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ABSTRAKT 
 
Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy vrchní stavby 
skladovacího objektu v Kroměříži.  Práce se zaměřuje na montáž ocelové 
konstrukce haly. Hlavní součástí práce je vypracovaný technologický předpis pro 
montáž ocelové konstrukce. Jsou zde taky zpracovány kapitoly návrh strojní 
sestavy, kontrolní a zkušební plán, řešení dopravních tras a položkový rozpočet. 
Dále je zpracován návrh zařízení staveniště, situace zařízení staveniště, technická 
zpráva objektu, časový plán celého objektu a BOZP. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Skladovací boxy, ocelová konstrukce, hala, technologický postup, objekt, montáž, 
technická zpráva, zařízení staveniště, harmonogram, kontrolní a zkušební plán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Bachelor’s thesis tackles the technological steps of the storage object in 
Kroměříž. Work focuses on installation of steel structures. Main part of the work 
is by technologacal regulation for the installation of steel construction. There too 
the machinery of the processed control and the test plan, transport routest and 
itemized budget. The equipment is processed, the equipment, the technical 
report of the entire building and health and safety.  
 

KEYWORDS 
 
Storage boxes, steel construction, hall, technological proces, object, construction, 
technical report, building site, timetable,  inspection and test plan.  
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1 Úvod  
 
V následující bakalářské práci jsem se zabýval řešením technologické etapy 
vrchní stavby skladovacího objektu v Kroměříži.  Jedná se o jednoduchou 
montovanou ocelovou konstrukci, přesněji o zastřešení skladovacích boxů. V této 
práci je zpracován technologický postup montáže ocelové konstrukce.  
Pravdou je, že podrobněji s montovanou ocelovou konstrukcí jsem se seznámil 
až díky této bakalářské práci a byl důvod více proniknout do dané problematiky.  
Obsahem bakalářské práce je zpracovaná technická zpráva řešeného objektu, 
koncept zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž ocelového skeletu 
haly, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán a položkový rozpočet. Dále je 
řešena doprava materiálu na danou stavbu, časový harmonogram pro celý 
průběh výstavby a BOZP.  
Úkolem je vytvoření kompletního projektu zabývající se řešením etapy vrchní 
stavby skladovacího objektu v Kroměříži.  
Práce zahrnuje textovou část a přílohovou část, kterou tvoří výkres zařízení 
staveniště, položkový rozpočet a časový plán.
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3.1   Základní identif ikační údaje o stavbě  
 

3.1 .1  Identif ikační údaje o stavbě  

Název stavby:   SKLADOVACÍ BOXY ALUSAK II 
Charakter stavby:    zastřešení hliníkového odpadu, trvalá stavba  
Místo stavby:   SAKER spol. s.r.o., odštěpný závod ALUSAK,  

Na Sádkách 3572, 767 01 Kroměříž 
Předpokládané náklady na stavbu:  4,5 mil. Kč včetně zemních prací 
Předpokládaná doba realizace:   06/2019 – 09/2019 
 

3.1 .2  Základní údaje o stavbě  

Jedná se o zastřešené skladovací boxy, které budou sloužit ke skladování 
tříděného a netříděného hliníkového odpadu před dalším zpracováním. Stavba je 
trvalá a není vedena jako kulturní památka. Stavba bude budována s souladu 
s legislativními ustanoveními, především dle vyhlášky č. 268/20019 Sb. vč. Změn 
dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby a dalšími 
souvisejícími předpisy a ČSN.  
 
Navrhované kapacity stavby: 
 Vnější rozměr:   šířka x délka x výška = 62,00 x 20,65 x 10,90 m 
 Zastavěná plocha:   977,8 m2 
 Počet skladovacích kójí:  11 ks 
 

3.1 .3  Č lenění stavby na stavební objekty 

 
Stavební objekty:   SO01 – Novostavba skladovacích boxů 
Inženýrské objekty:  IO01 – Kanalizační přípojka    
    IO02 – Přípojky elektrického vedení  
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3.2  Hlavní účastníci  výstavby 
 
Investor:     SAKER spol. s.r.o. 
     Na Sádkách 3475 
     767 01 Kroměříž 
     IČ: 46960830 
Zpracovatel PD:   LUMINA Přerov s.r.o. 
     Uhřičice 57 
     752 01 Kojetín 
     IČ: 25374401 
Odpovědný projektant:  Ing. Břetislav Hejda 
     ČKAIT: 1200060 
 
Zemní práce:   LUMINA Přerov s.r.o. 
     Uhřičice 57 
     752 01 Kojetín 
     IČ: 25374401 
 
Zhotovitel ocelové konstrukce: TRADE DHB s.r.o. 
     Skopalíkova 2354/47A 
     767 01 Kroměříž 
     IČ: 25580795, DIČ: 25580795 
 

3.3  Stavebně  architektonické řešení stavby 
  

3.3.1  Objekt SO01 – Novostavba skladovacích boxů  

Rozměry a tvar zastřešených skladovacích ploch vychází z požadavků investora a 
tvaru pozemku investora. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt 
nepravidelného tvaru. Boxy jsou navrženy tak, aby kopírovaly hranice pozemku 
investora a bylo možno manipulovat se skladovaným materiálem manipulační 
technikou z venkovního prostoru. Budou tedy ze strany areálu otevřené do 
prostoru. Z důvodu omezení vlivů na okolní pozemky budou řešené skladovací 
plochy z vnější strany nad betonovými stěnami opláštěné trapézovým plechem 
uchyceným na ocelové konstrukci zastřešení. 
Zastřešené skladovací plochy jsou navrženy ve tvaru kopírujícím pozemek 
investora. Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí založenou na 
železobetonových patkách. Půdorysně je objekt dělen na dvě části: první, 
obdélníková část o rozměrech cca 50,00 x 20,65 m a druhá část tvaru 
lichoběžníku o rozměrech cca 15,0 x 20,65 m, s pultovým přestřešením.  
Skladovací plochy jsou děleny na jednotlivé kóje podle druhu skladovaného 
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materiálu. Jednotlivé kóje jsou děleny betonovými prefabrikáty tvaru T výšky 4,8 
m nad dokončeným terénem, uložených v železobetonové podlaze. Podlaha 
skladovacích boxů je strojně hlazená železobetonová deska a bude olemována 
profily U120 nastojato. Proti průsaku bude betonová deska ošetřena 
krystalizačním vsypem XYPEX.  Zastřešení a opláštění skladovacích ploch 
z venkovní strany areálu nad železobetonovými stěnami je řešeno trapézovým 
plechem kotveným na ocelové konstrukci.  
 

3.3.2  Objekt IO01 – Kanalizační př ípojka 

Dešťové vody ze střechy nového objektu v areálu, která zastřešuje částečně 
stávající manipulační plochy, budou svedeny ležatou kanalizací do stávající 
jednotné areálové kanalizace napojené na jednotnou veřejnou kanalizaci. S 
ohledem na nepropustnost podloží a maximální zastavěnost areálu není možné 
likvidovat dešťové vody přirozeným vsakem. 
Jelikož stávající manipulační plochy jsou v současnosti odvodněny stávajícím 
kanalizačním systémem do jednotné veřejné kanalizace, tak jejich částečným 
zastřešením nedojde k navýšení množství vypouštěných vod z areálu a odtokové 
poměry se nezmění. 
Potrubí kanalizace je navrženo z trub PVC. Potrubí bude korigované, třídy 
pevnosti SN4 v dimenzi DN 150 – DN 250. 
 

3.3.3  Objekt IO02 – Př ípojka elektrického vedení 

Objekt je napojen novou přípojkou elektrické energie z rezervy stávajícího 
rozvaděče situovaného v rozvodně sousedního objektu tavírny hliníku. V objektu 
je pouze osvětlení a manipulační zásuvky.  Samostatné měření spotřeby el. 
energie není řešeno. Napojení na elektrickou přípojku bude řešeno přípojkou NN 
zemním kabelem. 
 

3.4  Zař ízení staveniště  a  situace stavby 
 
Řešený objekt se nachází v zastavěném území v uzavřeném areálu firmy SAKER – 
odštěpný závod ALUSAK, v průmyslové oblasti na severním okraji Kroměříže. 
Areál se nachází v pasivním záplavovém území vodního toku Morava. Prostor 
v současné době slouží jako otevřená manipulační a skladovací plocha využívaná 
v souladu se schváleným provozním řádem. Pozemky dotčené se stavbou 
skladovacích boxů se nachází v k.ú. města Kroměříže. 
Hlavní vjezd do areálu odštěpného závodu ALUSAK je řešen stávajícím 
připojením ze západní strany z ulice Na Sádkách.  
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Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění v průmyslové zóně se nenachází 
žádná vzrostlá zeleň, která by se musela odstranit.  
Oblast staveniště bude vymezena z části mobilním oplocením a zbytek bude 
uzavírat stávající budova tavírny hliníku. Na staveništi budou umístěny mobilní 
buňky, skládka materiálu, zóna pro pohyb jeřábu a dopravy materiálu.  
Stavba skladovacích boxů neomezí výrobu AL – ingotů. Z důvodu změny 
manipulační a skladovací plochy na skladovací boxy bude využita stávající hala na 
uložení hliníkového odpadu. Její zásobování a následný odběr materiálu na 
přetavení nebude omezovat průběh stavby.  
Realizací objektu se stávající poměry v celé, areálu nemění a budou využity 
stávající kanalizace v areálu.  
Zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolených osob a to i v mimopracovní 
dobu bude zabezpečeno mobilním oplocením a výstražnými tabulkami. Po 
ukončení montážních prací bude staveniště demontováno. 
Situace stavby, zařízení staveniště je popsáno v kapitole 4 Technická zpráva 
zařízení staveniště. 

 
3.5  Způsob realizace hlavních technologických etap 

hlavního objektu  
 

3.5.1  Výkopy,  zemní práce 

V této práci se nezabývám zemními pracemi. Pouze zmínka, že tyto práce budou 
probíhat před samostatnou montáží ocelové konstrukce. Součástí zemních prací 
budou provedeny inženýrské sítě.  

3.5.2  Základy,  podlahová konstrukce 

Nejsou součástí této práce. Stavba bude založena na železobetonových 
monolitických patkách, ve kterých budou zabudované ocelové trny pro montáž 
sloupů. Jednotlivé kóje jsou děleny betonovými prefabrikáty tvaru T výšky 4,8 m 
nad dokončeným terénem, uložených v železobetonové podlaze. Část zastřešené 
plochy o rozměrech 6,0 x 20,0 m je izolovaná proti úniku ropných látek do 
podloží fólií PEHD tl. 2,0 mm. Na této ploše budou skladovány hliníkové třísky z 
obrábění znečištěné řezací emulzí a hliníkový odpad u kterého je předpokládáno 
znečištění ropnými látkami. Úkapy ropných látek budou zachycovány a svedeny 
do havarijní jímky o objemu 1 m3. Stávající manipulační plocha mezi objektem 
Skladovací boxy Alusak II stávajícím objektem tavírny bude opatřena novou 
povrchovou vrstvou ze strojně hlazeného drátkobetonu C 25/30 v tl. cca 200 mm 
a bude olemovaná profily U120 nastojato. Proti průsaku bude betonová deska 
ošetřena krystalizačním vsypem XYPEK.  
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3.5.3   Ocelová konstrukce 

Rozměry a tvar zastřešených skladovacích ploch vychází z požadavků 
investora a tvaru pozemku investora. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt 
nepravidelného tvaru. Boxy jsou navrženy tak, aby kopírovali hranice pozemku 
investora a bylo možno manipulovat se skladovaným materiálem manipulační 
technikou z venkovního prostoru. Budou tedy ze strany areálu otevřené do 
prostoru. Z důvodu omezení vlivů na okolní pozemky budou řešené skladovací 
plochy z vnější strany opláštěné trapézovým plechem uchyceným na ocelové 
konstrukci zastřešení. Půdorysně je objekt dělen na dvě části: první část tvaru U o 
rozměrech cca 50,00 x 20,65 m a druhá část tvaru lichoběžníku o rozměrech cca 
15,0 x 20,65 m, s pultovým přestřešením. 

3.5.4  Dokončovací práce 

Nátěry, povrchové úpravy 
Trapézové plechy budou opatřeny žárovým zinkováním. Prvky ocelové 
konstrukce – sloupy, vaznice, vazníky, ztužidla budou opatřeny protikorozním 
nátěrem. Nátěry a povrchové úpravy budou provedeny již z výroby. Nátěry nebo 
povrchové úpravy budou na místě provedeny v případě poškození jednotlivých 
částí konstrukce při jejich manipulaci.  
 
Střešní ž laby a svody   
Na odvodnění střechy budou použity okapové žlaby 33,3 x 400 cm a svody 100 
mm, délka 3 m z materiálu FeZn – pozink. Dále bude použit doplňkový sortiment, 
okapové čelo, žlabový hák a kotlík svodu.  
 

3.6  Časový  a  f inanční plán výstavby  
 
Zahájení stavby je naplánované v červnu roku 2019 a bude trvat do konce září 
roku 2019. Podrobnější data budou uvedena v časovém harmonogramu. 
Termíny se mohou lišit v závislosti na špatných klimatických podmínkách. Tyto 
informace budou uvedeny ve Smlouvě o dílo. 
Podrobný časový plán bude zpracován v programu MS Project. Rozpočet pro 
vrchní stavbu ocelové konstrukce zpracován v programu BUILDPower, ze kterého 
jsou brány normohodiny pro zpracování časového plánu.  Časový plán je uveden 
v příloze č. P2.2. 
Dále bude zhotovena bilance personálního obsazení pracovníků v průběhu 
stavby.  
Nasazení pracovníků v čase je uvedeno v příloze č. P2.3.  
Z projektové dokumentace bude vypracován položkový rozpočet na ocelovou 
konstrukci zastřešení v programu BUILDPower a to z důvodu orientačních 
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nákladů na stavbu ocelového zastřešení kójí. Položkový rozpočet je uveden 
v příloze č. P2.1. 
 

3.7  Hlavní stavební mechanismy 
 
Během vrchní stavby ocelové konstrukce bude jeden z nejdůležitějších strojních 
mechanismů jeřáb na automobilovém podvozku. Dále neméně důležité budou 
dvě montážní plošiny, jedna s nůžkovou konstrukcí a druhá s výsuvnou plošinou.  
Pro dopravu materiálu bude použit nákladní automobil s návěsem. Další drobné 
ruční nářadí bude na stavbu dováženo dodávkou. 
Pro manipulaci s jednotlivými prvky ocelové konstrukce jsou navrženy tkané 
popruhy, na střešní konstrukci a opláštění bude použit vakuový zvedák. 

 
3.8  Kvalitativní  požadavky   
 
Zajištění kvalitativních požadavků pro dodržení správnosti výstavby bude 
vypracován kontrolní a zkušební plán, kde budou rozepsány vstupní, 
mezioperační a výstupní kontroly.  
V kontrolním a zkušebním plánu budou vypracovány podrobně jednotlivé 
činnosti montáže skladovacích boxů. Budou zde uvedeny četnosti kontrol, kdo 
kontroly provádí, dle jakých předpisů, technologických postupů, norem a 
vyhlášek kontrola proběhne.  
Kontrolní a zkušební plán je zpracován v kapitole č. P2.4 Kontrolní a zkušební 
plán ocelové konstrukce skladovací haly. 
 
Při zpracování kontrolního a zkušebního plánu budou použity normy: 

• ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 
2012. 

• ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. 2018. 

• ČSN ISO 12 480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně. 1999. 
• ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 1: Přesnost osazení. 1992. 
• ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 

3: Pozemní stavební objekty. 1997. 
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3.9  Environmentální  požadavky 
 
Realizace objektu „SKLADOVACÍ BOXY ALUSAK II“ nebude mít negativní vlivy na 
okolní stavby a pozemky, ochranu okolí. 
V průběhu realizace objektu dojde přechodně k narušení faktoru pohody okolí 
zejména zvýšením dopravním ruchem a stavebními pracemi, v letních měsících 
vyšší prašností. Tyto vlivy lze do značné míry eliminovat kompenzačním 
opatřením (kropením, eliminace prací emitujících zvýšený hluk v noci, vypínání 
motorů mechanismů apod.) 
Velký důraz je kladen na třídění odpadů vzniklých při realizaci stavby.  
 

3.10   Bezpečnostní požadavky  
 
Tato část je zpracována v kapitole č. 8 Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě, 
součástí této kapitoly jsou i možná rizika, ke kterým může dojít. Na stavbě bude 
vypracovaný plán BOZP, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci, kteří se 
zapojí do výstavby skladovacích boxů.  
 
V průběhu stavby se musí dodržovat technologické postupy a dodržovat 
bezpečnostní předpisy o BOZP. 

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

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky;  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro 
poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek  

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

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvod č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby  

• Vyhláška č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v 
platném znění  

 
Před samostatným zahájení prací musí být všichni pracovníci vybaveni osobními 
ochrannými pomůckami. Dále musí být všichni pracovníci proškoleni a 
seznámeni o bezpečnosti práce.  
Před zahájením prací bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. 
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4.1  Identif ikační údaje 
 

4.1.1  Identif ikační údaje o stavbě  

 
Název stavby:     Skladovací boxy Alusak II 
Charakter stavby:     Novostavba skladovacích boxů, trvalá stavba 
Místo stavby:   SAKER spol., s.r.o., odštěpný závod ALUSAK, Na 

Sádkách 3572, 767 01 Kroměříž 
    p. č. 2274/4, 2274/14, 2274/38, 8162 
Předběžné náklady na výstavbu: 4,5 mil. Kč 
Předpokládaná doba realizace:  06/2019 – 09/2019 
Stavebník:     SAKER spol., s.r.o. 
    Na Sádkách 3475 
    767 01 Kroměříž 
    IČ: 46960830 
    Lumír Klement, tel.: +420 573 335 882 
Projektant:     LUMINA Přerov s.r.o. 
    Uhřičice 57 
    752 01 Kojetín 
    IČ: 25374401 
    Ing. Břetislav Hejda, tel.: +420 608 887 162 
Zhotovitel:     TRADE DHB s.r.o. 
    Skopalíkova 2354/47A 
    767 01 Kroměříž 

IČ: 25580795, DIČ: CZ 25580795 
 
Základní stavební objekty:  SO 01 – Novostavba skladovacích boxů 
 

4.2  Popis staveniště  
 
Z hlediska umístění se řešený objekt nachází v areálu odštěpného závodu 
ALUSAK v průmyslové oblasti na severním okraji Kroměříže. Přístup do objektu je 
řešen po komunikacích a zpevněných plochách v areálu.  
Rozměry a tvar zastřešených skladovacích ploch vychází z požadavků investora a 
tvaru pozemku investora. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt 
nepravidelného tvaru. Boxy jsou navrženy tak, aby kopírovali hranice pozemku 
investora a bylo možno manipulovat se skladovaným materiálem manipulační 
technikou z venkovního prostoru. Budou tedy ze strany areálu otevřené do 
prostoru. Z důvodu omezení vlivů na okolní pozemky budou řešené skladovací 
plochy z vnější strany opláštěné trapézovým plechem uchyceným na ocelové 
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konstrukci zastřešení. 
Zastřešené skladovací plochy jsou navrženy ve tvaru kopírující pozemek 
investora. Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí založenou na 
železobetonových patkách. Půdorysně je objekt dělen na dvě části: první část 
tvaru U o rozměrech cca 50,00 x 20,65 m a druhá část tvaru lichoběžníku o 
rozměrech cca 15,0 x 20,65 m, s pultovým přestřešením. Skladovací plochy jsou 
děleny na jednotlivé kóje podle druhu skladovaného materiálu. Jednotlivé kóje 
jsou děleny betonovými prefabrikáty tvaru T výšky 4,8 m nad dokončeným 
terénem, uložených v železobetonové podlaze. Podlaha skladovacích boxů je 
strojně hlazená železobetonová deska a bude olemována profily U120 nastojato. 
Proti průsaku bude betonová deska ošetřena krystalizačním vsypem XYPEX. 
Zastřešení a opláštění skladovacích ploch z venkovní strany areálu nad 
železobetonovými stěnami je řešeno trapézovým plechem kotveným na ocelové 
konstrukci.  
Zástavba v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak 
svým obsahem, tak architektonickým výrazem a ekonomickou návratností 
investice. Stavba má jednoduchý tvar jak půdorysně, tak i vzhledově. Umístění a 
tvar objektu včetně způsob manipulace v objektu je ovlivněno také z důvodu 
omezení případných negativních vlivů z provozu areálu a stavebního objektu vně 
do okolního prostoru. 
Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vzhledem 
k charakteru stavby a její poloze v uzavřeném průmyslovém areálu není řešen. 
 

4.3  Základní koncepce zař ízení staveniště  
 
Navrhované staveniště je v prostorech firmy Alusak, které je částečně oploceno. 
Proto bude zřízeno dočasné oplocení pouze k uzavření staveniště. Bude použito 
mobilní oplocení od firmy JOHNNY SERVIS, typ PV1 – průhledné vysoké oplocení. 
Rozměr jednoho kusu oplocení je 3500 x 2000 mm, velikost oka 100 x 200 mm. 
Hmotnost jednoho pole je 18 kg. Plotové dílce budou upevněny do 
recyklovaných patek z PVC. Na vstupu na staveniště z ulice Na Sádkách bude 
umístěna uzamykatelná brána velikosti 6000 x 2000 mm. Informační a výstražné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, budou umístěny na 
přístupové bráně. 
Přístup na staveniště je řešen z ulice Na Sádkách přímo do areálu firmy Alusak. 
Všechny přístupové komunikace jsou již zpevněné plochy z betonu nebo z 
asfaltového vršku. 
Zařízení staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě firmy Alusak. 
Vodovod a elektrická energie se nacházejí v blízkosti buňkoviště a rozvody se 
povedou podél hlavní budovy firmy Alusak. Napojení na kanalizaci se nachází 
také v blízkosti staveních buněk, ale bude nutné přípojku ochránit před jejím 
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poškozením. Není potřeba zřizovat samostatné podružné měření energií a 
vodního průtoku.  
Staveniště bude koncipovaná tak, aby se stavba realizovala bezpečně a řádně. 
V místě staveniště bude zřízeno místo pro buňkoviště, které bude obsahovat 
buňky pro pracovníky, mistra a stavbyvedoucího. Konkrétně sanitární buňku 
s hygienickým zařízením, WC, šatny, buňku sloužící jako kancelář a uzamykatelný 
skladový kontejner. Dále se budou na staveništi nacházet kontejnery na stavební 
odpad. Celé zařízení staveniště a samotná stavba se budou nacházet na 
pozemcích firmy Alusak a nebude zasahovat do výrobního procesu odštěpného 
závodu firmy Alusak.  
Všechny objekty zařízení staveniště budou využívány po celou dobu realizace a 
po dokončení stavby budou odstraněny. 
 

4.4  Objekty zař ízení staveniště  
 
V prostoru staveniště jsou naplánované buňky, a to: 1 kancelářská buňka 
společná pro stavbyvedoucího a mistra, 1 buňka pro pracovníky sloužící jako 
šatna, 1 buňka s hygienickým zařízením. Buňky budou po umístění na místo 
napojeny k elektřině, vodě a kanalizaci budou napojeny pouze buňky 
s hygienickým zařízením. Dále je naplánován skladovací kontejner.  Navrhované 
rozmístění objektů zařízení staveniště je vidět na výkrese P1.1.   
 

4.4.1  Kancelář ,  sociální  zař ízení 

 
Kancelářská buňka pro stavbyvedoucího a mistra bude umístěna na hranici 
staveniště a běžného provozu firmy Alusak. Tento prostor bude dále oddělen 
mobilním oplocením.  Buňky budou mít standartní rozměry dané výrobcem, 
6055x2435x2820 mm, vnitřní výška 2500 mm, hmotnost 2500 kg. 
Nosná ocelová konstrukce: Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm 
s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 
antikorozním vrchním nátěrem. 
Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální 
vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie 
(parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm, 
v sanitární části se sprchou cementotřísková deska tloušťky 20 mm, PVC 
podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: 
standardně 2,5 kN/m2. 
Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna 
tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly 
(přerušení tepelného mostu), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná 
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dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U 
podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 
Př íčky: z laminované dřevotřísky bílé barvy, vsazené do plastových profilů bílé 
barvy. U podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 
Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna 
tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu), PE – fólie 
(parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, 
vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. 
Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m2. 
Vnější dveře: vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 
810x1970 mm, lakované v barvě kontejneru, uvnitř bílé, s kováním klika/klika a 
vložkou FAB. 
Dveře jsou opatřeny gumovými dorazy. 
Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, okno plastové 
jednokřídlé, otvíravé, sklopné 900x1200 mm. 
Elektroinstalace: 3x400/ 240 V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, 
tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými 
vypínači a zásuvkami. 
Vytápění: kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 500 W – 2000 
W, s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou 
zásuvkou 
Odvětrávání: přirozené odvětrávání prostoru okny. 
S buňkami se bude manipulovat pomocí jeřábu a budou ukládány na dřevěné 
hranoly.  
Pro stavbyvedoucího a mistra bude použita obytný kontejner typu OK02A. 
 

Obr.  1 OK02A – obytný kontejner 20 
Zdroj: http://www.stgtrade.cz/obytne-bunky-kontejnery/ 
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4.4.2  Hygienická zař ízení staveniště  

V prostorech staveniště bude umístěna sanitární buňka, ve které bude 
hygienické zázemí pro pracovníky. Rozměr buňky bude stejný, jako u kancelářské 
buňky, tedy 6055x2435x2820 mm. 
Nosná ocelová konstrukce: Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm 
s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 
antikorozním vrchním nátěrem. 
Vnitřní podlaha: kontejneru musí vyhovovat mechanickou odolností a 
hygienickým podmínkám. Podlaha bude vytvořena z PVC podlahové krytiny na 
voděodolné cementotřískové desce. Budou zde umístěny odtokové podlahové 
vpusti.  
Obložení stěn a stropu z vnitřní strany: voděodolné desky z lehčeného 
PVC, bílé. 
Okna: plastová s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, s mléčným sklem. 
Elektroinstalace: standardní elektroinstalace dle ČSN, třífázové 3x400/240 V, 50 
Hz, TN-S, provedení, přizpůsobené pro instalovanou technologii, spotřebiče a 
zařízení. 
Topení a odvětrávání: stěnový konvektor 750 - 2000 W, IP44, do vlhkého 
prostředí, se zabezpečením proti zámrazu, infrazářiče, topné panely. Odvětrávání 
přirozeným větráním okny a stěnovým ventilátorem standardním, s doběhem. 
Vodoinstalace: Přívody vody: 3/4‘‘ plastová, odvod odpadní vody: trubka z PVC, 
DN 100 mm, ohřev vody: elektrické boilery značky ARISTON 150 l. 
Sanitární buňka je vybavena 2 sprchovými kouty, 2 WC, 2 pisoáry a 5 umyvadly.  
Sprchové kouty a umyvadla budou vybaveny bateriemi na studenou a teplou 
vodu.  Další vybavení sanitární buňky je dle zažitých standardů.  
 
Šatna pro pracovníky bude mít stejné technické parametry jako kancelářská 
buňka OK02 pro stavbyvedoucího a mistra. Navrhuji obytný kontejner OK02C.  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  2 SAN20 – 01 – Sanitární kontejner 
Zdroj: http://www.stgtrade.cz/sanitarni-kontejnery/ 
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Obr.  3 OK02C – Obytný kontejner 20‘ 
Zdroj: http://www.stgtrade.cz/obytne-bunky-kontejnery/ 

4.4.3  Provozní zař ízení staveniště  

Jedná se o inženýrské sítě, které budou vybudovány především z důvodu 
napojení stavebních buněk na sítě. Přípojky budou vybudovány pouze dočasně 
pro provoz zařízení staveniště. Po dokončení stavby budou odstraněny. Při 
předání je potřeba zkontrolovat funkčnost a nezávadnost přípojek, popřípadě je 
nutné odstranit závady. 
 
4.4.3.1  Vodovodní př ípojka 
 

Vodovodní přípojka bude zřízena hlavně pro napojení sociálního zařízení. 
Napojovací místo přípojky bude v blízkosti buňkoviště a to ve stávající budově 
firmy Alusak. Připojení vody se povede v plastovým potrubím DN 40 podél 
stávající budovy k buňkám. K měření odběru vody bude zřízen podružný 
vodoměr.   
 
4.4.3.2  Elektrická př ípojka  
 
Elektrická energie bude vedena ze stávajících rozvodů odštěpného závodu 
Alusak. Bude zřízen samostatný rozvaděč s podružným měřením. Rozvaděč bude 
sloužit pro rozvod elektrické energie pro staveništní buňky a pro elektrická 
zařízení potřebná k montáži skladovací haly. Dočasná přípojka bude napojena ve 
stávající budově firmy Alusak a vedena v chráničce podél budovy k buňkovišti.  
 
4.4.3.3  Kanalizační př ípojka 
 
Kanalizační přípojka bude zřízena pro odvod odpadní vody ze sociálních zařízení 
buněk. Napojení bude ze staveništních buněk do stávající vnitro areálové 
kanalizace. Z důvodu napojení kanalizační přípojky v neprostřední blízkosti 
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stavby, bude kanalizační přípojka zakopána 1,0 m pod stávající terén. Bude 
vedena pomocí plastového PVC potrubí DN 110, sklon minimálně 2 %.  

4.4.4  Skládka  

Na staveništi bude vybudována skládka materiálu. Stávající plochu, kterou tvoří 
beton, není potřeba dále zpevňovat. Velikost skládky materiálu je 20 x 5 m. 
Skladované prvky určené k montáži budou uloženy na dřevěné podkladky o 
velikosti 100 x 100 mm. Skládka se nachází v těsné blízkosti stávajícího objektu 
tavírny, proto bude prostor mezi skládkou a stávající budovou oddělen 
dočasným oplocením, z důvody poškození při manipulaci s ocelovými částmi 
konstrukce haly. 

4.4.5  Sklad  

Součástí zařízení staveniště je uzamykatelná buňka, která je určena pro 
skladování nářadí, menšího strojního zařízení a spojovacího materiálu. Na stavbě 
bude sloužit po celou dobu realizace, po ukončení stavby bude skladovací buňka 
odvezena.  
Kontejner pro skladování bude mít vnější rozměr 6055x2435x2600 mm, 
hmotnost kontejneru 2150 kg. Konstrukce je svařovaná z ocelových profilů. 
Manipulaci zajišťují přichystaná oka pro zavěšení na jeřáb.  
Stěny kontejneru tvoří lakovaný trapézový plech tl. 15 mm, který je přivařen do 
rámu kontejneru. Strop je zhotoven z lakovaného hladkého plechu tl. 2 mm, 
současně je vyspádován. Vyztužená podlaha nosníky, pochozí plochu tvoří hladký 
plech. Vstup do buňky zajišťují ocelová dvoukřídlová vrata 2300x2350 mm 
s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. 

 
Obr.  4 SK20 – Skladový kontejner 20 

Zdroj: http://www.stgtrade.cz/skladove-kontejnery/ 
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4.4.6  Oplocení 

Staveniště je v prostorech areálu firmy Saker spol., s.r.o., odštěpného závodu 
Alusak, které je uzavřené. Mobilní oplocení bude zřízeno hlavně z důvodu 
zamezení vstupu nepovoleným osobám a omezení průjezdu techniky a průchodu 
zaměstnanců firmy Alusak přes staveniště. Mobilní oplocení bude od firmy Euro 
ploty, řada F2. Na dočasné oplocení bude potřeba 56 m mobilních plotů o výšce 
2 metry. Rozměr jednoho pole je 3500x2000 mm. Drátěná výztuž v oplocení je 
zhotovena ze zinkového drátu o průměru 4 mm ve vodorovném směru a 3,5 mm 
ve svislém směru. Dráty potom tvoří oka o velikosti 100x300 mm. Hmotnost 
jednoho kusu oplocení je 16 kg. 
Součástí oplocení budou betonové patky pro upevnění plotu. Hmotnost patky je 
36 kg. 
Při vjezdu na staveniště z ulice Na Sádkách bude umístěna uzamykatelná 
dvoukřídlová brána o rozměrech 6000x2000 mm. 
Na bráně nebo v těsné blízkosti vstupu na staveniště, budou umístěny 
informační a upozorňující tabule na zákaz vstupu nepovoleným osobám a zákaz 
vjezdu nepovoleným vozidlům bez povolení. 

4.4.7  Staveništní  komunikace 

Není potřeba zřizovat staveništní komunikaci, z důvodu stávajících zpevněných 
ploch, které jsou zhotoveny z asfaltového vršku. Komunikace povede z ulice Na 
Sádkách přes pozemky 2274/42, 2274/14. Pozemky jsou ve vlastnictví firmy Saker 
spol., s.r.o. Komunikace bude obousměrná.  

4.4.8  Parkoviště  

Z důvodu nevhodného umístění dočasného parkoviště, bude po dohodě 
s majitelem firmy Saker spol., s.r.o., panem Lumírem Klementem, vyhrazena 3 
místa stávajícího parkoviště pro osobní automobily. Parkoviště vlastnící firma 
Saker spol., s.r.o. je zhotoveno z betonové plochy a nachází se na ulici Na 
Sádkách, v blízkosti stavby. Bylo tak uvažováno, aby nedošlo k poškození majetku 
jiné osobě.  
 

4.5  Nasazení montážních strojů  
 
Všechny stroje pro montáž haly jsou podrobně popsány v kapitole č. 6 Návrh 
strojní sestavy.  
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4.6  Zdroje pro stavbu 
 

4.6.1  Elektrická energie pro staveništní  provoz 

Pro staveniště musí být známá potřeba elektrické energie pro dimenzování 
přípojky. 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[(0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5   [kW] 
  
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P1 – příkon elektrických zařízení na staveništi 
P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 
   
Tab. 1 Příkony elektrické energie na staveništi 

P1 – př íkon elektrických zař ízení na staveništi 
Nářadí, př ístroj Př íkon 

[kW] 
Počet [ks] Celkem [kW] 

Ruční vrtačka 1,3 1 1,3 
Úhlová bruska 1,2 1 1,2 
Přímočará pila 0,7 1 0,7 
Vytápění buněk 2,0 3 6,0 
Ohřev vody v buňkách 2,0 2 4,0 
Vybavení kanceláře 0,5 1 0,5 
Př íkon P1 celkem [kW] 13,7 

P2 – př íkon osvětlení vnitřních prostor 
Prostor Př íkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 

Sanitární buňka 0,072 1 0,072 
Buňka s šatnou 0,072 1 0,072 
Kancelářská buňka 0,236 1 0,236 
Př íkon P2 celkem [kW] 0,38 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5   [kW] 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*13,7+0,8*0,38 ) 2 ] + [ (0,7*13,7) 2 ]}0,5    
 
P = 13,16 kW 
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Nutný příkon elektrické energie je 13,16 kW. Podle tohoto příkonu bude 
dimenzována pojistková skříň. Elektrické rozvaděče na stavbě budou uzemněny.  

4.6.2  Potřeba vody pro staveništní  provoz 

Výpočet potřeby vody pro staveniště: 
 
Qn = Σ (Pn * Kn)/(t * 3600) [l/s] 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
T – doba odběru 
  
Tab. 2 Potřeba vody pro staveništní účely 

A – potřeba vody pro provozní účely 
Činnost Měrná 

jednotka 
Počet m.j. Střední norma 

[l/m.j.] 
Potřebné 
množství [l] 

- - - - 0 
A – potřeba vody celkem [l] 0 

B – potřeba vody pro hygienické a sociální účely 
Činnost Měrná 

jednotka 
Počet m.j. Střední norma 

[l/m.j.] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 

Umyvadla, WC 1 osoba 8 40 320 
Sprchy 1 osoba 6 50 300 
B – potřeba vody celkem [l] 620 

C – potřeba vody pro údržbu 
Činnost Měrná 

jednotka 
Počet m.j. Střední norma 

[l/m.j.] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 

Umývání 
pracovních 
pomůcek 

- - - 50 

C – potřeba vody celkem [l] 50 
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Qn = Σ (Pn * Kn)/(t * 3600) [l/s] 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)  
 
Qn = (0*1,6 + 620*2,7 + 50*2,0) / (8 * 3600)  
 
Qn = 0,062 l/s 
 
Q = Qn + 0,2* Qn =  0,062 + 0,2*0,062 = 0,074 l/s 
 
Pro průtok vody je minimálně 0,074 l/s, je potřeba dimenze potrubí vodovodní 
přípojky DN 25. Navržená vodovodní přípojka je DN 40. Zdroj vody je nadmíru 
dostačující dle ČSN 75 5455. 

4.6.3  Potřeba vody pro požární účely 

Vodu pro požární účely zajistí nadzemní hydrant umístěný na pozemku 2274/6, 
které je vzdálen od stavby přibližně 120 m. 
 

4.7  Řešení dopravních tras  
 
Materiál potřebný pro stavbu ocelové haly bude dopravován od hlavního 
zhotovitele, firmy TRADE DHB s.r.o., která sídlí v Kroměříži, nedaleko firmy Saker 
spol., s.r.o., odštěpného závodu Alusak. Trase povede okrajem města Kroměříž, 
délka trasy je 3,1 km. 

Kroměř íž  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  5 Trasa TRADE DHB – Skladovací boxy Alusak II, délka 3,1 km, silnice II třídy 47, 435, doprava ocelové 
konstrukce 

Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
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Podrobný popis a ověření cest pro dopravu nákladu je uveden v kapitole č. 7 
Technická zpráva širších dopravních vztahů. 
 

4.8  Likvidace zař ízení staveniště  
 
Likvidaci zařízení staveniště provede firma, která stavbu realizovala. Po ukončení 
všech prací odstraní stavební buňky, sklady a skládky. Odvoz proběhne 
v dohodnutém čase před kolaudací pomocí tahače s návěsem a autojeřábem 
zpět k dodavateli stavby. Současně proběhne reinstalace přípojek, popřípadě 
zapravení vzniklých rýh po přípojkách. Dále se demontuje mobilní oplocení, 
včetně vjezdové brány a odveze se zpět do skladu firmy.  
Před předáním stavby bude provedena důkladná kontrola prostor stavby a 
budou očištěné zanešené plochy.  
 

4.9  Bezpečnost a ochrana zdraví  př i  práci  
 

Při vlastní realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy. 
Firma, která bude realizaci provádět, musí mít všechny pracovníky z hlediska BOZ 
proškoleny. Navíc investor bude zajišťovat kontrolu BOZ vlastními pracovníky tak, 
aby se možným nebezpečným situacím na stavbě předcházelo včas.  

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet 
platné bezpečnostní předpisy. Zvláště je třeba se řídit nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky.  Veškeré výkopy a překážky budou řádně označeny 
výstražnou páskou červené barvy. 

 
Bezpečnostní předpisy a požadavky zákona č. 309/2006 Sb. 

Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s investorem vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Zhotovitel je povinen zabezpečit: 

- předejít zdravotním rizikům při práci s břemeny  
- provádění kontrol před prvním použitím, během použití, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů atd., které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na 
staveništi 

- předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 
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- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 
 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace, 
jak požaduje ustanovení §14 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Potřeba koordinátora bude investorem vyhodnocena až po dokončení 
výběrového řízení stavby. Zatím se předpokládá, že s ohledem na velikost a 
složitost stavby budou všechny stavební práce prováděny pracovníky 
generálního dodavatele a není tak potřeba koordinovat různé subdodavatele na 
stavbě prostřednictvím koordinátora BOZP. Po dokončení výběrového řízení a 
před podpisem smlouvy o dílo pak budou vyhodnoceny podmínky dodavatele a 
investor případně určí koordinátora. 

V případě, že dle výběru dodavatele bude tento řešit spolupráci s více 
subdodavateli, bude na stavbě zajišťována činnost koordinátora BOZP, kterého si 
určí investor výstavby.  

Investor je povinen do 8 dnů před předáním staveniště dodavateli zaslat 
na oblastní inspektorát bezpečnosti práce informaci o zahájení prací v souladu s 
§15 zákona 309/2006. 
 

4.10   Ž ivotní  prostředí a požární bezpečnost 
 

4.10.1   Ž ivotní prostředí 

Veškeré odpady z realizované výstavby budou soustředěny na 
vyhrazených místech, kde budou skladovány do přistavených kontejnerů, 
popřípadě na vyhrazená místa, odkud budou odváženy podle jednotlivých druhů 
k likvidaci popřípadě k recyklaci.  

Zároveň při realizaci stavební činnosti se bude provádět třídění odpadu 
tak, aby se oddělil kovový odpad, který bude použit na stavbě, nebo bude 
odvezen do kovošrotu či do sběrny odpadu. O realizaci odvozu odpadu bude 
stavební firma dokladovat, kam odvezla stavební odpad a jaké je jeho množství - 
doklady budou doloženy ke kolaudaci stavby. Od likvidace a předání jednotlivých 
nebezpečných odpadů bude vedena stavební firmou a následně pak 
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provozovatelem evidence o množství a druhu odpadu a způsobu jejich likvidace. 
V případně, že se objeví na stavbě nebezpečný odpad ozn. N bude tento 

likvidován odbornou firmou, která má na tuto likvidaci oprávnění. Toto bude 
zajišťovat generální dodavatel stavby.   

Stavba zastřešených skladovacích ploch bude splňovat veškeré požadavky 
a ustanovení platných norem, zákonů, předpisů a nařízení pro ni vyplývající, 
zejména pak zákonů č. 86, 355 a 356/2002 Sb. o ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  

Dále je při výstavbě a provozu nutno respektovat požadavky vyhl. č. 
324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 
a vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení v návaznosti na ustanovení ČSN EN 
1050 a ČSN ISO 3864. 

Proti případným úkapům ze skladovaného materiálu bude podlahová 
železobetonová deska chráněna krystalizačním vsypem XYPEX. Technologie 
XYPEX je založena kombinaci aktivních netoxických chemických látek, které spolu 
s vedlejšími produkty hydratace v betonu vytvářejí unikátní druh krystalu. Tyto 
nerozpustné krystaly utěsní póry a kapiláry betonu proti vodě a většině 
chemických roztoků. 
 

4.10.2   Požární bezpečnost 

 
• zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně,  
• vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška opožární prevenci);  

• vyhláška č. 268/2001 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb;  

• nařízení vlády č. 91/2010 Sb., Nařízené vlády o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv;  

• nařízení vlády č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární 
ochraně.  

 

4.11   Časový  plán stavby (harmonogram) 
 
Řádkový harmonogram je zpracován v samostatné příloze č. P2.2. Potřebné 
hodnoty pro sestavení řádkového harmonogramu jsou brány z rozpočtového 
programu BUILDpowerS.  
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4.12   Dů lež i tá telefonní č ísla 
 
V této kapitole jsou uvedeny kontakty a telefonní čísla na osoby přispívající 
k realizaci stavby. Tento seznam kontaktů bude umístěn v kanceláři 
stavbyvedoucího a mistra.  
Stavebník:     SAKER spol., s.r.o. 
    Na Sádkách 3475 
    767 01 Kroměříž 
    IČ: 46960830 
    Lumír Klement, tel.: +420 573 335 882 
 
Projektant:     LUMINA Přerov s.r.o. 
    Uhřičice 57 
    752 01 Kojetín 
    IČ: 25374401 
    Ing. Břetislav Hejda, tel.: +420 608 887 162 
 
Zhotovitel:     TRADE DHB s.r.o. 
    Skopalíkova 2354/ 47A 
    767 01 Kroměříž 

IČ: 25580795, DIČ: CZ 25580795 
Tel.: + 420 573 337 795 
 

Generální dodavatel:   TRADE DHB s.r.o. 
    Skopalíkova 2354/47A 
    767 01 Kroměříž 

IČ: 25580795, DIČ: CZ 25580795 
Tel.: + 420 573 337 795 
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5.1  Obecné informace  
 
Řešený objekt se nachází v areálu odštěpného závodu ALUSAK v průmyslové 
oblasti na severním okraji Kroměříže.  
Stavbou je zastřešení skladovacích boxů. Jedná se o přízemní nepodsklepený 
objekt nepravidelného tvaru. Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí 
založenou na železobetonových patkách. Půdorysně je objekt dělen na dvě části: 
první část tvaru U o rozměrech 50,00 x 20,65 m a druhá část tvaru lichoběžníku o 
rozměrech cca 15,0 x 20,65 m, s pultovým přestřešením. Skladovací plochy jsou 
děleny na jednotlivé kóje betonovými prefabrikáty tvaru T, výšky 4,8 m. 
Zastřešení a opláštění skladovacích ploch z venkovní strany areálu nad 
železobetonovými stěnami je řešeno trapézovým plechem kotveným na ocelové 
konstrukce. 
 
Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky na rozpětí 10,65 m 
s převislým koncem 2,5 m, které jsou ukládány na sloupy IPE400 resp. na 
průvlaky. 
 

5.2  Převzetí  pracoviště  a  jeho př ipravenost  
 

5.2.1  Převzetí  pracoviště  

Firma provádějící montáž ocelové konstrukce převezme stavbu od hlavního 
zhotovitele, firmy LUMINA s.r.o. O předání pracoviště a učiní protokol a zápis do 
stavebního deníku. 
 

5.2.2  Př ipravenost staveniště  

Staveniště se nachází na okraji areálu firmy ALUSAK, odštěpného závodu firmy 
SAKER spol., s.r.o. Z části je prostor oplocen, zbývající části budou oploceny 
mobilním systémem. Přístupové komunikace a plochy v okolí staveniště jsou 
zhotoveni z asfaltu, popř. betonu. Z důvody dříve využívaného prostoru 
v místech novostavby, bude tento prostor vyklizen a důkladně očištěn. Dále bude 
vyhrazen prostor pro skládku materiálu, buňky a to: buňka pro stavbyvedoucího, 
hygienické zázemí a šatny pro pracovníky. Buňky musí být napojeny na přívod 
vody, elektriky a na kanalizaci.  
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5.2.3  Př ipravenost stavby 

Před zahájením stavby ocelové konstrukce budou dokončeny plánované zemní 
práce, uložení železobetonových patek, zhotovené ocelové kotvy, uložení 
rozdělujících betonových prefabrikátových stěn, napojení nové kanalizace na 
stávající a vybetonování podlahy skladovacích boxů. Prohlídky se budou řídit 
kontrolním a zkušebním plánem. O všech činnostech se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 

5.3  Materiál ,  doprava a skladování 
 

5.3.1  Specifikace materiálu 

Nosná konstrukce je tvořena atypickými ocelovými prvky HEA, IPE, HRTR, TPU a 
dalšími komponenty.  
 
Ocelová konstrukce je navržena dle ČSN EN 1993-1-1, použitý materiál je ocel 
S 235. Šroubové přípoje jsou navrženy ze šroubů jakosti 8.8. Konstrukce je 
zařazena do výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090-2. 
 
Charakteristika použité oceli: 
Ocel jakosti S 235 – ocelový skelet haly 
Mez kluzu  235 MPa 
Pevnost v tahu 360 MPa 
Tažnost  26 % 
 
Sloupy 
 
Tab. 3 Výpis sloupů 

Výpis sloupů 
Označení Položka Počet (ks) 

TYP 1 Sloup IPE400 9 
TYP 2 Sloup HEA240 6 
TYP 3 Sloup IPE300 5 
TYP 4 Sloup IPE270 11 

Celkem ks: 31 
 
 Vazníky 
Příhradový vazník je navržen na rozpětí 10,65 m s převislým koncem 2,5 m. 
Statická výška vazníku je 1200 mm. Horní pas je z profilu HEA120, dolní 
z HRTR.120x4, diagonály a svislice z HRTR.60x60x4. U vazníků, které mají oba 



 

39 
 

konce ukládány na sloupy, jsou mezi dolním pasem vazníků a sloupy navrženy 
vzpěrky z HRTR.60x60x4 pro zvýšení tuhosti konstrukce. 
  
Tab. 4 Výpis vazníků 

Výpis vazníků 
Označení Položka Počet (ks) 

Vazník Střešní vazník 16 
 
Průvlak 
Průvlaky mezi sloupy jsou na rozpětí 10 m resp. 15 m a mají statickou výšku 1200 
mm, horní i dolní pas je z profilu HEA140, diagonály a svislice z HRTR.60x60x4. 
 
Tab. 5 Výpis průvlaků 

Výpis průvlaků 
Označení Položka Počet (ks) 
Průvlak Průvlak HEA140 4 

 
Vaznice  
Vaznice jsou kloubové z profilu TPU162x55x4 na rozpětí dle osové vzdálenosti 
vazníků. Osová rozteč vaznic je různá dle polohy vaznic ve střešní konstrukci – 
1775 mm, 1670 mm resp. 1570 mm. Paždíky jsou navrženy z profilu 
TPU162x55x4. 
 
Ocelová ztužidla 
Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna vetknutím vnitřních sloupů HEA240, 
neposuvným připojením pasů vazníků a průvlaků, pomocí vzpěrek mezi sloupy a 
vazníky a dále pomocí střešního KUL.Ø16 a okapového ztužení KUL.Ø16. 
V podélném směru je stabilita konstrukce zajištěna svislým ztužením z KUL.Ø24. 
  
Tab. 6 Výpis ztužidel 

Výpis ztužidel 
Označení Položka Počet (ks) 
KUL.Ø16 Ztužidlo 60 

 
 Střešní žlaby a svody 
Na odvodnění střechy použijeme okapové žlaby (33,3 x 400 cm) a svody (Ø 100 
mm, délka 3 m) z materiálu FeZn – pozink. Dále bude potřeba doplňkového 
sortimentu – viz. tabulka. 
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Tab. 7 Odvodnění střechy 

Označení Položka Počet (ks) 
Žlab Střešní žlab (33,3 cm x 4 m) – celkem 82,65 m 21 
Svod Okapový svod (Ø 100 mm x 3 m) – celkem 

63,4 m 
22 

Čelo Okapové čelo, šířka 333 mm 2 
Hák Žlabový hák (333 x 530 mm) 60 

Kotlík Kotlík svodu 333/100 mm 6 
 
5.4  Doprava 
 

5.4.1  Doprava primární 

Primární dopravou budou postupně dovezeny všechny prvky ocelové konstrukce 
dle postupu výstavby. Všechny potřebné části haly budou dovezeny z firmy 
TRADE DHB s.r.o., která zajistí dopravu komponentů na stavbu pomocí nákladní 
návěsové soupravy. Z hlediska váhy a skladovatelnosti ocelových prvků 
konstrukce haly není potřeba nadměrné dopravy. Trasa musí být předem 
naplánovaná a dodržena, z důvodu velikosti nákladu. 
Nářadí, spojovací materiál si zajistí sama montážní firma haly TRADE DHB s.r.o. 
vlastními vozy CITROEN JUMPER. 

5.4.2  Doprava sekundární 

Sekundární doprava bude sloužit k přemístění materiálu po stavbě. Manipulaci s 
těžkými ocelovými prvky haly zajistí autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1, který 
zároveň bude sloužit k montáži nosné konstrukce, střechy a opláštění haly. Na 
přemístění beden, palet s materiálem či nářadí zapůjčí firma SAKER spol. s.r.o. 
odštěpný závod ALUSAK vysokozdvižní vozík. Přesun lehkého materiálu a nářadí 
bude probíhat pomocí stavebních koleček, případně ručně. 

5.4.3  Skladování 

Z důvodu plného provozu tavírny, bude skladováno nezbytně nutné množství 
materiálu, důležité vždy pro část výstavby haly dle časového harmonogramu. 
Předpokládá se montáž prvků v takovém pořadí, ve kterém budou dováženy na 
stavbu. Ke skladování bude vyhrazena minimální plocha, která je zpevněná 
(betonový povrch) a odvodněná. V případě nutnosti budou ocelové prvky uloženy 
na dřevěné podkladky o rozměrech 100x80x1000 mm po 1,5 metrech. Potřebné 
nářadí si montážní firma vždy odveze sebou. V případě nutnosti uschování 
objemnějšího nářadí, je zajištěno uložení v budově firmy SAKER spol. s.r.o. 
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S prvky je nutné manipulovat tak, aby se nepoškodila povrchová úprava. 
Skladování bude probíhat vždy naležato, aby nedošlo k převrácení ocelových 
prvků. Výška skladovaných prvků je maximálně 2 metry od úrovně podlahy. 
 

5.5  Pracovní podmínky  
 

5.5.1  Pracovní podmínky obecně  

Přístupové komunikace ke staveništi jsou zhotoveny z asfaltových ploch, ostatní 
plochy v blízkosti stavby jsou zrealizovány z betonu. Část areálu odštěpného 
závodu ALUSAK je oploceno, zbylé části budou oploceny mobilním systémem 
oplocení. V blízkosti staveniště je vyhrazen prostor pro skládku části prvků 
k montáži. V rámci prostoru vyhrazeného pro stavbu jsou umístěny i buňky 
určené pro stavbyvedoucího a šatny a hygienické zázemí pro pracovníky. Ke 
kompletní projektové dokumentaci musí mít přístup vedoucí čety.  
Z důvodu pouze ranní směny, pracovní doba 7:00 – 15:30 hod., není nutné 
instalovat přenosné montážní lampy. 
Z důvodu provozu tavírny je nezbytné tolerovat vytýčení prostor určený ke 
stavbě, montáži a manipulaci. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti 
práce a informováni o průběhu realizace, tyto body budou stvrzeny jejich 
podpisem. Všichni pracovníci musí používat ochranné a bezpečnostní pracovní 
pomůcky.  

5.5.2  Pracovní podmínky procesu 

Montáž ocelové konstrukce nemůže probíhat za nepříznivých klimatických 
podmínek (například hustý déšť, bouřka, silný vítr > 8m/s, viditelnost < 30m, 
apod.). V době průběhu stavby se předpokládá teplota +5°C až +30°C. V případě 
nevhodných klimatických podmínek budou práce přerušeny. Práce nesmí 
probíhat v případě bouřky, v tomto případě musí pracovníci opustit prostor 
stavby. Ochranné pásmo činí 10 metrů.  
Většina montážních prací bude probíhat ve výškách, proto bude zapůjčena 
montážní plošina, která splňuje požadavky na bezpečnost práce. 
Před zahájením prací provede hlavní mistr proškolení pracovníků o BOZP, které 
všichni stvrdí svými podpisy. Seznam o proškolení je součástí stavebního deníku 
a musí být uschován.  
 

5.6  Pracovní postup 
 
Montáž bude provedena na betonové základové konstrukce. Ocelová konstrukce 
nevyžaduje zvláštní montážní postupy a přípravky. Montáž ocelové konstrukce 
musí respektovat statické uspořádání. Konstrukce bude montována běžnými 
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zvedacími mechanismy a to pomocí autojeřábu a montážní plošiny. Pracovníci 
musí dodržovat bezpečnost práce. 
Před zahájením prací se musí zkontrolovat projektová dokumentace a před 
každou činností se zkontroluje pracoviště a daný materiál. 

5.6.1  Popis konstrukce 

Ocelová konstrukce přístřešku skladovacích boxů má půdorysně nepravidelný 
geometrický tvar o venkovních rozměrech cca 65 x 21 metrů. Přístřešek lze 
rozdělit na dvě části – mezi osami 3-13 / A – E má tvar písmene U o venkovních 
rozměrech 21 x 50 m. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky na 
rozpětí 10,65 m s převislým koncem 2,5 m, které jsou ukládány na jedné straně 
na sloupy v zadních stěnách a na druhé (přední) straně na sloupech popř. 
průvlacích, které nahrazují v konstrukce vynechané hlavní sloupy z důvodu 
většího prostoru z přední strany přístřešku. Světlá výška pod předním průvlakem 
v řadě C je 9,6 m. Výška přístřešku v této části v nejvyšším místě je cca 11,8 m. 
Střecha přístřešku je pultová se sklonem 5,6 % od vnitřní strany k zadní. Střešní 
plášť je tvořen trapézovým plechem. 
Část mezi osami 1 -3 / A – E je lichoběžníkového tvaru o rozměrech 20,65 x 12 – 
15 m a je tvořena pultovými příhradovými vazbami na proměnné rozpětí 12 – 15 
m. Nejnižší světlá výška v této části je 7,0 m (u sloupu E1), výška přístřešku 
v nejvyšším místě je cca 9,5 m v ose 3. Střecha je pultová se sklonem 5,6 % od 
řady 1. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem. 
V ose E je přístřešek otevřený směrem do areálu, zadní a boční stěny v ose 1, A a 
13 jsou tvořeny prefabrikovanými ŽB stěnami do výšky +4,85 m a od této úrovně 
až po střešní konstrukci jsou stěny opláštěné trapézovým plechem ukládaným na 
vodorovné paždíky. 
 
5.6.1 .1  Montáž  sloupů  
 
U montáže sloupu je potřeba nejprve zkontrolovat rovinnost a čistotu základové 
patky. V případě špatných hodnot, bude potřeba vypodložit patky ocelovými 
pláty, abychom se dostali na danou projektovou výšku. Následuje vybrat patřičný 
sloup a věnovat pozornost správnému otočení. Pomocí montážních otvorů 
upevníme sloup na jeřáb a přesuneme nad určenou železobetonovou patku. Se 
sloupem nutno manipulovat opatrně, aby nedošlo k poškození majetku, patky 
nebo lidí v okolí stavby. Provede se kontrola svislosti vodováhou nebo 
teodolitem. Dále následuje upevnění sloupu k patce pomocí závitových tyčí M27 
8.8 (v případě sloupů TYPU 1,3,4) nebo HAS M33 (u sloupu typu 2), které jsou 
uchyceny k patce chemickou kotvou HILTI HIT – RE 500. Opět zkontrolujeme 
svislost sloupu a dotáhneme na požadované hodnoty. Po zajištění sloupu 
uvolníme závěs autojeřábu.  
 



 

43 
 

5.6.1 .2  Montáž  průvlaků   
 
K montáži příhradových průvlaků bude potřeba autojeřáb a montážní plošina. 
K manipulaci s průvlaky použijeme montážní lano, které upevníme přímo na 
návěsu kamionu, popř. na skládce materiálu, tak aby průvlak byl zvedán ve 
vodorovné poloze, jako bude umístěn v konstrukci. Pomocí dvou montážních 
plošin, na kterých budou pracovníci, nasměrují průvlak ke správnému uložení ke 
konstrukci. Následovně bude průvlak přišroubován ke konstrukci. Po kontrole 
prvku se uvolní montážní lano upevněno k autojeřábu.  
 
5.6.1 .3  Montáž  vazníků  
 
K montáži příhradových pultových vazníků bude potřeba autojeřáb a montážní 
plošina. K manipulaci s vazníky použijeme montážní lano, které upevníme přímo 
na návěsu kamionu, popř. na skládce materiálu, tak aby vazník byl zvedán ve 
vodorovné poloze, jako bude umístěn v konstrukci. Pomocí dvou montážních 
plošin, na kterých budou pracovníci, nasměrují vazník ke správnému uložení ke 
konstrukci. Následovně bude vazník přišroubován ke konstrukci. Po kontrole 
prvku se uvolní montážní lano, které je upevněno k autojeřábu.  
 
5.6.1 .4  Montáž  ztuž idel  
  
Montáž střešního a okapového ztužení (KUL. Ø16), dále svislé ztužení (KUL.Ø24) 
bude probíhat pomocí autojeřábu a montážní plošiny. Ztužující trubka se přichytí 
na závěs a autojeřáb je zvedne do požadované polohy, montážníci na plošině 
prvek nasměrují a uloží do konečné polohy.  Pracovníci na plošině trubku 
připevní pomocí určených šroubů ke konstrukci a zkontrolují správnost uložení a 
pevnost přichycení ztužidla ke konstrukci. Poté bude uvolněn závěs. 
 
5.6.1 .5  Montáž  vaznic 
 
Vaznice z profilu TPU162x55x4 bude upevněna na závěs a pomocí autojeřábu a 
vyzvednuta na úroveň střešní konstrukce. Pracovníci na dvou montážních 
plošinách nasměrují vaznici k následnému uložení na vazníky a připevní ke 
konstrukci pomocí šroubů. Zkontrolují správnost uložení a pevnost spojů. Uvolní 
závěs. 
 
5.6.1 .6  Montáž  pláště   
 
Střešní plášť vytvořený z trapézového plechu bude vyzvednut do úrovně střešní 
konstrukce pomocí autojeřábu a vakuových přísavek. Pracovníci na montážní 
plošině důkladně vyměří uložení první plotny plechu a pomocí samovrtných 
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šroubů připevní trapézový plech k vaznici. Uvolní vakuové přísavky. Pokud bude 
nutno plech zařezat, je možné použít přímočarou pilu.  
Opláštění stěny bude probíhat obdobným způsobem jako u střechy. Montáž 
pláště stěny začíná na úrovni +4,85 m. Od této úrovně až po střešní konstrukci 
jsou stěny opláštěné trapézovým plechem ukládaným na vodorovné paždíky a 
připevněny samovrtnými šrouby k paždíkům a ke sloupům. 
 
5.6.1 .7  Montáž  odvodnění 
 
Odvodnění střešních ploch by mělo být řešeno projektem. Při vlastní realizaci pak 
montážní firma musí dodržet všechna opatření uvedená v projektu. Provádí-li se 
odvodnění až po položení střechy s mírným spádem. Při pokládání trapézových 
profilů jako vnějšího pláště střechy je vždy nutné položit trapézové profily tak, 
aby se dva vedle sebe položené plechy podélně stýkaly v horní vlně, nikoli v dolní 
vlně na konstrukci, aby nemohlo dojít k zatékání vody ve spoji. 
K montáži svodů a žlabů bude potřeba montážní plošina. Montážníci prvně 
zhotoví žlaby, které si vyzvednou na montážní plošině, společně s ostatními prvky 
k upevnění žlabů, jako jsou žlabové háky, samovtrné šrouby. Dále pokračuje 
montáž svodů, které pracovníci připevní háky a samovtrnými šrouby na určené 
místo dle projektové dokumentace. Montáž ve výškách provedou s pomocí 
montážní plošiny.  
 

5.7  Personální  obsazení   
 
Pracovní četa pro montáž ocelové konstrukce: 
 
1 x vedoucí pracovní čety – zodpovědný za vedení pracovní čety (ocelář – vyučen 
s maturitou) 
 
4 x montážní pracovník – provádí montážní práce dle pokynů (vyučen)   
 
2 x pomocný pracovník – provádí pomocné práce (vyučen) 
 
1 x řidič autojeřábu LIEBHERR LTM 1040 - 2.1 – musí mít příslušný řidičský průkaz 
 
Před započetí prací bude provedena kontrola pracovníků a jejich příslušných 
průkazů, dále kontrola strojů. Bude zkontrolováno proškolení pracovníků o 
BOZP. 
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5.8  Stroje,  nářadí,  pracovní pomůcky 
 

5.8.1  Stroje 

Nákladní vozidlo Volvo 500 FH16 EURO6 s návěsem Kogel 
 
Je primárně určen pro dopravu ocelových prvků na stavbu. 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040 - 2.1 
 
Slouží pro manipulaci a montáž s ocelovými prvky konstrukce. 
 
Montážní plošina GENIE GS 12 RT (GS 3390 RT) 
 
Pro montáž ocelové konstrukce a práce ve výškách. 
 
Pracovní plošina Haulotte HT 23 RTJ PRO 
 
Je určená k montáži ocelové haly a práce ve výškách. 
 
Citroen Jumper 
 
Slouží zejména pro přepravu zaměstnanců na stavbu, dále pro dopravu 
drobného nářadí a materiálu. 

5.8.2  Nářadí a pracovní pomůcky 

Přímočará pila s náhradními řeznými pláty, aku šroubovák, vrtačka ruční se 
sadou vrtáků, úhlová bruska, gumové palice, stavební kolečka, svinovací metr, 
pásmo, vodováha, olovnice, provázek, teodolit, nivelační přístroj. 
Montáž střešního pláště se provede pomocí vakuových přísavek CladBoy. 
Pro manipulaci s ocelovými prvky bude použito tkaných popruhů. Závěsy jsou 
rozlišeny barevně dle únosnosti. Břemena budou uvazována pomocí popruhů 
uvedených v následující tabulce. 
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Obr.  6 Nosnost úvazů 
zdroj: http://www.tedox.cz/vpp2kk-pasy-s-kovovymi-oky 

5.8.3  Osobní ochranné a pracovní pomůcky 

Pomůcky pro BOZP: reflexní vesty, stavební helmy, pracovní oděv a obuv, 
ochranné rukavice, ochranné brýle. 
 

5.9  Jakost a kontrola kvality 
 
Kontrolní a zkušební plán je zpracován v samostatné kapitole, jehož součástí jsou 
následující tři kontroly: 
 
Vstupní 
 
Mezioperační 
 
Výstupní 
 

5.10   Bezpečnost a ochrana zdraví  př i  práci 
 
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a 
dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména:  

  ·  zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 
47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 
Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci);   

  ·  zákon č. 258/2010 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně 
některých souvisejících zákonů;   

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

  ·  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky;   

  ·  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro 
poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek   

  ·  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí;   

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

  ·  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvod č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby   

  ·  Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;   

  ·  Vyhláška č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní  požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v 
platném znění   

Pracovníci musí před zahájením prací vybaveni ochrannými pomůcky. Dále 
všichni pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím a 
proškoleni o BOZP. 

5.11   Ochrana ž ivotního prostředí,  ekologie 
 
Veškeré odpady z realizované výstavby i provozu budou soustředěny na 
vyhrazených místech, kde budou skladovány do přistavěných kontejnerů 
popřípadě na vyhrazená místa, odkud budou odváženy podle jednotlivých druhů 
k likvidaci popřípadě k recyklaci.  
Při realizaci rekonstrukce budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Veškerý 
tento odpad bude prostřednictvím kontejnerů dodavatele odvážen na veřejnou 
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skládku popřípadě k recyklaci. Zároveň při realizaci stavební činnosti se bude 
provádět třídění odpadu tak, aby se oddělil kovový odpad, který bude použit na 
stavbě, nebo bude odvezen do kovošrotu či sběrny odpadu. O realizaci odvozu 
odpadu bude stavební firma dokladovat, kam odvezla stavební odpad a jaké je 
jeho množství – doklady budou doloženy ke kolaudaci stavby. Od likvidace a 
předání jednotlivých nebezpečných odpadů bude vedena stavební firmou a 
následovně pak provozovatelem evidence o množství a druhu odpadu a způsobu 
likvidace. 
V případě, že se objeví na stavbě nebezpečný odpad ozn. N bude tento odpad 
likvidován odbornou firmou, která má na tuto likvidaci oprávnění. Toto bude 
zajišťovat generální dodavatel stavby. 

Při vlastní výstavbě lze očekávat produkci běžných odpadů spojených 
s výstavbou 

Tab. 8 Tabulka odpadů 

KÓD NÁZEV ODPADU KATEGORIE NAKLÁDÁNÍ 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN1/AN5 

15 01 02 Plastové obaly O AN1/AN5 

15 01 04 Kovové obaly O AN1/AN5 

15 01 10 Obaly znečištěné N AN3/AN5 

17 02 03 Plasty O AN1/AN5 

17 04 05 Železo a ocel O AN1/AN5 

17 06 04 Izolační materiály O AN3/AN5 

20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3/AN5 

Zdroj: vyhláška č.93/2016 Sb., Katalog odpadů 
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Pracovníci, strojníci stavebních strojů a řidiči, zúčastnění na provádění prací na 
stavbě:  

„Skladovací boxy Alusak II“ ,  
 

montáž  ocelového skeletu haly 
byli seznámeni s tímto technickým prováděcím předpisem : 

 
Jméno a př í jmení             typ stroje, vozidla                   Podpis:  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
Datum: ……………………….                                      Seznámení provedl:………………………… 
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6.1  Nákladní vozidlo Volvo 500 FH16 EURO6 s návěsem 
 
Nákladní vozidlo bude sloužit společně s návěsem k dopravě jednotlivých částí 
ocelové konstrukce haly.  
 
Náprava: 6x2 
Rozvor kol (WB): 4100 mm 
Celková délka podvozku (A): 6480 mm 
Délka od zadní nápravy k přední části (D): 3090 mm 
 

Obr.  7 Nákladní vozidlo Volvo 500 FH16 EURO6 
Zdroj: http://www.volvotrucks.cz/cs-cz/trucks/volvo-fh-series/specifications/data-sheets.html 

 

6.2  Návěs Kogel Euro Trailer  
 
Maximální světlá ložná 
délka: 14,92 m 
Šířka: 2,5 m 
Výška: 3,0 mCelková 
nosnost: 18 099 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.  8 Obr. 8: Návěs Kogel Euro Trailer 
Zdroj: http://www.koegel.com/cz/vyrobky/preprava-zbozi/navesy-euro-trailer/ 
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6.3  Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040 -  2.1  
 
Je určen k montáži a k manipulaci s ocelovými prvky haly.  
 
Maximální nosnost: 40 tun 
Radius: 2,7 m 
Délka výložníku : 10,5 m – 35 m 
Délka výložníku s nástavcem: 44,5 m 
Celková délka vozidla:10,6 m 
Nosná délka vozidla: 8,5 m  
Pohon: 4x4x4 
Motor: Diesel o výkonu 205 kW 
Hmotnost jeřábu: 24 tun 
Protiváha: 5,2 tun 
Maximální rychlost: 80 km/hod 

 
 

Obr.  9 Autojeřáb Liebherr LTM 1040 - 2.1 
Zdroj: http://www.klimex.cz/nove_jeraby/ltm-1040-2-1/ 
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6.4  Montážní ploš ina GENIE GS 12 RT (GS 3390 RT) 
 
Slouží pro pracovníky k montáži konstrukce ve výškách. 
 
Pracovní výška: 12 m 
Maximální stranový dosah: 1,52 m 
Nosnost koše: 1134 kg 
Celková váha stroje: 6871 kg 
Rozměry koše: 4,7 (7,44) x 1,83 m 
Průjezdná šířka: 2,29 m 
Průjezdná výška: 2,71 m 
Délka: 4,88 m 
Pohon: diesel 
Konstrukce: nůžková 

 
 

Obr.  10 Montážní plošina Genie GS 3390 RT 
Zdroj: https://www.kerous.cz/pujcovna-naradi-stavebnich-stroju/pracovni-plosiny/pracovni-plosina-genie-gs-3390-

dieselova-nuzkova-12-m/ 
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6.5  Pracovní ploš ina Haulotte HT 23 RTJ PRO 
 
Slouží pro pracovníky k montáži konstrukce ve výškách. 
 
Pracovní výška: 22,5 m 
Maximální stranový dosah: 18,3 m 
Nosnost koše: 450 kg 
Celková váha stroje: 13400 kg 
Délka: 10,4 m 
Průjezdná šířka: 2,47 m 
Průjezdná výška: 2,7 m 
Pohon: diesel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  11 Pracovní plošina Haulotte HT 23 RTJ PRO 
Zdroj: https://www.sico.cz/plosiny/ht-23-rtj-pro/ 
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6.6  Citroen Jumper 
 
Slouží zejména pro přepravu zaměstnanců na stavbu, dále pro dopravu 
drobného nářadí a materiálu. 
 
Typ: Furgon L2H2 
Motor: HDi 150 – 2,2 l/110 kW 
Užitné zatížení: 1221 kg 
Objem nákladového prostoru: 11,5 m3 

Ložná délka nákladového prostoru: 3120 mm 
Ložná šířka nákladového prostoru: 1422/1562 
mm 
Nakládací výška úložného prostoru: 1790 mm 
Nakládací výška: 530 mm 

 
 
 

 
Obr.  12 Citroen Jumper 

Zdroj:  http://www.citroen.cz/vozy/uzitkove-vozy-citroen/novy-jumper.html 
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6.7  Univerzální  vakuový  zvedák CladBoy CB4 
 
Je určen k manipulaci s panely střešní krytiny a opláštění. 
 
Maximální zátěž: 800 kg 
Využití: střešní a stěnové panely 
Délka panelů: střešní panely – 3 – 24 m 
  Stěnové panely – 14 m 
Pracovní pozice: vodorovně i svisle 
Zdroj: nabíjecí baterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  13 Univerzální vakuový zvedák CladBoy CB4 
Zdroj: https://www.viavac.cz/panely/cladboy/ 
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6.8  Ruční nářadí 
 

6.8.1  Př ímočará pila DeWALT DW333K 

Příkon: 701 W 
Výkon: 445 W 
Počet zdvihů na prázdno: 800 – 3100 z/min 
Délka zdvihu: 26 mm 
Kapacita šikmých řezů: 45° 
Maximální řezná kapacita (ocel): 12 mm 
Maximální řezná kapacita (barevné kovy): 30 mm  
Hmotnost: 2,8 kg 
Délka: 265 mm 
Výška: 210 mm 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  14 Přímočará pila Dewalt DW333K 
Zdroj: http://www.narex-makita.cz/pily/primocare/dewalt-dw333k/ 

 

6.8.2   Ruční vrtačka DeWALT DWD530KS  

Kapacita sklíčidla: 1,5 – 13 mm 
Příkon: 1300 W 
Výkon: 680 W 
Maximální kroutící moment: 40/20 Nm 
Maximální průměr otvoru (ocel): 16 mm 
Hmotnost: 2,8 kg 
Délka: 370 mm 
Výška: 215 mm  
 
 
 
 
 

Obr.  15 Ruční vrtačka DeWALT DWD530KS 
Zdroj: http://www.narex-makita.cz/vrtacky/priklepove/dewalt-dwd530ks/ 
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6.8.3  Aku šroubovák DeWALT DCD771C2 

 
Výkon: 300 W 
Napětí akumulátoru: 18 V 
Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah 
Kapacita sklíčidla: 1,5 – 13 mm  
Hmotnost: 1,65 kg 
Délka: 219 mm 
Výška: 191 mm 
Hloubka: 53 mm 
Typ akumulátoru: XR Li-Ion 
 
 
 
 
 

Obr.  16 Aku šroubovák DeWALT DCD771C2 
Zdroj: http://www.narex-makita.cz/akumulatorove-naradi/aku-sroubovaky/18v/dewalt-dcd771c2/ 

 

6.8.4  Úhlová bruska DeWALT DWE4227 

 
Průměr kotouče: 125 mm 
Příkon: 1200 W 
Hmotnost: 2,2 kg 
Závit vřetena: M 14 
Délka: 285 mm 
Výška: 80 mm 
 
 
 

Obr.  17 úhlová bruska DeWALT DWE4227 
Zdroj: http://www.narex-makita.cz/uhlove-brusky/125mm/dewalt-dwe4227/ 

 
 

6.9  Drobné nářadí a ostatní  pracovní pomůcky 
 
K realizaci haly bude dále potřeba následujícího pracovního nářadí a pomůcek, 
které není potřeba více specifikovat. 
Gumová palice, stavební kolečka, svinovací metr, pásmo 10 m, vodováha, 
olovnice, provázek, teodolit, nivelační přístroj, sada vrtáků na ocel, řezný pilový 
plát (na ocel a neželezné kovy). 
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Pro manipulaci s ocelovými prvky bude použito tkaných popruhů. Závěsy jsou 
rozlišeny barevně dle únosnosti. Břemena budou uvazována pomocí popruhů 
uvedených v následující tabulce. 
 

 
Obr.  18 Nosnost úvazů 

zdroj: http://www.tedox.cz/vpp2kk-pasy-s-kovovymi-oky 

 

6.9.1  Osobní ochranné a pracovní pomůcky 

Pro BOZP: reflexní vesty, ochranné stavební helmy, pracovní obuv a oděv, 
ochranné rukavice a brýle. 
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7.1  Trasa č .  1  – doprava ocelové konstrukce  
 
Potřebný materiál pro stavbu skladovacích boxů bude dodáván hlavním 
dodavatelem a to firmou TRADE DHB s.r.o., která sídlí v Kroměříži. To znamená, 
že doprava ocelové konstrukce, drobného materiálu a nářadí na stavbu haly 
bude probíhat v rámci města Kroměříže.  
Trasa pro dopravu ocelové konstrukce je dlouhá 3,1 km a povede okrajem města 
Kroměříže.  Trasa povede po mí místních komunikacích. 
Po výjezdu z firmy TRADE DHB s.r.o. trasa povede po ulici Skopalíkova a po 
odbočení vlevo na ulici Jožky Silného trasa povede 1,5 km po hlavní silnici. Dále 
se odbočí vlevo na ulici Hulínská a po 548 metrech se odbočí vpravo do ulice 
Kaplanova. Po 600 metrech se odbočí do ulice Na Sádkách a pokračuje se 168 
metrů a déle odbočíme vlevo a po 130 metrech odbočíme vpravo do areálu firmy 
Alusak s.r.o., kde už se bude najíždět na staveniště.   
  

 
Obr.  19 Trasa TRADE DHB – Skladovací boxy Alusak II, délka 3,1 km, silnice II třídy 47, 435, doprava ocelové 

konstrukce 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 

 
Pro přepravu jednotlivých částí ocelové konstrukce bude stačit běžná nákladní 
doprava. To znamená, že nebude potřeba nadměrná ani nadrozměrná doprava. 
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Vzhledem k velikosti převáženého materiálu bude průjezd trasou bez komplikací. 
Na trase se nenachází žádné mosty a podjezdy. Na trase jsou pouze křižovatky, 
které bez problémů vyhoví průjezdnosti.  
 
Zde jsou popsané jednotlivé křižovatky na trase: 
 

• křižovatka při výjezdu z ulice Skopalíkova do ulice Jožky Silného, poloměr 
otáčení 16 m; 

Obr.  20 Křižovatka z ulice Skopalíkova a Jožky Silného 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
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•  křižovatka z ulice Jožky Silného na hlavní silniční tepnu do města 
Kroměříže, na ulici Hulínská, poloměr otáčení 42 m; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  21 Křižovatka u ulice Jožky Silného a Hulínská 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 

• křižovatka z hlavní komunikace do města Kroměříž, z ulice Hulínská do 
ulice Kaplanova, poloměr otáčení 23 m; 

Obr.  22 Křižovatka z ulice Hulínská a ulice Kaplanova 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
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•  odbočení z ulice Kaplanova do průmyslové zóny v ulici Na Sádkách, 
poloměr otáčení 19 m; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  23 Křižovatka při odbočení z ulice Kaplanova a Na Sádkách 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 

• odbočení z ulice Na Sádkách k firmě Alusak s.r.o., přesněji k bočnímu 
vjezdu do areálu firmy, poloměr otáčení 21 m; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  24 Odbočení z ulice Na Sádkách k firmě Alusak s.r.o. 
Zdroj: http://www.mapy.cz/
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8.1  Zásady bezpečnosti  ochrany zdraví  př i  práci  na 
staveništ i ,  posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti  a ochrany zdraví  př i  práci  podle j iných 
právních předpisů  

 
Při vlastní realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Firma, která bude realizaci provádět, musí mít všechny pracovníky z hlediska BOZ 
proškoleny. Navíc investor bude zajišťovat kontrolu BOZ vlastními pracovníky tak, 
aby se možným nebezpečným situacím na stavbě předcházelo včas.  

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet 
platné bezpečnostní předpisy. Zvláště je třeba se řídit nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky.  Veškeré výkopy a překážky budou řádně označeny 
výstražnou páskou červené barvy. 
 
Bezpečnostní předpisy a požadavky zákona č .  309/2006 Sb. 

Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s investorem vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Zhotovitel je povinen zabezpečit: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi 
- uspořádání staveniště dle PD 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 

prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
- předejít zdravotním rizikům při práci s břemeny  
- provádění kontrol před prvním použitím, během použití, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, atd., které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na 
staveništi 

- určení ploch pro uskladnění nebezpečných látek, materiálů 
- splnění podmínek pro odstranění a odvoz nebezpečných odpadů 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků 

materiálu 
- přizpůsobení času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu 
- předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
- zajištění spolupráce s jinými osobami 
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- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 
 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace 
jak požaduje ustanovení §14 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

Př i  realizaci stavby budou prováděny zejména:  
 

Montážní práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 
Sb. §3 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště bude proveden písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 

Pracovníci provádějící montážní práce musí používat montážní a 
bezpečnostní pomůcky dle technologického postupu montáže. 

Montážní práce ve výškách budou probíhat z vysokozdvižné plošiny 
náležitě proškolenými pracovníky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

Manipulace s montážními dílci bude zajištěna autojeřábem. 
Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. 

Před vlastním zdvihem se musí zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění 
na místo osazení musí být transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem 
mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. 

Během zdvihání a přemisťování dílců zejména při se pracovníci musí 
zdržovat v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provést jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Odvěšení 
dílce ze závěsu jeřábu je možné a až po jeho zajištění. 

Při montážní práci ve výšce je zakázána montáž a pohyb pracovníků po 
konstrukci bez zajištění proti pádu. 
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Základním vybavením pracovníků jsou prostředek osobního zajištění (úvazek) a 
ochranná přilba. 
 
Stroje a nářadí - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 
Sb. §3 
 
Pro práce ve výškách je nutno se řídit požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví nařízením vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 
4 v rozsahu přílohy. 
 Dále je nutno se řídit v průběhu stavebních prací i v samotném provozu 
nař. vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí a nař. vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů bude proveden 
v souladu s nař. vlády č.11/2002 Sb. 
 
Provádění svislých konstrukcí – práce ve výšce nad 1,5 m smí být prováděny 
pouze ze stabilních lešení zabezpečených proti pohybu s jištěním proti pádu 
pracovníků. Svislý přesun stavebních hmot bude prováděn pouze prostředky 
k tomu určenými – elektrický stavební vrátek, autojeřáb. 
 
Při realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektováno nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 
Střešní konstrukce  
 Při provádění prací na střeše musí být všichni pracovníci zajištěni proti 
pádu bezpečnostním úvazkem, ukotveným na nosnou část konstrukce střechy. 
Takto budou pracovníci jištěni proti pádu při provádění střešní konstrukce a při 
pokládce krytiny.  

V budoucím provozu bude dodržováno Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Tuto souhrnnou zprávu doplňují technické zprávy a specifické údaje na 
poznámkách v jednotlivých výkresech, uvedené v jednotlivých částech 
projektových oddílů. 

Obecně platí, že ochrana proti pádu z výšky nad 1,5m musí být 
zajišťována buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se 
vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných 
konstrukcí. Osobní zajištění pracovníků musí být kombinací prvků do „ systému 
zachycení pádu“. 

Práce, při které má pracovník použít zařízení k zachycení pádu, se 
považují za práce v ohroženém prostoru. Místo upevnění prostředku k zachycení 
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pádu musí odolat ve směru možného pádu minimální statické síle 15kN. Pod 
místem upevnění musí být dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení 
případného pádu pracovníka.  

Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné 
pochůzné pevnosti nesmí být zaměstnavatelem povolen, pokud nejsou zajištěny 
podmínky pro bezpečný výkon práce. 

 
Potřeba koordinátora bude investorem vyhodnocena až po dokončení 

výběrového řízení stavby. Zatím se předpokládá, že s ohledem na velikost a 
složitost stavby budou všechny stavební práce prováděny pracovníky 
generálního dodavatele a není tak potřeba koordinovat různé subdodavatele na 
stavbě prostřednictvím koordinátora BOZP. Po dokončení výběrového řízení a 
před podpisem smlouvy o dílo pak budou vyhodnoceny podmínky dodavatele a 
investor případně určí koordinátora. 

V případě, že dle výběru dodavatele bude tento řešit spolupráci s více 
subdodavateli, bude na stavbě zajišťována činnost koordinátora BOZP, kterého si 
určí investor výstavby.  

Investor je povinen do 8 dnů před předáním staveniště dodavateli zaslat 
na oblastní inspektorát bezpečnosti práce informaci o zahájení prací v souladu s 
§15 zákona 309/2006. 
 

8.2  Nař ízení vlády č .591/2006 Sb. ,  Nař ízení vlády o 
bl ižš ích minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví  př i  práci  na staveništ ích 

 
Př í loha č .  1 k nař ízení vlády č .  591/2006 Sb. 
 
Další požadavky na staveniště – Obecné požadavky 
 
I .  Požadavky na zajištění staveniště  
1.  Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 
a)  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
6.  Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Opatření: 1a) staveniště bude z neoplocených stran oploceno mobilním 
plotem výšky 1,8 m 
2) na přístupových komunikacích na staveniště bude na mobilním oplocením 
umístěna cedule s upozorněním a zákazem vstupu nepovoleným osobám („zákaz 
vstupu na staveniště“) 
4) na přístupové komunikaci na staveniště bude pomocí dopravní značky 
označen vjezd na staveniště („zákaz vjezdu“, dodatková tabule „mimo vozidel 
stavby“) 
6) práce budou probíhat pouze v pracovních dnech pondělí – pátek od 7:00 do 
15:30 hod. 
8) pracovníci budou proškoleni o BOZP a budou používat ochranné pomůcky 
(vesty a helmy), obsluhu strojů budou provádět osoby k tomu určené a 
s příslušnými průkazy 
 
II.  Zař ízení pro rozvod energie 
2.  Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
3.  Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
Opatření: 2) budou probíhat pravidelné kontroly a revize v určitých intervalech, 
zařízení budou zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3) veškeré elektrické vedení povede po obvodě staveniště, v případě, pokud to 
nepůjde, bude využit přechodový práh pro elektrické vedení. 
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III .  Požadavky na venkovní pracoviště  na staveništi 
1.  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na 
a)  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b)  maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c)  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
3.  Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 
po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4.  Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 
5.  Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
7.  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
8.  V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a 
stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Opatření: 1) práce ve výškách budou probíhat na montážních plošinách, které 
jsou opatřeny zábradlím 
3) odborné prohlídky pracoviště zajistí zhotovitel v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci 
4) materiál a stroje budou skladovány na určeném místě a nářadí bude 
odváženo pomocí dodávky. 
5) prováděné práce budou přerušeny v případě, kdyby vedly k ohrožení životů, 
dále se provedou nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob a zápis 
o opatření. 
7) za zhoršených povětrnostních podmínek bude práce se stroji přerušena 
8) v případě nehody budou zajištěné pravidla a včasné poskytnutí první pomoci 
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Př í loha č .  2 k nař ízení vlády č .  591/2006 Sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
I .  Obecné požadavky na obsluhu strojů  
1.  Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3.  Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
 
Opatření:  
2) stabilita autojeřábu bude zajištěna zapatkováním proti pohybu v průběhu 
jeho činnosti 
3) při činnosti autojeřábu se nebudou pohybovat pracovníci v jeho blízkosti, při 
jízdě bude mít autojeřáb zapnuto výstražné oranžové světlo.  
 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů  př i  přerušení a 
ukončení práce 
1.  Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2.  Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v 
souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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4.  Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5.  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
Opatření:  
1) pokud obsluha stroje zaznamená závady, neprodleně je nahlásí určené osobě 
2) montážní plošiny a autojeřáb budou vždy po ukončení prací důkladně 
zabrzděny, popřípadě zapatkovány 
5) po ukončení prací budou stroje odstaveny na místech k tomu určených  
 
XV. Přeprava strojů  
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v 
návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
 
Př í loha č .  3 k nař ízení vlády č .  591/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I .  Skladování a manipulace s materiálem 
1.  Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
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3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
Opatření: 1) materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem, 
v přednostně v poloze, ve kterých bude zabudován do konstrukce 
 
XI. Montážní práce 
1.  Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2.  Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
5.  Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
10.  Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 
jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
11.  Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 



 

75 
 

12.  Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13.  Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14.  Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15.  Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení 
je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 
16.  Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
Př í loha č .  4 k nař ízení vlády č .  591/2006 Sb. 
 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
1.  Datum odeslání oznámení. 
2.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zadavatele stavby (stavebníka). 
3.  Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4.  Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 
5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, 
popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
6.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 
bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
7.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 
bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 
8.  Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9.  Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10.  Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11.  Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12.  Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 
oprávněné jednat jeho jménem. 
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8.3  Nař ízení vlády č .362/2005 Sb. ,  Nař ízení vlády o 
bl ižš ích požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví  př i  práci  na pracovišt ích s nebezpeč ím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnanců 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
I .  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1.  Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 
musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. 
 
II .  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
 
IV.  Zajištění proti pádu předmětů  a materiálu 
1.  Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2.  Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
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3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
 
V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
1.  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit. 
2.  Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a)  vyloučení provozu, 
b)  konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c)  ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d)  dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
 
VI.  Práce na střeše 
1.  Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a)  pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
c)  propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
IX.  Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a)  bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b)  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c)  dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
XI.  Školení zaměstnanců  
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
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pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 

8.4  Nař ízení vlády č .  378/2001 Sb. ,  Nař ízení vlády,  
kterým se stanový  bl ižš í  požadavky na bezpečný  
provoz a použ ívání strojů ,  technických zař ízení ,  
př ístrojů  a  nářadí 

 
Př í loha č .  1 k nař ízení vlády č .  378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
 
Př í loha č .  2 k nař ízení vlády č .  378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
 
Př í loha č .  3 k nař ízení vlády č .  378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Př í loha č .  4 k nař ízení vlády č .  378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
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9.1  ÚVOD 
 

9.1.1  Obecné informace 

Řešený objekt se nachází v areálu odštěpného závodu ALUSAK v průmyslové 
oblasti na severním okraji Kroměříže.  
Stavbou je zastřešení skladovacích boxů. Jedná se o přízemní nepodsklepený 
objekt nepravidelného tvaru. Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí 
založenou na železobetonových monolitických patkách. Půdorysně je objekt 
dělen na dvě části: první část tvaru U o rozměrech 50,00 x 20,65 m a druhá část 
tvaru lichoběžníku o rozměrech cca 15,0 x 20,65 m, s pultovým přestřešením. 
Skladovací plochy jsou děleny na jednotlivé kóje betonovými prefabrikáty tvaru T, 
výšky 4,8 m. Zastřešení a opláštění skladovacích ploch z venkovní strany areálu 
nad železobetonovými stěnami je řešeno trapézovým plechem kotveným na 
ocelové konstrukce. 

9.1.2  Účel 

Technologický předpis stanoví technologii založení skladovací boxy Alusak II  na 
základových patkách stavby:  
 

„SKLADOVACÍ BOXY ALUSAK II“.  
 

9.2  Převzetí  pracoviště  a  jeho př ipravenost 
 

9.2.1  Převzetí  pracoviště  

Firma provádějící zemní práce zároveň provádí realizaci základových 
monolitických patek. Jedná se o hlavního zhotovitele stavby, o firmu LUMINA 
s.r.o.  
 

9.2.2  Př ipravenost staveniště  

Staveniště se nachází na okraji areálu firmy ALUSAK, odštěpného závodu firmy 
SAKER spol., s.r.o. Z části je prostor oplocen, zbývající části budou oploceny 
mobilním systémem. Přístupové komunikace a plochy v okolí staveniště jsou 
zhotoveni z asfaltu, CB krytu. Z důvody dříve využívaného prostoru v místech 
novostavby, bude tento prostor vyklizen a důkladně očištěn. Dále bude vyhrazen 
prostor pro skládku materiálu,  buňky a to: buňka pro stavbyvedoucího, 
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hygienické zázemí a šatny pro pracovníky. Buňky musí být napojeny na přívod 
vody, elektriky a na kanalizaci.  
 

9.2.3  Př ipravenost stavby 

Před zahájením základových konstrukcí budou dokončeny plánované práce, 
zemní práce, napojení nové kanalizace na stávající. Prohlídky se budou řídit 
kontrolním a zkušebním plánem. 
 

9.3  Materiál ,  doprava a skladování 
 

9.3.1  Specifikace materiálu 

Nosné prvky ocelové konstrukce jsou železobetonové monolitické patky. Třída 
betonu C30/37, XF2. Práce se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb.§3 
 

9.3.2  Doprava 

 
9.3.2.1  Doprava primární 
 
Primární dopravou budou postupně dovezeny všechny prvky základové 
konstrukce dle postupu výstavby. Všechny potřebné části základů budou 
dovezeny z firmy LUMINA s.r.o., která zajistí dopravu komponentů na stavbu 
pomocí nákladní dopravy. Z hlediska váhy a skladovatelnosti výztuže a podsypů 
pod základové patky není potřeba nadměrné dopravy. Trasa nemusí být předem 
naplánovaná a dodržena, z důvodu velikosti nákladu. 
Nářadí, spojovací materiál si zajistí sama, která bude provádět základové 
konstrukce, firma LUMINA s.r.o. vlastními vozy CITROEN JUMPER. 
 
9.3.2.2  Doprava sekundární 
 
Sekundární doprava bude sloužit k přemístění materiálu na stavbě. Manipulaci 
s výztuží zajistí autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1. K umístění betonové směsi na 
určené místo bude potřeba čerpadlo na automobilovém podvozku, které se 
objedná zároveň s betonem. Na přemístění ostatního materiálu či nářadí bude 
k dispozici vysokozdvižní vozík DESTA. Přesun lehkého materiálu a nářadí bude 
probíhat pomocí stavebních koleček, popřípadě ručně. 
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9.3.3  Skladování 

Z důvodu plného provozu tavírny, bude skladováno nezbytně nutné množství 
materiálu, důležité vždy pro část výstavby haly dle časového harmonogramu. Ke 
skladování bude vyhrazena minimální plocha, která je zpevněná (betonový 
povrch) a odvodněná. V případě uložení výztuže na skládku, bude výztuž 
vypodložena podkladky o rozměrech 100x8x1000 mm po 1,5 m. Výška 
skladovaných prvků je maximálně 2 metry od úrovně podlahy. Potřebné nářadí 
pro realizaci základů bude skladováno v buňce nebo odvezeno realizační firmou 
zpět na sídlo firmy. 
 

9.4  Pracovní podmínky  
 

9.4.1  Pracovní podmínky obecně  

Přístupové komunikace ke staveništi jsou zhotoveny z asfaltových ploch, ostatní 
plochy v blízkosti stavby jsou zrealizovány z CB krytu. Část areálu odštěpného 
závodu ALUSAK je oploceno, zbylé části budou oploceny mobilním systémem 
oplocení. V blízkosti staveniště je vyhrazen prostor pro skládku. V rámci prostoru 
vyhrazeného pro stavbu jsou umístěny i buňky určené pro stavbyvedoucího a 
šatny a hygienické zázemí pro pracovníky. Ke kompletní projektové dokumentaci 
musí mít přístup vedoucí čety.  
Z důvodu pouze ranní směny, pracovní doba 7:00 – 15:30 hod., není nutné 
instalovat přenosné montážní lampy. 
Z důvodu provozu tavírny je nezbytné tolerovat vytýčení prostor určený ke 
stavbě, montáži a manipulaci. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti 
práce a informováni o průběhu realizace, tyto body budou stvrzeny jejich 
podpisem. Všichni pracovníci musí používat ochranné a bezpečnostní pracovní 
pomůcky.  
 

9.4.2  Klimatické podmínky  

 Teplota betonu v době jeho uložení bude v rozmezí +5 až +30° C.   
Betonování za nízkých teplot 
 Za prostředí s nízkými teplotami se považuje prostředí, jehož průměrná 
denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů jdoucích po sobě je nižší jak +5oC, 
přičemž nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0oC. Za prostředí se 
zápornými teplotami se považuje prostředí, jehož teplota klesne pod 0oC. 
 Pracovní spára musí být zbavena sněhu a zmrazků a podklad musí mít 
teplotu min. +5oC. Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením pod 
+5oC. Na začátku tuhnutí musí být teplota zhutněného betonu min. +5oC. 
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Betonování v suchém a horkém prostředí 
 Za prostředí s vyššími teplotami se považuje prostředí, jehož průměrná 
denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů jdoucích po sobě je vyšší jak + 20oC nebo 
přestoupí-li teplota prostředí + 30oC. K betonování za těchto podmínek musí být 
použitý čerstvý beton, jehož teplota při ukládání do konstrukcí nesmí být vyšší jak 
+30oC.  
 
Před zahájením prací provede hlavní mistr proškolení pracovníků o BOZP, které 
všichni stvrdí svými podpisy. Seznam o proškolení je součástí stavebního deníku 
a musí být uschován.  
 

9.5  Popis prací  
 

9.5.1  Skladovací boxy Alusak I I  – monolit ických patek 

Založení skladovacích boxů Alusak II bude na železobetonových monolitických 
patkách v části kolem hranice pozemku jsou navrženy železobetonové 
monolitické patky jednostupňové ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5, ZP6,ZP8, s roztečí 5,0 – 
6,0 m. Monolitické patky budou konstrukčně vyztuženy u horního i dolního líce 
kari sítěmi. 
Patky ze strany areálu jsou navrženy železobetonové monolitické dvoustupňové 
s ocelovou výztuží ZP7, s roztečí 10,0 – 15,0 m.    
 
Výměry: 
Základové patky jednostupňové: 
ZP1 
Rozměry patek š/dl/v:  1000 x 1600 x 950 mm 
Počet ks: 6 
 
ZP2 
Rozměry patek š/dl/v:  1700 x 2300 x 950 mm 
Počet ks: 5 
 
ZP3 
Rozměry patek š/dl/v:  1400 x 1800 x 950 mm 
Počet ks: 3 
 
ZP4 
Rozměry patek š/dl/v:  1000 x 1000 x 950 mm 
Počet ks: 3 
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ZP5 
Rozměry patek š/dl/v:  1500 x 2200 x 950 mm 
Počet ks: 2 
 
ZP6 
Rozměry patek š/dl/v:  1200 x 1200 x 950 mm 
Počet ks: 4 
 
ZP8 
Rozměry patek š/dl/v:  2000 x 2400 x 950 mm 
Počet ks: 1 
 
Základové patky dvoustupňové: 
ZP7 
Rozměry patek š/dl/v:  1500 x 3400 x 600 mm + 800 x 1000 x 600 mm 
Počet ks: 7 
 

9.5.2  Založení základových monolit ických patek 

Založení skladovacích boxů ALUSAK II bude provedeno na monolitických 
železobetonových základových patkách, které budou realizovány přímo na 
stavbě skladovacích boxů Alusak II. 
 

9.6  Technologický  postup prací 
 
Práce budou prováděny postupem dle harmonogramu, aby byla zajištěna 
potřebná návaznost prací zhotovitele i pod zhotovitele na jednotlivých objektech 
stavby.  

9.6.1  Př ípravné práce 

Před vlastním zahájením prací na ukládání patek bude provedeno vytýčení 
veškerých inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Jejich poloha bude 
ověřena ručními sondami a v případě kolize budou ochráněny proti poškození.  
 
Dále je nutno před realizací základů vytýčit a ověřit křižující objekty, zda jejich 
poloha souhlasí s polohou v projektu.    
V prostoru staveniště a jeho blízkém okolí budou odstraněny všechny překážky, 
které by znesnadňovaly postup zemních prací a ohrožovaly bezpečnost 
pracujících.  Nebezpečná místa budou opatřena výstražnou páskou.  
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9.6.2  Základová konstrukce 

9.6.2.1  Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny dle PD v souladu s ČSN 736133 a TKP.  
Provádění zemních prací může být přímo na stavbě průběžně upřesňováno dle 
konkrétní situace na stavbě.  
 
Výkop jam pro uložení základových patek bude proveden malou mechanizací, 
případně ručně. Výkopové práce budou provedeny v minimálním rozsahu 
převážně v zemině 3 tř. těžitelnosti. Vytěžená zemina z výkopu bude využita na 
vyrovnání terénu přebytečná zemina bude vyvezena na skládku 
 
9.6.2.2  Uložení základových patek 
 
Základ pod patky musí být přesně výškově a směrově vytýčen. Před vlastní 
betonáží základových patek bude proveden podklad pod patky ze štěrkodrtě 0 -
63 mm v tl. 200 mm. 
Na takto připravený podklad se provede samotná realizace základových 
monolitických železobetonových patek.  
   

9.7  Personální  obsazení  
 
Pracovní četa pro základové konstrukce: 
 
1 x vedoucí pracovní čety (mistr) – zodpovědný za vedení pracovní čety (vyučen 
s maturitou) 
 
2x stavební dělník – provádí betonářské práce dle pokynů (vyučen)   
 
2 x pomocný pracovník – provádí pomocné práce (vyučen) 
 
1 x řidič nákladního automobilu Mercedes – Benz Atego 815 8T – musí mít 
příslušný řidičský průkaz 
 
1 x řidič autojeřábu LIEBHERR LTM 1040 - 2.1 – musí mít příslušný řidičský průkaz 
 
Před započetí prací bude provedena kontrola pracovníků a jejich příslušných 
průkazů, dále kontrola strojů. Bude zkontrolováno proškolení pracovníků o 
BOZP. 
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9.8  Stroje,  nářadí,  pracovní pomůcky 
 

9.8.1  Stroje 

 
Mercedes – Benz Atego 815 8T s hydraulickou rukou 
 
Bude sloužit hlavně pro dopravu ocelové výztuže a materiálu pro realizace 
základových patek 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040 - 2.1 
 
Slouží pro manipulaci s patkami, popřípadě s výztuží 
 
Citroen Jumper 
 
Slouží zejména pro přepravu zaměstnanců na stavbu, dále pro dopravu 
drobného nářadí a materiálu. 

9.8.2  Nářadí a pracovní pomůcky 

Přímočará pila s náhradními řeznými pláty, aku šroubovák, vrtačka ruční se 
sadou vrtáků, úhlová bruska, gumové palice, stavební kolečka, svinovací metr, 
pásmo, vodováha, olovnice, provázek, teodolit, nivelační přístroj. 
Pro manipulaci s ocelovou výztuží bude použito tkaných popruhů. Závěsy jsou 
rozlišeny barevně dle únosnosti. Břemena budou uvazována pomocí popruhů 
uvedených v následující tabulce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  25 Nosnost úvazů 
zdroj: http://www.tedox.cz/vpp2kk-pasy-s-kovovymi-oky 
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9.8.3  Osobní ochranné a pracovní pomůcky 

 
Pomůcky pro BOZP: reflexní vesty, stavební helmy, pracovní oděv a obuv, 
ochranné rukavice, ochranné brýle. 
 

9.9  Jakost a kontrola kvality 
 
Kontrolní a zkušební plán není součástí této zpracované kapitoly. 
 

9.10  Bezpečnost a ochrana zdraví  př i  práci  
 
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a 
dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména:  

  ·  zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, ve znění zákona CNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 
47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 
Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci);   

  ·  zákon č.  258/2010 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně 
některých souvisejících zákonů;   

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

  ·  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky;   

  ·  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro 
poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek   

  ·  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí;   

  ·  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí;   
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  ·  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvod č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby   

  ·  Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;   

  ·  Vyhláška č.  48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní  požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v 
platném znění   

Pracovníci musí před zahájením prací vybaveni ochrannými pomůcky. Dále 
všichni pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím a 
proškoleni o BOZP. 

9.11  Ochrana ž ivotního prostředí,  ekologie 
 
Veškeré odpady z realizované výstavby i provozu budou soustředěny na 
vyhrazených místech, kde budou skladovány do přistavěných kontejnerů 
popřípadě na vyhrazená místa, odkud budou odváženy podle jednotlivých druhů 
k likvidaci popřípadě k recyklaci.  
Při realizaci základů budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Veškerý tento 
odpad bude prostřednictvím kontejnerů dodavatele odvážen na veřejnou 
skládku popřípadě k recyklaci. Zároveň při realizaci stavební činnosti se bude 
provádět třídění odpadu tak, aby se oddělil kovový odpad, který bude použit na 
stavbě, nebo bude odvezen do kovošrotu či sběrny odpadu. O realizaci odvozu 
odpadu bude stavební firma dokladovat, kam odvezla stavební odpad a jaké je 
jeho množství – doklady budou doloženy ke kolaudaci stavby. Od likvidace a 
předání jednotlivých nebezpečných odpadů bude vedena stavební firmou a 
následovně pak provozovatelem evidence o množství a druhu odpadu a způsobu 
likvidace. 
V případě, že se objeví na stavbě nebezpečný odpad ozn. N bude tento odpad 
likvidován odbornou firmou, která má na tuto likvidaci oprávnění. Toto bude 
zajišťovat generální dodavatel stavby. 

Při vlastní výstavbě lze očekávat produkci běžných odpadů spojených 
s výstavbou. 
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Tab. 9 Tabulka odpadů 

KÓD NÁZEV ODPADU KATEGORIE NAKLÁDÁNÍ 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN1/AN5 

15 01 02 Plastové obaly O AN1/AN5 
15 01 04 Kovové obaly O AN1/AN5 
15 01 10 Obaly znečištěné N AN3/AN5 
17 02 03 Plasty O AN1/AN5 
17 04 05 Železo a ocel O AN1/AN5 
17 06 04 Izolační materiály O AN3/AN5 
20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3/AN5 

17 01 01 Beton O AN1/AN5 

Zdroj: vyhláška č.93/2016 Sb., Katalog odpadů 
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Pracovníci, strojníci stavebních strojů a řidiči, zúčastnění na provádění prací na 
stavbě:  

„Skladovací boxy Alusak II“ ,  
 

základové patky 
byli seznámeni s tímto technickým prováděcím předpisem : 

 
Jméno a př í jmení             typ stroje, vozidla                   Podpis:  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
Datum: ……………………….                                      Seznámení provedl:………………………… 
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10 Závěr 
 
Téma mojí bakalářské práce bylo řešení  technologické etapy vrchní stavby 
skladovacího objektu v Kroměříži. Při zpracovávání této práce jsem narazil na 
spoustu nejasností z mé strany, nicméně jsem se pokusil dané tématice 
ocelových konstrukcí pochopit a práci vypracovat z praktického hlediska 
efektivně.  
Díky této bakalářské práci jsem zjistil spoustu nových informací a poznal nové 
technologie. Rozšířil jsem si své znalosti v počítačových programech MS Project a 
BuildPower. 
V neposlední řadě jsem se snažil konzultovat bakalářskou práci s vedoucím mojí 
práce, komunikovat s realizační firmou a projektantem dané stavby.  
Již nyní mohu konstatovat, že nové získané znalosti využívám aktivně v praxi. 
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