22.3.2012 

SO 08 – venkovní osvětlení  

 Cena objektu: 376 129 Kč  Zahájení výstavby: 6.7.2012  Ukončení výstavby:30.7.2012 

SO 09 – Oplocení 

Cena objektu: 1 028 643 Kč Zahájení výstavby: 24.2.2012 Ukončení výstavby:12.3.2012 

SO 10 – sadové úpravy 

Cena objektu: 674 786 Kč Zahájení výstavby: 16.7.2012 Ukončení výstavby:30.7.2012 

 

 

 

 

 

Pomocí rozpočtového programu Buildpower společnosti RTS a.s. byl proveden propočet dle 
THU podle Jednotlivých stavebních objektů. 

Dohodnutá doba výstavby je 6  měsíců a finanční náklady dle rozpočtu jsou 52 784 792 Kč. 
Stavební práce budou zahájeny 24.2 roku 2012 vybudováním oplocením staveniště.  

13.března začne probíhat práce na Výrobní (SO 01) a skladovací (SO02) hale , přípojky 
plynu, přípojky splašková kanalizace, přípojky vodovodu ,přípojka NN a časti komunikací a 
zpevněných ploch –hlavně pro vybudovaní častí komunikaci pro staveništní dopravu která 
bude pozdě  použita  na zpevněné plochy výrobní a skladovací haly.4.6 pak bude pokračovat 
dostavba komunikaci a zpevněných ploch. 

V červenci taky budou probíhat  práce na venkovním osvětlení a na sadových úpravách aby 
byla stavba dokončena 30.7 2012. 
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Časový plán je zpracován programem MSProject . Harmonogram je rozdělen na stavební 
objekty. Kromě časového plánu výstavby jsou v harmonogramu znázorněny finanční náklady 
výstavby .V harmonogramu hrubé stavby  výrobní a skladovací haly  jsou znázorněny 
finanční náklady a počet pracovníků.  

Měsíční finanční průběh je znázorněn v grafu č.l Finanční harmonogram. 

Součtový finanční průběh výstavby je znázorněn v grafu Č.2 Součtový finanční 
harmonogram. 

Průměrný měsíční počet pracovníků je znázorněn v grafu Č.3 Průměrný počet pracovníků 

Výpis profese a množství nákladu na mzdy  je znázorněn v tabulce Limitka profesí. 

Časový a finanční plán stavby je znázorněn ve výkrese C2.1 

Časový a finanční plán hrubé stavby je znázorněn ve výkrese C2.2 

 

 

 

 

1. Finanční harmonogram hrubé stavby : 
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2. Součtový finanční  graf hrubé stavby 

 
 

 

3. Průměrný počet pracovníků hrubé stavby 
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4. Limitka profesi 
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1. Autojeřáb Liebherr LTM 1055 3.2 

Autojeřáb Liebherr LTM s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je 
určený pro střední stavební a montážní práce. Autojeřáb bude použit  zejména  při montáži 
skeletu a montovaných  konstrukcí,při zvedání palet cihel Porotherm na vyzdívání, jako aj 
pásů izolace a hydroizolace  přo střechy 

 

 Autojerab 

 

 

 

 

 

         

   Graf únosnosti jeřábu: 

 

 

 

Délka výložníku s nástavci (mm) 37600 

Max. zdvih jeřábového háku (t) 55 

Výkon motoru (kw) 208 

Max. dopravní rychlost (km/h) 70 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Autojeřáb Liebherr                                                 
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2. Autojeřáb AD 20T 

Autojeřáb Liebherr LTM s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je 
určený pro střední a lehké   stavební a montážní práce. Autojeřáb bude použit zejména při 
montáži obvodového  pláště  a  při  zařizovaní staveniště 

 

 Autojerab 

 

 

 

         

 Graf únosnosti jeřábu:  

 

 

 

Technické parametry:   

Délka (mm) 9400

Šírka (mm) 2500

Výška (mm) 3850

Celkova hmotnosť(kg) 23630

Nosnosť(kg) 20000

Délka výložníku s nástavci (mm) 27800

Max. zdvih jeřábového háku (mm) 29000

Výkon motoru (kw) 208

Max. dopravní rychlost (km/h) 70

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Autojeřáb AD 20T                                                 
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3. Nákladní automobil Tatra T815 

Pro horizontální přesun hmot a stavebních dílců byl navržen nákladní automobil Tatra T815-
220S25  a Tatra T815-220N25 k potahu valníku Goldhofer STN-L 4   

 

Technické parametry Tatry T815-220N25: 

Zatížení v místě točnice  18,5 t 

Max.celk.hmotnost vozidla  28,5 t 

Max.celk.hmotnost soupravy  75,0 t 

Rozvor     3,44 m 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Tatra T815                                                 

 

Technické parametry Tatry T815-220R45: 

Užitečné zatížení   11,1 t 

Max.celk.hmotnost vozidla  19,0 t 

Max.celk.hmotnost soupravy  42,0 t 

Rozvor     3,7 m 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Tatra T815                                                 

 

Technické parametry Tatry T815-220N25: 

Zatížení v místě točnice  18,5 t 

Max.celk.hmotnost vozidla  28,5 t 

Max.celk.hmotnost soupravy  75,0 t 

Rozvor     3,44 m 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Tatra T815                                                 
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4. Valník Goldhofer STN-L 4 

 

Valník tažený nákladním automobilem Tatra T815-220N25  je určen především k přepravě 
buněk zařízení staveniště. 

Technické parametry: 

Délka     13,5 m 

Šířka     3,0 m 

Nosnost    52,0 t 

 
 
 

 

Doba nasazení stroje: 
                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Valník Goldhofer                                                 

 

 

5. Rypadlo Cat T305 

Rypadlo je navrženo k odtěžení zeminy a na nakládaní vytažené zeminy na Tatru 815T 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru                                 124 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah     6,36 / 9,6 m 

Objem lopaty                                  0,38 -1,26 m3 

Provozní hmotnost [t]                    18,2 - 20,1 t 
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Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Cat T305                                                 

 

6. Vibra ční válec zemní HAMM:3414 HT  

 

Technické parametry: 

Celková délka: 5540 mm 

Celková šířka: 2140 mm  

Celková výška: 3100 mm  

Pracovní šířka: 2000 mm 

Maximální rychlost: 11,9 km/hod 

Provozní hmotnost: 14 240 kg 

Frekvence vibrací: 30/40 Hz  

Odstředivá síla: 256/215 kN 

Výkon: 100 kW 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Vibrační válec                                                 
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7. Čerpadlo na beton Cifa K41 XRZ 

Pro transport betonu z autodomíchávači na místo určení bude využito čerpadlo na beton Cifa 
K41 XRZ s čerpací jednotkou HPG 1808/1113 IF8 - IF9 a ramenem B5Z 41/36. 

 

 

Technické parametry čerpací jednotky: 

Maximální teoretický výkon       120 m3/h 

Maximální tlak na beton       53 bar 

Maximální počet zdvihů za minutu      24 1/min 

Rozměr válce (průměr x zdvih)      230 x 2 000 mm 

Kapacita násypky        550 l 

Hydraulický okruh        uzavřený 

Technické parametry ramene: 

Průměr potrubí        125 mm 

Max. vertikální dosah        40,1 m 

Max. horizontální dosah       35,8 m 

Min. rozkládací výška       8,15 m 

Otevírací úhel 1.sekce       90º + 2º 

Otevírací úhel 2.sekce       180° 

Otevírací úhel 3.sekce       180º 

Otevírací úhel 4.sekce       240º 

Otevírací úhel 5.sekce       250° 

Úhel otáčení         370° 

Délka koncové hadice       4 m 
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Rozměry a dosah čerpadla: 

 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Čerpadlo na beton                                                 

 

8. Autodomíchávač MAN 32.363 

Pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované betonárny je navržen 
autodomíchávač MAN 32.363 8x4 o objemu 7,5 m3 

 

Technické parametry: 

Užitečné zatížení   18,75 t 

Max.celk.hmotnost vozidla  32,0 t 

Pohon     8 x 4 

Výkon motoru    267 kW 

Objem      5 m3 

Max. délka vozidla:                            8 700 mm 
Max. šířka vozidla:                             2 500 mm 
Max. výška vozidla:                           3 500 mm 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Autodomíchávač                                                 
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9. Kapsové silo . 

Na suchú zmes pro zálivku  sloupu ,a na maltu  pře 
murovani 

Celková objem: 12,5 m3 

Celková výška: 5600 mm  

Prumeř : 2400 mm  

Max.provozní tlak: 0-6 bar  

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Silo                                                 

 

10. Silostavač 

Silostavač bude použit pro dopravu materiálu na stavbu, 

Vlastní hmotnost: cca 3 900 kg 

Zdvihací síla staticky dimenzována na 20 000 kg  

Úhel klopení cca 98° 

 

 

 

 

 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Silostavač                                                 
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11. Kontinuální míchačka M-tec 
D30 

Slouží k mýchání suché maltové směsi s vodou. Lze ji 
pevně připojit ke konusu sila nebo ji použít k míchání 
balených směsí. 

Standardní míchací výkon: 30l/min m3 

Hnací motor : 4kW,400V,50Hz  

Rozměry: 1970x690x1077 mm  

Hmotnost: 220 Kg 

Max.provozní tlak: 0-6 bar  

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Kont.míchačka M-tec                                                 

 

12. Samohybná nůžková dieslová plošina H 18 SX 
HAULOTTE 

Samohybná nůžková plošina je využívána při pracích ve výškách. Pro potřeby stavby bude 
použita především k montování panelů  Kingspan a při montáži průvlaku a ztužidel. 

 

Průjezdná výška: 2250 mm 

Průjezdná šířka: 2960 mm (2110 mm) 

Délka: 4120 mm 

Max. výška dosahu: 18,0 m  

Max. stranový dosah: 1,0 m 

Max. nosnost: 500 kg 

Hmotnost: 7300 kg 

 

 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Hutnící pěch                                                 
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13. Hutnící pěch Hacker Neuson BS 70-2i Wacker 

K hutnění zásypu  vzniklé po odstranění bednění  

 

Technické parametry:    

Pohotovostní hmotnost 74 kg   

Výkon motoru 2,2 kW   

Práce jednoho rázu 95 J   

Rázový výkon 7001/min   

Pracovní výkon 210 m2/h   

Rozměr rázové plochy 280x330 mm  

Pěchovací hlouba 61 cm   

Síla rázu 15 kn  1.  

Rozměr  675x345x965 mm  

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Hutnící pěch                                                 

 

14. Vibrátor Lieversholland P14B 

K ošetření vibrováním čerstvé betonové směsi byl navržen vibrátor Lieversholland P14B 

Průměr hlavice 38 mm 

Hmotnost hlavice 3,4 kg/m 

Frekvence vibrování 12 000 p/min 

Síla vibrování 3 900 

Délka vibrátoru 2,5 m 

 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Vibrátor P14 B                                                 
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15. Svářečka KIT 309 

K spojováni montovaných častí skeletu 

Technické parametry: 

Rozměry: 2250 x 1430 x 3000 mm 
Napájecí napětí: 1 x 230V+20 (276V)-15 (195,5V) 
Proudový rozsah: 10 - 150 A 
Hmotmost: 5,8 kg   

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Svářečka                                                 

 

 

16.Dopravní zařízení F 140 

Pneumatické dopravní zařízení F140 společně s tlakovým silem tvoří výkonnou jednotku při 
zásobování zpracovatelských zařízení, jako je, suchým sypkým  materiálem. 

Kompresor: 140 m3/h 

Hnací motor : 4kW,400V,50Hz  

Rozměry: 1050x550x650mm  

Hmotnost: 230 Kg 

Doba nasazení 
stroje: 

                        Název stroje Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Dopr.zařízení F140                                                 
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1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: 

Výrobní areál firmy Perito  

Název řešeného stavebního objektu: 

SO 01 a SO 02 – Výrobní a skladovací hala v Znojme 

Místo stavby: 

Vlkova 669 02 .Znojmo  

Přehled pozemků dotčených stavbou: 

Parcela č. 1599,1600,1601,1615,1618, 1619, 1622 a 1642 

Smluvní účastníci výstavby: 

 

Objednatel:        Firma Perito s.r.o 

Dyje 163  

Znojmo 669  

 

Generální projektant:      Stavoprojekt Praha a.s. 

Benešova 120 00 Praha 2 

 

Zhotovitel stavby:      Metrostav Development a.s 

                                                                                  Koželužská 5/2246, 180 00 Praha 8 

 

 

 

 

 Obecný popis stavby  
Řešený objekt Výrobní areál firmy Perito je situován na místo parcely č. 1616 a 1617 vedle 
ulice Vlková ,  které se nachází západně od ulice 5. května (silnice R408) .  Areál je situován 
do výrobní zóny.Výrobní a skladovací  hala je navržena jako samostatný funkční celek, který 
bude užíván k výrobním a skladovacím funkcím firmy Perito. Objekt je navržen jako 
montovaná železobetonová konstrukce.  

 

 

 

 

2 .Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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Tato zpráva BOZP informuje jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci dle platných zákonů a nařízení vlády. Zpráva se zaměřuje především na řešené 
technologické etapy – tj. provádění zemních prací ,provádění ŽB montované konstrukce  a 
zďení 

Zpráva BOZP vychází zejména z uvedených právních předpisů: 

• nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

• nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu 

• zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 

3. Požadavky na zajištění staveniště 
 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrženi následujících zásad: 

 

� Výrobní areál firmy Perito musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m., 

� nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 

osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

�  nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

 

Zhotovitel 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 (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek ) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami (Vyhláška č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 
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176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.), provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Přístup na jakoukoli plochu, která není 
dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými 
prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 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. 

 

3 .Vyhodnocení bezpečnostních rizik 
 

3.1 Vyhledávaní rizik 

 
V souladu s ustanovením zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § 102 je povinností 
zaměstnavatele vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a činit opatření k jejich ochraně a s těmito riziky seznamovat 
zaměstnance. Na základě zákonných předpisů byl přijat následující systém bodového 
hodnocení identifikace nebezpečí. 

Cílem tohoto hodnocení je zvládnutí příslušných rizik v podmínkách firmy, což je složitý a 
náročný problém. Pro hodnocení řady činností a technologií jsou představující zvýšená rizika 
v prostoru i času značně variabilní a mohou se měnit v závislosti na druhu a místě 
Prováděných činností i v průběhu pracovní směny. 

Nezbytným krokem pro zvládnutí tohoto úkoluje identifikace všech závažnějších nebezpečí 
vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení resp. uvedení stávajících a 

plánovaných bezpečnostních opatření v rámci prevence rizik. 

Aby bylo možno plnit ustanovená § 103, odst. l, písm. f) zákoníku práce, podle kterého má 
zaměstnavatel zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech 
dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména 
formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 
působením těchto rizik je výhodné využívat přehledné tabulky k hodnocení rizik. 
Dokumentace hodnocení rizik, zejména pokud se týká činností, má sloužit jako důležitý 
podklad při zpracování technologických postupů a dále pro vzájemnou informovanost 
zaměstnavatelů. 

3.2.Posuzování rizik: 
Posuzování rizik, včetně identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření je zpracováno tak, 
aby: 

a) jim vedoucí zaměstnanci rozuměli 

b) je mohli využívat, protože mají za povinnost průběžně hodnotit rizika a činit opatření k  .   
nápravě při své každodenní kontrolní činnosti ve smyslu zákoníku práce 
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c) všechna významnější rizika byla pod kontrolou. 

Nejvyšší pozornost je nutno samozřejmě věnovat těm zdrojům rizik, které představují vysoké 
nebezpečí ohrožení. Pozornost je nutno samozřejmě věnovat i těm zdrojům rizik, které 
představují zvýšenou pravděpodobnost vzniku ohrožení zaměstnanců a těm, které mohou 
způsobit závažné následky, což umožňuje tato dokumentace posuzování rizik. Jedním ze 
základních principů k novému řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Podle rámcové 
směrnice 89/391/EEC zahrnuté do novely zákoníku práce je zásada, že pro dosažení dobré 
úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nestačí dodržovat bezpečnostní předpisy, ale je 
nutné zavést aktivní prevenci do organizace a řízení práce včetně pracovních podmínek a to 
zejména formou posuzování rizik a realizaci souhrnného Procesu analýzy, kontroly a řízení 
rizika. Vyhodnocení rizik resp. nebezpečí a ohrožení je provedeno pomocí jednoduché 
metody. 

Pomocí této bodové metody se vyhodnocují rizika ve třech položkách a to s ohledem na: 

                pravděpodobnost ohrožení (P) 
 
                pravděpodobnost následků - závažnost (N) 
 
                názor hodnotitelů (H) 

 

Odhad pravděpodobnosti (P), se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je 
stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je 
zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 
 

1 nahodilá 
2 nepravděpodobná 
3 pravděpodobná 
4 velmi pravděpodobná 
5 trvalá 

 
 
 
Rovněž pro stanovení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí, je stanovena 
stupnice od 1 do 5. 
 

1 poškození zdraví bez pracovního úrazu 
2 absenční úraz (s pracovní neschopností)  
3 vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
4 těžký úraz s trvalými následky 
5 smrtelný úraz 

 
 
V položce H se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených osob, čas, působení 
ohrožení, pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí, provozní praxe, činností a procesů, 
odůvodněnost předpokládat chyby pracovníků, nezkušenost při vykonávání občanských 
pracovních činností, odloučenost pracoviště, možnost výkonu řádného dozoru, úroveň 
kvalifikace, zkušeností a individuálních schopností zaměstnanců, stáří a stav technologických 
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zařízení, objektů apod., možnost zajištění první pomoci, případně i další vlivy potencující 
riziko. V této položce je rovněž užito klasifikace stupni od 1 do 5. 
 

1 zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
2 malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
3 větší vliv na míru ohrožení a nebezpečí 
4 velký a významný vliv na míru ohroženi a nebezpečí 
5 více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 

 
 
 
Celkové hodnocení rizika se následně vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel míry  
rizika- mR 
 
 mR=P x N x H 
 

mR >100 velmi vysoké riziko, zastavit činnost 
mR 50 - 100 vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostníopatření 
mR 10 – 50 riziko, potřeba nápravné činnosti 
mR 3 - 10 možné riziko, zvýšit pozornost 
mR <  3 riziko možno přijmout 

 
   
Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika a 
prioritu bezpečnostních opatření. Při stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik je 
možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.), přičemž celkové hodnocení míry 
rizika (R) pak může být následující: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I -  Nepřijatelné riziko: velmi vysoké riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, 
nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných 
opatření a nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena 
nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 
 
 
II - Nežádoucí riziko: vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatřen 
snižujících riziko na přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. 
Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho 
další vyhodnoceni, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro 
stanoveni potřeb a dosažen zlepšení a snížení rizika. 
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III- mírné riziko: i když urgentnost opatření není tak závažná jako u rizik kategorie II, je 
zpravidla nutnost bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí 
vedení podniku. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném 
časovém období. 
 
 
IV- akceptovatelné (přijatelné) riziko: riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit 
náklady na případné řešení nebo zlepšení. V případě, že se nepodaří provést technická 
bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření 
organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. 
 
 
V-bezvýznamné (zanedbatelné riziko): není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se 
však o 100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká 
organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. 
 
 
 
Části  OPATŘENI  jsou stanoveny příklady běžných, standardních opatření ke snížení rizika 
tak, aby riziko bylo akceptovatelné. Jde např. o organizační opatření a opatření vyplývajíc z 
příslušných bezpečnostních předpisů, návodu k používám apod. 
V tabulkách nejsou většinou uváděna jako opatření „seznámení pracovníků, instruktáž či 
jejich „školení", protože tato výchovná opatření jsou považována za samozřejmá. 

 

 

 

 

3.2.Zdroje rizik: 
 

 

Zdroj rizika Identifikace  

Nebezpečí -
příčina 

 

Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika 

Opatřeni: 

  P N H mR  

Stavenište 

staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace 
-pohyb 

Propíchnutí 
chodidla hřebíky a 
prořezání 
podrážky obuvi 
jinými 

2 2 2 8 *Včasný úklid a odstranění materiálů 
s ostrohrannými částmi (části 
bednění, vybouraný materiál s 
hřebíky apod.)  

*Používání OOPP (pracovní obuvi s 



119 

 

osob ostrohrannými 
částmi. 

pevnou podrážkou) 

staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace 
-pohyb 
osob 

Uklouznutí při 
chůzi po terénu, 
blátivých 
zasněžených a 
namrzlých 
komunikacích a 
na venkovních 
staveništních 
prostorách 

4 2 2 16 *Vhodná volba tras, určení a zřízení 
vstupů na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest, 

 *Jejich čištění a udržování v zimním 
období a za deštivého počasí  . 

*V zimním období odstraňovány 
námrazy, sněhu, protiskluzový posyp 

*Používání OOPP (pracovní obuvi 
s proti smykovou podrážkou) 

Působeni 

povětrnostn
ích a 

přírodních 
vlivů 

Prochladnutí 

pracovníka 

v zimním období 

při práci na 

venkovních 

nechráněných 

prostranstvích 

2 2 1 4 *Poskytnutí OOPP proti chladu a 
dešti (vlhkosti) 

* Podávání teplých nápojů . 

* Přestávky  v práci v teplé místnosti 

Zednické práce 

Zděné 

konstrukce, 
zdění 

Převržení 
nestabilně 
uložených 
předmětů 

(zárubní, oken, 

překladů, 

betonových 
výrobků, 

zařizovacích 
předmětů   a 
panelů) 

2 2 2 8 *správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci , 

*bezpečné ukládání materiálů na 
místech na to určených 

Zděné 
konstrukce, 
zdění 

Pád osazovaných 
překladů,přiražení
prstů zedníka při 
manipulaci se 
zdícím materiálem 
a při zdění 

3 1 1 3 *správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci , 

*bezpečné ukládání materiálů, 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volném okrají zdí a lešení, 
kde hrozí nebezpečí pádu 

*zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění na podlaze lešení  

*bezpečné zvyšování pracovního 
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místa tak, aby nebylo nutno provádět 
zdění ani jiné práce s rukama nad 
hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách. 

Zděné 

konstrukce, 

zdění 

*zborcení, zřícení 
zděných 
konstrukcí v 
důsledku porušení 
*pád zdiva na 
pracovníka 

2 2 1 4 *stanovení a dodržování 
technologických respektive 
pracovních postupů 

*vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba cihel, bloků a 
tvarovek) zajištění stability, pevnosti 
a tuhosti vyzdívaných konstrukcí 

Úpravy 

povrchů 

stěn 

* zasažení očí 

pracovníka 

(zedníka) 

vystříknutím 

řídké malty při 

omítání 

3 1 1 3 *správné zacházení s maltou (pokud 
možno tak, aby bylo minimalizováno 
nebezpečí vystříknutí malty)  

* použití OOPP k ochraně zraku 

Úpravy 
povrchů 
stěn a 
stropů 

*pořezání rukou o 
ostré hrany 
obkladů a dlaždic 

3 1 1 3 *správné pracovní postupy *použití 
OOPP (rukavice) 

Betonářské práce 

Betonářské 
práce 

* pád z výšky při 
manipulaci s 
bedněním 

2 2 2 8 
*vypracování detailní dokumentace 

pro složité 

Bednění 

*včasné řešení opatření proti pádu 

zaměstnanců 

*zajištění bezpečného přístupu a 

pracovního místa 

*zřízení pomocných pracovních 

podlah 

*včasné osazování zábradlí 

určení místa úvazu při použití 
osobního zajištění proti pádu 

Betonářské zřícení bednění 2 1 2 4 
*správné provedení bednění 
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práce zaručující jeho stabilitu 

*použití dostatečně únosných prvků 

*dostatečná únosnost podloží 

dobré roznesení váhy do podloží 

Betonářské 
práce 

* pád části 
bednění na 
zaměstnance 

2 1 1 2 
*dodržování technologických 

postupů pro montáž a demontáž 

bednění 

*při bednění z velkoplošných dílů 

postupovat podle pokynů výrobce 

*používat pouze nepoškozené díly 

*používat vhodné vázací prostředky 

  používání OOPP 

Betonářské 
práce * deformace 

betonové 

konstrukce 

2 2 1 4 
*ukládání armatury dle projektu 

*kontrola a přejímka uložené 

armatury vedoucím zaměstnancem 

*správné ukládání betonové směsi do 

bednění 

*dostatečné zhutnění uložené 

betonové směsi 

*ochrana betonu před působením 

povětrnostních vlivů 

*průkazné kontrolní zkoušky 

betonové směsi 

*odbedňování jen na pokyn 
vedoucího zaměstnance 

Kladení a osazování prvků/ruční vodorovná doprava 

Ruční 

vodorovná 

doprava 

*pád, uklouznutí 

pracovníka při 

dopravě 

3 2 2 12 
* úprava pojízdné plochy, vyrovnání 

a zpevnění manipulační plochy  
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stavebními 

kolečky 

materiálu *odstranění kluzkosti  

*nepřetěžování koleček 

Ruční 
vodorovná 
doprava 

*pád pracovníka 

po sjetí koleček 

mimo pojízdnou 

3 2 2 12 
*dodržování min. šířky 60 cm 

pojezdových konstrukcí a prvků  

*spolehlivé zajištění pojezdových 

ruční 
manipulace 

s 

materiálem 

*ztráta 

soudržnosti a 

rozpadnutí 

křehkého 

nesoudržného 

břemene, pád na 

nohu 

2 2 1 4 *kontrola stavu břemene, příp. 
zabezpečení poškozeného břemene 
před ruční manipulací 

ruční 
manipulace 

s 

materiálem 

*přetížení a 
namožení v 
důsledku zvedání 
přemisťování a 
manipulaci s 
břemeny 
nadměrné 
hmotnosti a 
chybného způsobu 
manipulace 

3 3 2 18 *správné způsoby manipulace  

*nepřetěžování pracovníků, 
dodržování hmotnostních limitů 

ruční 
manipulace 

s 

materiálem 

*pád břemene na 
nohu, naražení v 
důsledku 
vysmeknutí 
břemene z rukou 

2 3 2 12 *dodržování zákazu zdržovat se v 
pásmu možného nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem  

*dodržování zákazu narušovat 
stabilitu stohů, např. vytahování 
předmětů a prvků zespod nebo ze 
strany stohu 

 *dodržování zákazu vystupovat a 
šplhat po hranicích, po navršeném 
materiálu  

*požití pracovní obuvi s ocelovou 
špicí 

ruční 
manipulace 

s 

*Přiražení prstů o 
hranu dlaždic, 
obrubníků, 
betonových skruží 

2 3 2 12 *správné pevné uchopení materiálu 
*používání vhodných manipulačních 
pomůcek 

*používání OOPP (rukavice) 
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materiálem apod. 

ruční 
manipulace 

s 

materiálem 

*Otlaky 
kolen,zraněné 
kolenního kloubu 

2 2 1 4 *požívání - nákolenek, chráničů 
kolen 

 *hodnocení zdravotního stavu 

kladení a osazování betonových prvků/práce s ručním nářadím 

Práce s 
ručním 
nářadím 

*úrazy očí, 
střepinou, 
drobnou částicí, 
úlomkem, 

3 2 2 12 *požívání sekáčů, kladiv a plic bez 
trhlin a otřepů 

*požívání OOPP k ochraně zraku  

*požívání nepoškozeného nářadí s 
dobrým ostřím u sekáčů  

*pokud možno vyloučení práce nad 
hlavou 

 

Práce s 
ručním 
nářadím 

*vyklouznutí 
nářadí z ruky 

3 2 1 6 *nepoužívat poškozené nářadí  

*soustředěnost při práci, praxe, 
zručnost 

*udržování suchých a čistých 
rukojetí 

Práce s 
ručním 
nářadím 

*úder do ruky, 

*přimáčknutí, 

*podlitiny 

3 2 2 12 pevné uchycení násady 
*soustředěnost při práci, zručnost, 
praxe 

*dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí 

zajištění přiměřeného pracovního 
prostoru 

Práce ve výškách 

Práce a 
pohyb 
pracovníků 
ve výškách 
nad volnou 
hloubkou 

* pád osob z 
výšky 

2 3 3 18 *vybavení stavby konstrukcemi pro 
práce ve výškách (lešení, žebříky) 

*kontrola konstrukce lešení před 
zahájením stavby 

*konstrukce lešení 

*pravidelné kontroly konstrukce 
lešení 

*průběžně zajišťovat kolektivní 
zajištění volných okrajů stavby, kde 
je rozdíl větší než 1,5 m 

*zajišťovat zakrytí otvorů, prostupů 
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větších než 0,25 m zaklopení otvorů 
musí mít dostatečnou únosnost 

*pravidelně kontrolovat prostředky 
osobního zajištění 

*stanovení míst úvazu 

*nezasahovat do konstrukce lešení 
pracovníky bez oprávnění (průkaz 
lešenáře) 

*kontrola lešení po silných větrech a 
bouřkách 

*denní kontrola žebříků 

*vedení evidence žebříků 

*zajistit žebříky proti posunutí 

*při přesunu na jiné místo upevnění 
musí být pracovník stále zajištěn 
osobním zajištěním 

*v technologickém postupu nebo 
opatření musí být určeny vhodné 
prostředky osobního zajištění a místa 
ukotvení 

Práce a 
pohyb 
pracovníků 
ve výškách 
nad volnou 
hloubkou 

* pád z vratkých 
konstrukcí 

3 3 3 27 * zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro zvyšování 
místa práce 

Práce a 
pohyb 
pracovníků 
ve výškách 
nad volnou 
hloubkou 

*propadnutí a pád 3 3 4 36 otvory v podlahách zajišťovat 
dostatečně únosnými poklopy 

poklopy zajišťovat proti posunutí 

mezera mezi konstrukcí lešení a 
lícem objektu max. 0,25 m 

Práce a 
pohyb 
pracovníků 
ve výškách 
nad volnou 
hloubkou 

*Propadnutí a 
pád z dřevených 
lešení 

2 3 3 18 * výběr vhodného a kvalitního 
materiálu  

*kontrola prvků před osazením 

*spolehlivé zajištění podlah proti 
posunutí a pootočení 

*nepřetěžování podlah materiálem 
nebo soustředěním většího počtu 
pracovníků 

*seznámení pracovníků s únosností 
dřevěných podlah na lm2 
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 Práce a 
pohyb 
pracovníků 
ve výškách 
nad volnou 
hloubkou 

* pád materiálu z 
výšky 

3 3 3 27 *bezpečné ukládání materiálu na 
podlahy mimo okraj 

*zajištění záchytných stříšek nad 
vstupy do objektů 

*vymezení ochranného pásma pod 
prácemi ve výškách 

*zamezení vstupu do ochranného 
pásma 

*vyloučení práce nad sebou nebo 
zajištění nižšího 

 

Zemní práce 

Výkopy 

stavebních 

rýh 

* pád do výkopu 2 2 2 8 * ohrazení výkopu nebo zajištění 
výkopu 

proti pádu osob jinou nápadnou 
překážkou 

* zřízení bezpečných přechodových 
lávek 

Izolatérské práce Hydroizolační fólie 

Izolatérské 
práce 
Hydroiz. 
fólie 

*způsobení 
výparů na dýchací 
cesty - při 
svařování horký 
vzduchem 
vznikají exhalace, 
které jsou při 
vysoké 
koncentraci zdraví 
škodlivé  

3 3 3 27 *v případě svařování v uzavřeném 
prostoru zajistit dostatečné odvětrání 

Izolatérské 
práce 
Hydroiz. 
fólie 

*požár, popálení 3 3 4 36 *při manipulaci dodržovat příslušné 
protipožární předpisy 

 *skladování pouze ve vhodném 
skladu hořlavin 

*dodržování zákazu kouření a práce s 
otevřeným ohněm při práci 

Izolatérské 
práce 
Hydroiz. 
fólie 

*popálení 
pracovníka 

3 3 3 27 *při používání nářadí dodržovat 
pokyny 

 

Montážní práce 
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Montážní 
práce 

* špatné 

povětrnostní 

podmínky 

4 3 4 48 *důsledné používání technologického 
postupu 

*zastavení práce při špatné 
viditelnosti, při tvorbě námrazy a 
náledí, při větru větším než lOm/s 

*vhodné osvětlení pracoviště za 
snížené viditelnosti 

 

 * zborcení 
osazovaných dílů 

2 4 4 32 *vyloučení osazení vadných dílů 

*kontrola před uvázáním dílů 

*správný díl dle stavebního výkresu 

*kontrola vrchu a spodku 
osazovaného dílu 

*ajištění stability osazovaného dílu 

*kontrola správného osazení a 
ukotvení dílu 

 * pády z výšky 2 4 4 32 *zajištění pracoviště dle 
technologického postupu 

*provedení kolektivního zajištění 

*osobní zajištění 

*určení místa úvazu osobního 
zajištění 

*denní kontroly osobního zajištění 
před použitím 

*rozsah kontrol, časový 
harmonogram, určení 

*zaměstnance provádějícího kontrolu 
osobního zajištění se zápisem do 
dokladů dle pokynů k používání 

*používám vhodných a 
neporušených žebříku 

*zajištění stability žebříků 

*přístupová schodiště s osazeným 
provizorním zábradlím osvětlení 
přístupových cest 

 * pád 

přepravovaných 

dílců 

2 4 4 32 *platné vazačské průkazy 
zaměstnanců provádějících vázání a 
odvazování břemen 

*kontroly vázacích prostředků před 



127 

 

použitím 

*kontroly úvazových míst břemene 

*ukládání dílů tak, aby nedošlo ke 
zborcení stohu 

*neopírat díly o stavební konstrukce 

*ukládat pouze na pevný, rovný 
podklad 

*používat vhodných podkladů 

*používat vhodného zdvihacího 
zařízení s dostatečnou únosností 

*vazačzná váhu vázaného břemene 

*kontrola vhodného uvázání břemene 
a jeho ustálení 

*bezchybné navádění ukazováním 
nebo vysílačkou tak,aby nedošlo k 
nárazu do osoby nebo překážky 

Jednoduché a dvojité žebříky 

Jednoduché 
a dvojité 
žebříky 

*pád žebříku na 
zaměstnance 

2 2 1 4 *žebříky používat jen pro krátkodobé 
práce 

*zákaz práce s nebezpečným nářadím 

*žebřík zajistit proti posunutí a 
bočnímu vychýlení 

*pracovat na žebříku s chodidly 
vzdálenými od horního konce 0,8 m 
a více, u dvojitého 0,5 m a více 

Jednoduché 
a dvojité 
žebříky 

* pád osoby ze 
žebříku 

2 2 3 12 *žebříky udržovat v dobrém stavu 
nepoužívat poškozené žebříky na 
žebříku může pracovat, vystupovat a 
sestupovat pouze jeden pracovník 

*nemanipulovat s břemenem těžším 
než 20 kg 

*nevystupovat na nezajištěný nebo 
poškozený žebřík 

*minimální sklon žebříku je 2,5 : 1 1 

*při práci s chodidly výše než 5 m je 
pracovník povinen použít osobní 
zajištění 

*stupně žebříku zbaveny bláta a 
nečistot 

*podrážky pracovníka zbaveny bláta 
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a nečistot 

*vizuální kontrola žebříku před 
vstupem na něj 

 * převrácení jinou 
osobou 

1 2 2 4 *minimální obslužný prostor u paty 
žebříku 0,8 m při zasahování 
základny žebříku do komunikace 

*střežit prostor nebo ohradit 

*v případě špatné viditelnosti 
základnu osvětlit výstražnými světly 

 * prasknutí 
žebříku a pád 

2 2 1 4 *vizuální kontrola žebříku před 
každým použitím 

*minimálně lx ročně kontrola se 
zápisem do knihy žebříků 

*nemanipulovat s břemenem těžším 
než 20 kg 

*nepoužívat poškozené žebříky 

 * rozjetí a pád 

dvojitého 

žebříku 

2 2 1 4 *dvojitý žebřík musí být osazen 
řetízky 1 proti rozjetí 

ramen 

*ostatní jako u žebříků dřevěných 

vizuální kontrola žebříku před 
každým použitím 

Ruční nářadí 

Ruční 
nářadí 

* kontakt nářadí s 
rukou 

3 2 2 12 *používání vhodného typu nářadí 

*požívání vhodné velikosti a váhy 
nářadí 

*možnost výběru vhodného nářadí 
pro jednotlivý 

druh práce 

*nepoužívat vadné nářadí  

 * úrazy střepinou 3 2 3 18 * nářadí bez trhlin a otřepů  

*používat ochranné rukavice a brýle 

 * vypadnutí nářadí 
z ruky 

2 2 2 8 *používání nepoškozeného nářadí 

*pevné uchycení násady 

*zajištění proti vypadnutí 

*vhodná povrchová úprava úchopové 
části nářadí 
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 * pád nářadí 2 2 1 4 *neukládat nářadí na hranu pádu 

*při práci ve výškách zajistit nářadí 
proti pádu 

*používat brašny, poutka a opasky 

*nářadí na stole ukládat tak, aby 
nemohlo spadnout 

 * zranění při práci 
ve stísněném 
prostoru 

3 2 2 12 *pracoviště upravit a práci 
organizovat tak, aby byly zamezeny 
práce s rukama nad hlavou 

*používat ochranné rukavice a brýle 

 * zasažení 
spolupracovníka 
odlétající části 
materiálu 

3 3 3 27 *udržovat dostatečnou vzdálenost 
mezi pracovníky 

*používat ochranné brýle nebo štíty 

Mechanizované elektrické a pneumatické nářadí 

 * zranění obličeje 
a očí odletujícími 
částmi 

3 2 2 12 * používat ochranné brýle nebo štíty, 
OOPP 

 *zakousnutí nebo 
prasknutí vrtáku 

3 1 2 6 *připravenost na možnost zaseknutí 
nebo prasknutí 

*vypínač nářadí v naprostém pořádku 

*používání přídavných rukojetí 

*používat nářadí jen pro určené práce 

*opravy provádět po odpojení ze sítě 

 * vyklouznutí, 
vypadnutí nářadí, 
prasknutí nástroje 

2 2 1 4 *používat nářadí jen pro určené práce 

*udržovat rukojeti v suchém a čistém 
stavu 

* řádně upevnění vrtáku 

*nepřetěžování vrtačky,  

 * namotání oděvu, 
vlasů, rukavice 

2 3 3 18 *vhodné ustrojení pracovníka bez 
volně vlajících částí 

*seřizování, čištění a mazání pouze v 
klidu nářadí 

*nezastavovat rotující část nářadí 
rukou 

 * zasažení 

uvolněným 

2 3 3 18 *správné usazení a upevění nástroje 

*použití vhodného nástroje 
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nástrojem 

 * ohrožení 
pracovníka při 
práci nad hlavou 

3 3 3 27 *omezení práce s nářadím nad 
hlavou 

*používání předepsaných OOPP 

vhodné postavení pracovníka 

 * ohrožení 
vibracemi 

2 1 2 4 *bezpečnostní klidové přestávky 

řádný technický stav nářadí 

Rozřezávací brusky 

Rozřezávac
í brusky 

* zasažení očí, 
obličeje 

3 2 2 12 *používání sklopných štítů z 
netříštivého skla 

*používání brýlí popř. obličejového 
štítu 

 * roztržení 

brusného 

kotouče 

2 3 3 18 *správné skladování a zacházení s 
kotouči 

*vhodnost brusného kotouče 

*kontrola neporušenosti kotouče 

*provedení zkušebního chodu po 
upnutí 

*rovnoměrné opotřebování kotouče 

*správný pracovní postup při 
broušení 

*správnost a úplnost ochranného 
krytu 

 * zachycení 
pracovního oděvu, 
vlasů, šály apod. 

2 3 3 18 *vhodný pracovní oděv, OOPP 

správná manipulace a držení obrobku 

používání podpěrky 

 *Vznícení 
hořlavin 

2 3 3 18 *uložení rozbrušovačky na nehořlavé 
podložce 

*neřezat v blízkosti hořlavin 

 * pořezání 

řezacím 

kotoučem 

2 2 2 8 *správná funkce krytu kotouče 

*vypnutí rozbrušovačky při výpadku 
el. proudu 

*spolehlivé upnutí řezaného 
materiálu řez provádět mírným 
tlakem 

 poškození 1 2 2 4 * používání předepsaných OOPP 



131 

 

sluchu 

Svařování 

Svařování * požár 2 3 3 18 * kontrola pracoviště a odstranění 
hořlavých látek 

*vyhodnocení prostředí v okolních 
místnostech,zda nehrozí požár 
přenosem tepla 

*vyhodnocení obsahu hořlavých 
látek ve stavebních konstrukcích 

*vymezení prostoru dopadu žhavé 
strusky a horkého kovu nehořlavými 
stěnami 

*vybavení pracoviště min. 2 x PHP, z 
toho jedním práškovým 

 * popálení, 
oslnění druhých 
osob 

2 3 3 18 *nepřipustit přítomnost druhých osob 
v prostoru 

*sváření 

*ohradit prostor sváření nehořlavými 
zástěnami 

 * pád svářeče z 
výšky 

2 2 1 4 *místo sváření ve výšce zajistit 
kolektivním 

*nebo osobním zajištěním 

*kontrolovat úplnost kolektivního 
zajištění 

*kontrolovat  osobní zajištění před 
každým použitím 

*kontroly provádět podle pokynů 
výrobce 

*místo pod prací ve výšce zajistit 
proti vstupu druhých osob 

 udušení, zavřené 
prostory 

2 4 4 32 *písemný příkaz ke sváření 

odsávání zplodin 

*monitorování koncentrace 
škodivých látek větrání 

*osvětlení bezpečným napětím 

 * úraz 

elektrickým 

proudem 

2 3 3 18 *písemný příkaz ke sváření 

*Technologický postup montáže 

*ochrana před nebezpečným 
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dotykovým napětím 

*umístění svařovacího zdroje mimo 
obslužný prostor 

*neporušená izolace držáků elektrod 

*odizolované stojany, izolační 
podložky 

*ochrana kabelů proti mechanickému 
poškození 

*bezpečné napětí pro osvětlení 

*zákaz práce za deště 

 

 * acetylén, kyslík 2 2 1 4 *zamezení vytvoření výbušné směsi 

*kontrola těsnosti hořáku, hadic, 
ventilů, manometrů 

*pracovní oděv bez mastnot a 
znečištění 

*kontrola zahřívání tl. láhve 

*nepoužívat acetylenové láhve ve 
vodorovné poloze, náklon minimálně 
60° 

*láhve zajistit proti překlopení 

*po skončení svařování zavřít ventily 
tlakové soupravy 

*ve skladu oddělit prázdné a plné 
tlakové láhve a nasadit ochranné 
kryty ventilu 

*na dveřích skladu označit počet 
tlakových lahví a druhy plynů sklad 
dostatečně větrat 

umístit láhve v bezpečné vzdálenosti 
od zdroje tepla 

 * svařovací hadice 2 2 1 4 *nepožívat poškozené hadice 

*popraskané  hadice vyměnit 

*neutahovat hadice drátem 

*minimální délka hadic 5 m 

 * zneužití 

nepovolanou 

osobou 

2 2 1 4 * po skončení svářečských prací 
uložit soupravu 

*na určené místo a zajistit proti 
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zneužití 

elektrická zařízení na staveništi 

elektrická 
zařízení na 
staveništi 

zranění 
s elektrickým 

proudem 

2 4 4 32 * neodstraňovat zábrany a kryty, 
neotevírat přístupy k elektrickým 
částem zařízení 

*respektovat bezpečnostní sdělení 

*používat el. rozvaděče s 
proudovými chrániči 

*vyloučit činnosti, při nichž by se 
pracovník dostal do styku s napětím 
na vodivé kostře 

*odborné připojení a opravy 
přívodních kabelů 

*spoje odlehčovat v tahu 

*zabránit neodborným zásahům do 
elektroinstalace 

*šetrně zacházet s přívodními kabely 

*nevést přívodní el. kabely místy 
s nebezpečím jejich poškození 

*provádění kontrol a revizí (revize lx 
za 6 měsíců, 

*měřením izolačního odporu, 
měřením 

*přechodového odporu ochranného 
vodiče) 

*vedení záznamu o naměřených 
hodnotách 

*odstraňování zjištěných závad při 
revizích a měření 

*ochrana před nebezpečným 
dotykem nebo přiblížení k živým 
částem el. zařízení, 

*před nebezpečným dotykovým 
napětím, před škodlivým účinkem el. 
oblouku, 

*před nežádoucím vnikem cizích 
předmětů, vody, vlhka, plynů, 
prachu, par do el. zařízení 

*udržování volného prostoru a 
přístupu k hlavním vypínačům  
všichni pracovníci na stavbě musí být 
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seznámení s umístěním hlavních 
vypínačů a způsobem jejich vypnutí 
udržovat volný přístup a úklid před 
rozvaděči 

* správná ochrana el. rozvaděčů 

*před přemístěním strojního zařízení 
s pohyblivým el. přívodem stroj 
bezpečně odpojit vytažením vidlice 
ze zásuvky 

*vyhnout se používání  
prodlužovacích kabelů, 

*používat jen nejnutnější délku 
přívodů 

*i před použitím drobného el. nářadí 
se přesvědčit jeho řádném stavu, 
taktéž u el. strojů a el. zařízení 

*dodržovat podmínky práce v 
blízkosti el. zařízení - dodržovat 
ochranná pásma 

* při práci v ochranném pásmu je 
nezbytný souhlas správce sítě se 
stanovením podmínek a pokynů 

 zranění očí 
materiálem 
vrženým tlakem 

2 4 4 32 *při ucpání včasné přerušení práce  

*při práci s pistolí vždy používat 
ochranný štít 

*nerozpojovat části zařízení, pokud 
je zařízení pod tlakem  kontroly 
spojů během pracovní činností 
zařízení 

*používání nepoškozených spojů 

*správné provedení spojů a vedení 
hadic 

*použití kameniv předepsané frakce 

* čištění, údržba a mazání dle návodů 
k obsluze 

*včasná údržba a výměna 
poškozených dílů 

*pevné a soustředěné držení stříkací 
pistole 

*obsluha musí být prokazatelně 
seznámena a pokyny pro obsluhu 
zařízení 
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 * ohrožení 
pracovníků 
destrukcí tlakové 
nádoby 

2 4 4 32 *řádné a včasné kontroly a zkoušky 
výstroje 

*Kontrola pojišťovacího ventilu lx 
týdně 

*Revize tlakové nádoby 

*proškolení obsluhy z pokynů 
výrobce a norem 

 * zranění el. 
proudem 

2 5 5 50 *chránit přívodní kabel proti 
mechanickému poškození 

*kontrola el. zařízení před zahájením 
práce -nepoužívat poškozené kabely, 
zásuvky a vidlice 

*uzavřená pojistková skříň 

*při přemísťování odpojit přívodní 
kabel od sítě 

 * zranění druhých 
osob 

2 4 4 32 *vyloučit přítomnost druhých osob 
z pracovního prostoru 

*zajistit stroj proti zneužití 
nepovolanou osobou 

Stavební elektrické vrátky 

Stavební 

elektrické 

vrátky 

* pád břemene 3 3 3 27 *správné zavěšení břemene 

*vyloučení vstupu a pohybu osob 
pod zavěšeným břemenem 

*dodržování zákazu dopravy břemen 
nevhodných rozměrů 

*vyloučení zachycení břemene o 
stavební nebo prozatímní konstrukci 

*seřízení koncového vypínače zdvihu 

*nepřekračování maximální nosnosti 
el. vrátku 

* řádný technický stav nosného lana 

*kontroly nosného lana 

*správné navíjení přes kladku na 
buben vrátku 

 * zřícení nosné 

konstrukce 

kladky 

2 3 3 18 *zatížení a zakotvení nosné 
konstrukce  kladky 

*správné seřízení koncového 
vypínače zdvihu 
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*použití vhodné kladky 

*ověřování únosnosti a pevnosti 
nosné konstrukce kladky  

* nepřekračování únosností 
konstrukce a závěsu kladky 

 * zachycení prstů 2 2 1 4 *umístit kladku mimo dosah obsluhy 
při odebírání materiálu 

*použít kladku s krytem, pokud je v 
dosahu obsluhy 

 *pád 

zaměstnance 

2 3 4 28 *v místě odběru materiálu čiastočné 
zábradlí 

*zarážka u podlahy proti 
proklouznutí zaměstnance 

 * pád materiálu 2 2 1 4 *úklid plošiny nebo místa pro odběr 
materiálu 

*osazení zarážky proti pádu 
materiálu 

*nepřeplňovat materiálem nádoby 
určené pro jeho převoz 

 zranění el. 
proudem 

2 5 4 40 *el. zařízení vrátku v dobrém 
technickém stavu 

*provádění kontrol a revizí 

*odstraňování závad zjištěných 
kontrolami a revizemi 

*nepoužívat poškozený přívodní 
kabel 

*kontrolovat uzavření krytů el. 
zařízení 

*přístupný hlavní vypínač 

chránit přívodní kabel proti 
mechanickému poškození 

 * zranění druhých 
osob 

2 2 1 4 *vyloučit přítomnost druhých osob v 
nebezpečném 

*prostoru vrátku včetně místa pádu 
materiálu 

*v době nepřítomnosti obsluhy 
zajistit vrátek proti  zneužití 
nepovolanou osobou 

Kompresory elektro 
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 *zranění obsluhy 2 3 4 24 *funkční kryty pohybujících se 
součástí stroje 

*funkční kryty horkých částí stroje 

*zákaz manipulace za chodu zařízení 

*obsluha prokazatelně seznámena 
s pokyny pro obsluhu zařízení 

 * pád obsluhy 2 3 3 18 *manipulační prostor okolo stroje 
rovný, 

*zbaven překážek 

*vhodná pracovní obuv 

 * hluk 2 2 1 4 *použití chráničů sluchu 

*instalace protihlukovách krytů 

 * exploze 2 5 5 50 * průběžná kontrola měřících a 

Zebezpečovacích zařízení 

 * úraz el. proudem 2 5 4 40 *při přidělení na pracoviště platná 
revize zapsaná v kontrolním listu 
zařízení 

*funkční a označený vypínač zařízení 

*vizuální kontrola poškození el. 
zařízení 

*chránit přívodní kabel proti 
mechanickému poškození 

*zjištěné závady neprodleně odstranit 

Vrtačky 

Vrtačky * zakopnutí, pád 
osoby 

2 3 3 18 *pořádek a úklid pod nohami 

*volný pracovní prostor stroje 

*vhodná pracovní obuv s nekluzkou 
podrážkou 

*mastnoty a úkapy neprodleně 
odstranit 

 * pád materiálu  2 3 3 18 *ochranná obuv 

*materiál urovnán 

*výrobky řádně složené, včasný 
odvoz, stabilita 

*volný pracovní prostor stroje 

*používání vhodných pomůcek 
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 * zranění očí 2 4 4 32 *při spuštění stroje používat ochrany 
brýle nebo štít  

*vyloučení nezúčastněné osoby 
z nebezpečného prostoru stroje 

 *poranění rukou 2 3 3 18 *pokud je nástroj v klidu, používat 
rukavice 

*včas odstraňovat třísky pomocí 
vzduchu nebo vhodného nářadí 

 *nežádoucí 
kontakt s 
nástrojem 

3 2 2 12 *upnuté rukávy 

*odložené prstýnky, hodinky, 
řemínky apod., 

*neponechání kličky ve sklíčidle 

*nesáhat do nebezpečného prostoru 
za chodu stroje 

*vhodný pracovní oděv s upnutými 
rukávy bez vlajících částí 

*nepoužívání rukavic 

*dodržování zakázaných manipulací 

*vhodný technologický postup 

*dobrý technický stav stroje 

*prokazatelné seznámení obsluhy 
s návodem pro obsluhu 

 * zranění 

odmrštěným 

nástrojem 

2 3 3 18 *používání ostrých vrtáků vhodné 
velikosti a druhu 

* řádné upnutí nástroje, opření 
nástroje 

 * skalpování 2 4 5 40 * používat ochrannou čepici nebo 
šátek vhodně uvázaný 

 * zranění el. 
proudem 

2 5 5 50 *dobrý technický stav el. části 

*revize a kontroly dle harmonogramu 

*červeně označen hlavní vypínač 

*přívodní kabel chráněn proti 
mechanickému poškození 

*zásahy do el. částí jen osoba 
s odbornou kvalifikací určená 
zaměstnavatelem 

*odstraňování zjištěných závad při 
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revizích a kontrolách. 

 * zranění 

nezúčastněných 

osob 

2 2 1 4 *vyloučení nezúčastněných osob 
z obslužného prostoru stroje 

*nezúčastněné osoby mohou být 
v nebezpečném prostoru stroje jen je-
li vrtačka v klidu 

*zajištění stroje proti zneužití 
nepovolanou osobou 

Pojízdně pracovní stroje 

 * přitlačení osoby 2 3 1 6 *vyloučení nežádoucího pohybu při 
spuštění stroje 

*vyloučení předčasného spuštění 
stroje při čištění,opravách a údržbě 

*zajištění stroje proti zneužití 
nepovolanou osobou 

*používání zvukové signalizace 

*zákaz startování se zařazeným 
rychostním stupněm 

 * zachycení a 

vtažení 

končetiny 

2 3 1 6 *ochrana nebezpečných míst kryty 
nebo jinými ochrannými zařízeními 

*při nutných činnostech v blízkosti 
točících se součástí stroje upnutý 
oděv, zejména rukávy 

*pracovat podle návodu k obsluze 

*dodržování zakázaných činností, 
zejména čištění za chodu 

 * uklouznutí a pád 
obsluhy 

2 3 1 6 *při nastupování a vystupování 
používat určených stupaček a 
nášlapných ploch 

*přidržovat se madel k tomu 
určených 

*používat bezpečných ploch a 
zařízení k výstupu a pohybu na stroji 

*přístupové plochy udržovat 
nekluzké, zbavené bláta a nečistot 

*používat vhodnou nekluzkou obuv 

 Zasažení 
pracovním 
zařízením stroje 

2 4 1 8 *zákaz vstupu do nebezpečného 
dosahu stroje 

*při vstupu do nebezpečného dosahu 
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stroje zastavit práci ze strojem  

* při práci na veřejném prostranství 

ohraničit červenobílou páskou na 
stojáncích maximální dosah stroje 

 zasažení 

padajícícím 

materiálem 

2 5 1 10 *vyloučení zaměstnanců z 
ohroženého prostoru 

*dodržování zákazu přepravovat 
materiál nad zaměstnanci nebo 
nezúčastněnými osobami 

*dodržování zákazu přepravovat 
materiál nad nechráněnou kabinou 
nákladního vozidla 

 * přimáčknutí 
výložníkem 

2 5 1 10 *vyloučení přítomnosti zaměstnanců 
a nezúčastněných osob 

*používání zvukového znamení pro 
upozornění 

*zastavit práci, pokud se někdo 
pohybuje v nebezpečném prostoru 

 * pád a převrácení 
stroje 

2 3 1 6 *zákaz pohybu stroje na neznámém a 
nebezpečném terénu 

* zákaz pohybu po hranách výkopu 

*dodržování návodu k obsluze a 
max. sklon terénu 

 * pořezání 
obsluhy o ostré 
hrany 

2 3 2 12 * správné pracovní postupy při 
čištění a údržbě 

*používání předepsaných OOPP 

 * zasažení 

hydraulickou 

kapalinou 

2 3 1 6 *kontrola hadic 

*používání pouze hadic dle pokynů 
výrobce 

*vhodné upevnění a používání 
vhodných příchytek 

*správné nastavení pojistných ventilů 

 *zhmožděniny, 
tržné rány 

2 3 1 6 *dodržování zakázaných manipulací 
a činností 

*používání vhodného pracovního 
oděvu 

*zákaz používání krátkých kalhot a 
rukávů 

*používání ochranných rukavic 
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*správné pracovní postupy dle 
návodu k obsluze a údržbě 

*používání vhodného a 
nepoškozeného nářadí 

 *ohrožení 
vibracemi 

1 2 1 2 *dle místních podmínek stanovit 
opatřeni 

zajištění objektu dle návrhu statika 

 *Zranění el. 
proudem 

1 4 4 16 *před zahájením práce vyznačení 
trasy podzemních inženýrských sítí 

*dodržování ochranných pásem 

Rýpadla a nakladače 

 *přejetí , 
přitlačení 

1 3 2 6  
*vyloučení přítomnosti osob v dráze 
pohybujícího se stroje 

 
*při couvání používat zvukové 
znamení soustředěnost řidiče 

 
*dobrý výhled z kabiny řidiče 
 

 *zasažení 
výložníkem 

1 3 2 6 *  
     *vyloučení přítomnosti  

* zaměstnanců a 
nezúčastněných 

     *osob používání zvukového  
* znamení pro upozornění 
*  

*zastavit práci, pokud se někdo 
pohybuje v nebezpečném prostoru - 
dobrý výhled z kabiny řidiče 
 

 *nežádoucí 
rozjetí 

1 5 2 10 *  
* *zajištění stroje proti 

nežádoucímu pohybu 
*  
* *provádění údržby a oprav 

dle návodu výrobce 
*  

*zákaz startování se zařazeným 
rychlostním stupněm 

*zajištění stroje proti zneužití 
nepovolanou osobou 

 *zranění el. 
proudem 

1 5 2 10 *před zahájením práce vyznačení 
trasy podzemních inženýrských sítí 

*dodržování ochranných pásem 

Jeřábová přeprava 

Jeřábová 
přeprava 

* pád břemene 1 5 2 10 *  
*vázaní břemen mohou provádět 
pouze pracovníci s příslušnou 
odbornou kvalifikací 
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*používat správný způsob 
informování jeřábníka 

*správné zavěšení břemene 

použití vhodných vazáků a jiných   
prostředků 

*vazáky používat dle druhu a tvaru 
břemene 

*kontrola vazáků před použitím 

pro přepravu palet použít paletových 
vidlí 

*dodržování zákazu zdržovat se v 
prostostoru 

*možného pádu zavěšovaného 
ausazovaného břemene nebo jeho 
části 

*vyloučení přítomnosti osob v zóně 
ohroženi 

 * ztráta stability  

břemene  

po odvázání 

2 5 2 20 *uložení břemene na rovný a tvrdý 
podklad 

*použití únosných a stejně vysokých 
podkladů a podložek 

 *zřícení jeřábu 1 5 5 25 *zajištění stability výsuvnými 
patkami 

*při málo nosném terénu použít 
roznášecí podložky 

*patky neosazovat na hranách 
výkopů a jiných 

nebezpečných místech 

*nepřetěžování vyznačené únosnosti 
jeřábu, 

*dodržování zátěžového diagramu 
max. nosnosti v závislosti na 
vyložení zdvihání břemen  

*zabrždění podvozku jeřábu 
parkovací brzdou 

*proti nežádoucímu samovolnému 
pojezdu 

*při každém novém režimu práce 
nastavení příslušného pracovního 
programu na indikátoru přetížení dle 
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zvolené pracovní polohy 

*dobrý technický stav a nastavení 
koncových vypínačů 

*zajištění stability protizávaží 

* řádný stav a udržování jeřábové 
dráhy 

*nepřetěžování jeřábu 

*kontroly výškových a směrových 
tolerancí 

jeřábové dráhy 

*dobrý technický stav a funkčnost 
zabezpečovacích 

*prvků a zařízení s ohledem na 
klopné síly 

*Zajištění jeřábu proti převržení nebo 
rozjetí při zatížení větrem 

 * zasažení el. 
proudem 

1 5 2 10 *vyloučení přiblížení autojeřábu do 
nebezpečné blízkosti el. vedení, 
zejména při projíždění s břemenem 

*vybavení indikátorem pro 
upozornění jeřábníka na přiblížení k 
el. vedení 

*v případě práce v ochranném pásmu 
venkovních el. vedení je nutný 
souhlas rozvodových závodů 

*vypnutí venkovního vedení při práci 
v ochranném pásmu 

zdvihací plošiny 

Zdvihací 
plošiny 

* stlačeni 1 5 2 10 *plošiny vybaveny zábradlím  

* I max. rychlost zvedání nebo 
spouštění 0,2 m/s 

 * náraz 1 2 2 4 * v dolní části pojezdu plošiny 
nárazníky 

 * vystříknutí 
vysokotlaké 
kapaliny 

2 2 1 4 * bezpečnostní tlakový ventil 
nastaven max. o 20% 

*nad provozním tlakem s 
jmenovitým zatížením 

 * uklouznutí, 
zakopnutí, pád 

2 4 2 16 *protiskluzný povrch obslužné lávky 
na základovém rámu nebo podvozku 
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*podlaha pracovní plošiny 
s protiskluzovou úpravou 

*poklopy v pracovní plošině 
bezpečně zajištěny 

 * zasažení el. 
proudem 

1 5 2 10 *dobrý technický stav el. kabelů 

*platná revize, odstranění zjištěných 
závad 

*stále přístupný hlavní vypínač el. 
energie na podvozku 

*značení hlavního vypínače 

 * vibrace 1 2 2 4 *pro dvojici na plošině je povoleno 
vytvořit max. 0,2 kN vodorovného 
zatížení 

*pužívat mechanické nářadí jen 
pokud to dovoluje výrobce plošiny 

*větrné zástěny nebo střechy 
používat jen pokud to dovoluje 
výrobce ve svých pokynech k 
obsluze 

 * pád osob z 
přepravní části 

1 2 2 4 *po celém obvodu instalováno 
ochranné zabradlí 

*po celém obvodu instalována 
ochranná zarážka 

*přístupové dveře otevíratelné 
dovnitř 

*při otevřených dveřích blokování 
použití plošiny 

mimo základní úroveň otevření dveří 
elektricky blokováno 

Nátěrové hmoty 

Nátěrové 
hmoty 

* požár - exploze 1 2 2 4 *skladování látek v pevných, 
nerozbitných obalech 

*obaly těsně uzavřeny a stabilně 
uloženy  

*při manipulaci vyloučit iniciaci, 
dostatečně větrat, 

*veškeré úkapy ihned uklidit 

označení výstražnými tabulkami 

*při zpracovávání v uzavřených 
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prostorách zajistit dostatečné větrání 

 *postupovat dle návodu výrobce 

*zajištění hasicích prostředků pro 
případ vzniku požáru 

 * působení na 
kůži a organismus 

1 2 2 4 *vyžadovat od dodavatele 
bezpečnostní listy 

*prokazatelně seznámit zaměstnance 
s bezpečnostními listy 

*postupovat dle návodu výrobce 

*zabránit přímému kontaktu pokožky 
s nátěrovými hmotami 

*používat předepsané OOPP 

*dodržování zásad osobní hygieny 

ochrana pokožky ochrannými krémy 

*zajištění dostatečného a účinného 
větrání 

*zajistit školení autorizovanou 
osobou 

*zajistit školení o poskytnutí první 
pomoci 

Malířské a natěračské práce 

Malířské a 
natěračské 
práce 

zranění 
zaměstnanců 

2 3 2 12 *prokazatelně seznámit zaměstnance 
s vlastnostmi používaných látek 

*zpracování pracovních postupů 

používání předepsaných OOPP 

*při používání ředidel a rozpouštědel 
účinné a dostatečné větrání 

*používání ochranných mastí proti 
odmašťování a vysoušení pokožky 

 * pády 
zaměstnanců 

2 2 2 8 *manipulační a pracovní prostory 
rovné, zpevněné a zbavené překážek, 
nečistot a mastnot 

*používání vhodné pracoví obuvi 

*žebříky používat v dobrém 
technickém stavu 

*provádět vizuální kontrolu před 
každým použitím žebříku 

*při práci žebříky zajistit proti 
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nechtěnému pohybu 

*poškozené žebříky vyřadit nebo 
nechat opravit 

*při práci ve výšce použít osobní 
nebo kolektivní zajištění na žebřících 
neprovádět riskantní manipulace 

 * zranění 

nezúčastněných 

osob 

1 2 2 4 *v místě práce a manipulace s 
materiálem vyloučit přítomnost 
nezúčastněných osob 

*zajistit nebezpečný prostor pod 
pracemi ve výškách proti vstupu 
nezúčastněných osob 

 * požár- výbuch 1 2 2 4 *ve skladech hořlavých kapalin 
zajistit dostatečné a účinné větrání 

*označit místa práce s hořlavinami 
výstražnými tabulkami 

*nedovolit v prostorách s výskytem 
hořlavých par 

el. zařízení používat jen s 
předepsaným krytem 

Nebezpeční látky 

Nebezpeční 
látky 

*Vplyv na tělo a 
organizmy 

2 3 2 12 *Respektovat obaly výrobců na 
balení a obalech látek 

*vyžadovat od výrobců bezpečnostní 
listy 

*prokazatelně seznámit zaměstnance 
s bezpečnostními listy 

* výběr pracovníků se zdravotní 
způsobilosti a lékařské prohlídky 

*zabránění přímého kontaktu 
pokožky s nebezpečnou látkou 

*používat předepsané OOPP 

*zajistit účinné větrání 

*v případě alergických reakcí ihned 
lékařské vyšetření a přeřazení 
pracovníka na jiné pracoviště 

*zajistit školení pracovníků 
autorizovanou osobou 

*proškolení pracovníků o poskytnutí 
první pomoci 
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Silniční vozidla 

Silniční 
vozidla 

* zasažení 
pracovníka 
materiálem při 
otevření bočnic a 
zadního čela 

2 3 2 12 *správný postoj při otevírání bočnic 

správný postoj ke břemeni 

 * poranění při 
seskoku z vozidla 

2 2 2 8 * používání žebříku nebo stupaček 
pro výstup nebo sestup 

 * pád z vozidla 
nebo stroje 

2 3 3 18 * pro údržbu a čištění používat 
vhodné konstrukce a prostředky pro 
zvyšování místa práce 

 * náraz na 
překážku, 
převrácení 
vozidla, stroje 

2 2 3 12 * správný způsob řízení, 
přizpůsobení rychlosti okolnostem 

 * sjetí mimo 
vozovku, 
převrácení vozidla 

2 3 1 6 * vyznačení nebezpečných míst u 
svahů, výkopů, jam apod. 

 * kontakt vozidla 
s jiným vozidlem 
nebo osobou 

2 3 1 6 *oprávnění pro řízení vozidla 

*dodržování pravidel silničního 
provozu 

*dodržování bezpečnostních 
přestávek 

*nezdržování se za couvajícím 
vozidlem 

*zajištění stojícího vozidla proti 
nechtěnému rozjetí 

*dodržování pracovního režimu 

Nakládka a vykládka 

Nakládka a 
vykládka 

* pád na 
manipulačních a 
ložních plochách 

2 3 1 6 *udržovat podlahové plochy 
nekluzké 

*vhodná pracovní obuv 

 * pád břemene na 
nohu 

2 3 1 6 *správné pracovní postupy 

*správná pracovní obuv 

*správné uchopení břemene 

 * naražení, 
přiražení, 
priškripnuti 
končetin 

2 3 2 12  *nevstupovat pod nezajištěné 
předměty 

*nevkládat ruce pod nezajištěné 
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předměty 

*přednostně využívat vozidla 
vybavena manipulačními prostředky 

 * přiražení ruky, 
naražení hlavy 
bočnicí 

2 3 1 6 *mechanismy a uzavírací elementy 
udržovat v řádném stavu 

 * pád břemene na 
pracovníka 

2 3 1 6 *vhodné uložení a upevnění břemen 

*vyloučení nezúčastněných osob při 
manipulaci s břemenem 

*fixace kusového materiálu 

*vhodná výška stohů materiálu při 
přepravě  

*vykládkou nenarušit rovnováhu 
vozidla 

*kusový materiál při dopravě vhodně 
zajistit 

*nezdržovat se pod zdviženým 
břemenem 

*nemanipulovat s břemenem po jeho 
uvolnění 

 * sesutí a pád 
břemene při jeho 
odebírání 

2 3 1 6 *zabezpečit bočnice a materiál při 
otevírání bočnic 

*neopírat těžké předměty o bočnice a 
čelo 

*ložné operace provádět na rampách 

 * vymrštění 

shozeného 

materiálu 

2 3 1 6 * neházet z výšky dlouhé a pružné 
materiály na zem a podlahu 

 pád pracovníka při 
výstupu a sestupu 

1 3 1 3 *k výstupu na vozidlo používat 
žebříky příp. odpovídajících 
prostředků 

*nepohybovat se po okraji ložné 
plochy 

 * přejetí, naražení, 
přitlačení osoby 

2 3 1 6 * používání předem stanovených 
signálů a znamení 

 * přetížení a 
namožení 

2 3 1 6 *využívat více pracovníků 

*dodržovat hmotnostní limit 50 kg 

správné manipulační postupy 
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13. Závěr 

 
 Výstupem mé diplomové práce je stavebně-technologický projekt Montované haly 
Znojmo. Projekt je zaměřen především na výstavbu betonové konstrukce. Byl navržen časový 
a finanční plán stavby, zařízení staveniště, stanoven technologický předpis a kontrolní 
zkušební plán pro železobetonovú halu. V diplomové práci jsem se taky zabýval řešením 
BOZP a tepelně technickými vlastnostmi budovy. 
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